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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma nova abordagem sobre o combate ao 

trabalho em situações análogas à escravidão nos produtos vendidos no Brasil, tendo como 

paradigma a Rastreabilidade nas cadeias produtivas. Ao analisar os institutos do Processo de 

Kimberley, busca-se demonstrar que com iniciativa política e instrumentos de rastreabilidade é 

possível expurgar do mercado, produtos que ofendem a dignidade humana e a própria vida 

daqueles que os produzem. O Brasil, um dos mais atuantes protagonistas na luta contra o 

trabalho em situações análogas à escravidão, a despeito de suas políticas, ainda não possui uma 

abordagem específica envolvendo as cadeias produtivas e garantias constitucionais do 

Trabalho. Ao analisar as Leis Federais nº 12.097/2009 e 11.903/2009 demonstra-se a 

possibilidade de rastreamento de toda a cadeia produtiva do insumo à venda, bem como da sua 

utilidade na eficácia de políticas públicas (Lei Paulista nº 15.276/2014). Contudo, mesmo em 

países onde existem leis (Estados Unidos e Reino Unido) que visam expor as cadeias 

produtivas, tais iniciativas ainda estão longe de representar uma Governança Global na luta 

contra o Trabalho Escravo. O conflito de interesses entre aqueles que visam uma padronização 

mínima dos direitos trabalhistas daqueles que vêm nessas medidas restrições comerciais de 

acesso a mercados, causa sérios prejuízos a estipulação de normas diretivas nos temas 

envolvendo cadeias produtivas e o trabalho em situações análogas à escravidão. Tal dissonância 

leva a conclusão que compete a Soberania (não apenas a brasileira) o papel fundamental na 

regulamentação das cadeias produtivas como forma de erradicação do trabalho em situações 

análogas à escravidão no Brasil e no mundo.     

 

Palavras-chave: Trabalho Escravo. Cadeias Produtivas. Rastreabilidade. Governança Global. 

Protocolo Kimberley.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

This Master’s Dissertation has as objective to present a new approach about the fight against 

Slave Labor in products sold by Supply Chain in Brazil. Having as paradigm the Traceability 

in Supply Chain, the Dissertation, analyzing the Kimberley Protocol, states that with certain 

policies it is possible to eradicate from the market, goods which offend the human dignity and 

the own lives of those who produced it. Brazil, one of the most important countries on fight 

against the Slave Labor, despite of its policies, still does not have one rule about Supply Chains 

and legal and constitutional guarantees of labor. Analyzing the Brazilian Federal Laws 

(12.097/2009 and 11.903/2009), the Dissertation presents the possibility of tracing all Supply 

Chain, from raw material to sale, and its efficiency on public policies (São Paulo State Law nº 

15.276/2014). However, even in countries (USA and United Kingdom) where there are laws to 

disclose the Supply Chains, those legislations are still far to represent a Global Governance on 

the fight against Slave Labor. The conflict of interest between those who defend a common 

labor rights standard from those who see in those standards, commercial restrictions, causes 

several damages on stipulation of legislation involving Supply Chains and Slave Labor. This 

dissidence leads us to the conclusion that only the Sovereignty holds the fundamental part on 

regulation of Supply Chain as a form to eradicate the Slave Labor in Brazil and in the world.    

 

Key Words: Slavery. Productive Chains. Traceability. Global Governance. Kimberley Protocol.   
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INTRODUÇÃO 

 

Houve um tempo anterior a tudo, há sempre, não é mesmo? [...] Mas sucedeu 

a cena da granada, como um aviso dos antepassados A granada vinha no ar e 

ele deitado no meio do talude. A granada caiu a dois metros. Placado ao solo, 

encostou a cabeça na terra e pensou vou morrer. Não havia tempo para o medo. 

Olhou o céu azul pela última vez e então a imagem de Munakazi se recortou, 

nítida, na luminosidade do dia. Uma saudade imensa, saudade do que não 

acontecera. Ouviu a explosão, mais nada, mas continuou a ver Munakazi 

sorrindo para ele e lhe segredando porque não me procuraste, seria tua. E 

sofreu a perda definitiva de Munakazi. Nada sentia no corpo, não tinha 

sensações, só a saudade era dolorosa. O sentimento de perda acompanhou-o, 

mesmo quando se apercebeu de continuar vivo. Difícil foi passar o 

atordoamento pela explosão tão próxima, recuperar o domínio dos sentidos, 

difícil foi compreender como não morrera. Mas o atordoamento e a 

perplexidade não tinham peso em face do peso de mil mundas da saudade de 

Munakazi [...] Os mais velhos do kimbo contavam, ainda Ulume era pequeno. 

Nesta terra sempre passaram guerras. Um soba grande queria anexar uma 

chana boa para a caça? Mandava tocar os ngomas, tambores de guerra, reunia 

o exército de camponeses, ocupava o território. O soba espoliado mandava por 

sua vez tocar os ngomas, reunia um exército, aqueles comedores de gente 

invadiram a terra dos nossos antepassados, temos de os expulsar. E combatiam 

nas chanas, nas florestas, na Munda central. Os exércitos lutavam mas também 

os espíritos, convocados pelos kimbandas dos dois lados. Ganhava um ou 

outro, o certo é que muita gente morria. [...] Regressava depois com os pobres 

despojos ou apenas os farrapos. E a fome, sempre à espreita, voltava. Sempre 

foi assim, desde os avós dos avós. Mais tarde vieram os brancos. Exércitos de 

negros de outras regiões, comandados por brancos, vinham ocupar terras e 

apanhar escravos em guerras de kuata-kuata. As aldeias ficavam quase 

desertas, só velhos e crianças sobravam. Para morrer de fome e desespero 

pouco depois. O povo, no entanto, teimosamente continuava a existir, graças 

aos poucos casais que conseguiam se esconder na Munda central, de difícil 

acesso. Se reproduziam e iam povoando os antigos sítios. Até vir nova guerra 

para colheita de escravos. E depois acabaram as guerras de kuata-kuata. [...] 

Mas as guerras não pararam totalmente. Por vezes havia revoltas e os brancos 

vinham com seus sipaios arrasar tudo. De novo, do mais profundo das 

Mundas, o povo renascia. Agora sim, acabaram as guerras e as revoltas. Mas 

não há paz. A fome sempre persiste, pois a abundância que a terra produz só 

chega para pagar os impostos, nunca para saciar a nossa fome. [...] A guerra 

voltou. Aviões e canhões destruíram os kimbos e as gentes tornaram a se 

entranhar nas profundezas das Mundas para sobreviver e lutar. Anos e anos. 

E a fome sempre presente, pois é difícil cultivar ou tratar do gado se vivemos 

escondidos em fuga [...] a paz era definitiva? [...] Há sempre um tempo antes 

do tempo, não é? Como a fome, sempre anterior a si própria1  

 

A passagem acima visa retratar todos aqueles que morreram antes do seu tempo, os 

refugiados que, antes de seu tempo, foram lançados à sorte, aos inúmeros órfãos que, antes do 

seu tempo, deixaram o convívio de seus pais. A passagem retrata as inúmeras pessoas 

                                                           
1 SANTOS, Carlos Maurício Pestana dos. Parábola do Cágado Velho. 7. ed. Lisboa: D. Quixote, 1997. p.14 

Disponível em:< http://pdf.leya.com/2011/Apr/parabola_do_cagado_velho_bftx.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

http://pdf.leya.com/2011/Apr/parabola_do_cagado_velho_bftx.pdf
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sentenciadas à morte pela fome que, antes do tempo, não tiveram como saciá-la. Retrata sim, 

sem eufemismos, todos os milhares de mutilados, feridos e esquecidos da guerra civil de 

Angola, que em tempo, aqui são registrados.  

 

Os conflitos civis que marcaram a história do continente africano e da comunidade 

internacional possuem relação (alta ou baixa) com a existência de recursos naturais. Michael 

Ross2 assevera que a retirada de recursos naturais de uma determinada região é uma das formas 

mais comuns de financiar ações de grupos rebeldes, uma vez que tais grupos exploraram, 

extraem, vendem os aludidos recursos, além da extorsão. Assim, torna-se sabido que a 

existência de recursos naturais pode encurtar ou até mesmo alongar a duração de um conflito 

civil. E exatamente no contexto acima que países como Angola, República Democrática do 

Congo (RDC) e Serra Leoa estavam vivendo seus conflitos quando os denominados Diamantes 

de Sangue ganharam conotação mundial.  

 

O comércio de diamantes brutos, especialmente em Angola, teve como fio condutor, o 

controle de todos os aspectos da vida socioeconômica das regiões produtoras, tornando-se 

conhecida pelos maus tratos e desrespeito aos direitos humanos, sendo a violência e a corrupção 

de agentes públicos e privados características marcantes na produção e comercialização de 

diamantes brutos. Diante de tal situação desoladora, a Global Witness (GW) e Partnership 

Africa-Canada (PAC), por meio de seus relatórios, iniciaram um processo de chamamento de 

atenção do mundo para as particularidades dos conflitos advindos dos territórios produtores dos 

Diamantes de Sangue.  

 

Com a atenção do mundo voltada para tal situação, a então Ministra de Minerais e 

Energia da África do Sul, Phumziel Mlambo-Nguka, iniciou, na cidade sul-africana de 

Kimberley, um movimento que buscou retirar do comércio mundial os Diamantes de Sangue e, 

após a morte de aproximadamente 4 (quatro) milhões de pessoas3, a Organização das Nações 

                                                           
2 ROSS, Michael L. How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence form Thirteen Cases. International 

Organization Foundations. v. 58, p. 35-67. Dec./Mar. 2004. p. 40. Disponível em:< 

http://www.uky.edu/~clthyn2/PS439G/readings/ross_2004.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2016.  
3 GOSMANN, Giuliana Schaden Marcelino. Processo de Kimberley: diamantes de sangue são para sempre. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialista em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, Instituto 

de Relações Internacionais, Brasília, DF, 2011. p. 33. Disponível em:< 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1988/1/2011_GiulianaSchadenMarcelinoGosmann.pdf>. Acesso em: 25 de 

jan. 2016. 

 

http://www.uky.edu/~clthyn2/PS439G/readings/ross_2004.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1988/1/2011_GiulianaSchadenMarcelinoGosmann.pdf


17 

 

Unidas (ONU), no ano 2000, aprovou a Resolução 55/564 que iniciava o que hoje denomina-se 

Processo de Kimberley (PK).  

 

Tal processo, dentre outras funções, visa impedir que os Diamantes de Sangue sejam 

comercializados pelo mercado de diamantes brutos e consequentemente financiem entidades 

guerrilheiras que promovem guerras civis e outras atrocidades em países da África. Um dos 

principais instrumentos de eficiência do PK é o Sistema de Certificação do Processo de 

Kimberley (SCPK), o qual permite o rastreamento de qualquer diamante à sua jazida e em 

apenas 03 (três) anos, aproximadamente 99,8% dos diamantes brutos que chegavam à indústria 

já tinham a ascendência das zonas livres de conflito devidamente acompanhados do SCPK. O 

paradigma apresentado pelo PK atesta a possibilidade de expurgar do mercado de consumo 

produtos que ofendem direitos fundamentais, corroborando para a criação de um mercado 

indene de máculas, além de sustentar a sua eficácia em um paradigma de rastreabilidade em 

suas mais diversas fases.  

 

Se é possível rastrear a produção e a comercialização de uma commoditie como o 

diamante, de forma tal que se torna possível desarmar milícias, restabelecer uma ordem política, 

reestruturar diretrizes econômicas e, principalmente, resguardar a vida e a integridade de vidas 

humanas, como explicar que em um dia qualquer, como todos os outros que se fizeram antes 

dele, uma consumidora ao adquirir um brinquedo em uma grande rede de lojas nos Estados 

Unidos se depara com um pedido de socorro de um suposto “escravo” chinês5?   

 

A despeito do caso tratado6, tal situação fez nascer diversas perguntas: Quanto dos 

produtos que adquirimos está maculado por atentados aos direitos fundamentais no Trabalho? 

Do nosso café de todo dia ao imóvel de nosso lar, em quanto deles há, se há, a participação do 

trabalho escravo? As roupas que utilizamos são costuradas com trabalho degradante e infantil? 

As empresas (nacionais e internacionais) têm ciência de que podem estar adquirindo 

produtos/insumos advindos da prática de trabalho degradante? Caso negativa a resposta, tais 

                                                           
4 UNITED NATIONS. Resolution 55/56, 29 Jan. 2001. The role of diamonds in fuelling conflict: breaking the link 

between the illicit transaction of rough diamonds and armed conflict as a contribution to prevention and settlement 

of conflicts. Disponível em:< http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/56&Lang=E>. 

Acesso em: 08 out. 2016. 
5 JIANG, Steven. Chinese labor camp inmate tells of true horror of Halloween 'SOS'. CNN, Beijing, 07 nov. 2013. 

Disponível em: < http://edition.cnn.com/2013/11/06/world/asia/china-labor-camp-halloween-sos/>. Acesso em: 

31 jan. 2016. 
6 Zhang (nome fictício) na realidade estava prestando serviços em um campo de prisioneiros, por ter sido 

condenado, segundo seus relatos, por questões políticas.    

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/56&Lang=E
http://edition.cnn.com/2013/11/06/world/asia/china-labor-camp-halloween-sos/
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empresas deveriam saber? Se possuem ciência, como responsabilizá-las? E por fim, de que 

maneira um bem produzido de forma a desrespeitar os valores do trabalho e da dignidade 

humana pode chegar às prateleiras das redes de varejo a ponto de ser consumido?  

 

Alterando o diamante bruto pelo trabalho humano, verifica-se que as atrocidades 

cometidas, senão piores, são parecidas. Atualmente mais de 35 milhões de seres humanos7 estão 

em condições análogas à de escravos, sendo que somente em 1980 a Mauritânia aboliu a 

escravidão8 e o Brasil, apesar de tê-la abolido em 1888, ainda hoje convive com tão dura 

realidade9.   

 

Figura 01: Mapa Térmico da Escravidão no mundo10 

  

 
 

O Brasil, internacionalmente reconhecido como um dos países no qual mais se luta 

contra a prática do trabalho escravo11, teve mais de 60% das metas estipuladas no Plano 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (PNETE), segundo a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) [2010], total ou parcialmente cumpridas. Verifica-se que o Brasil foi eficaz 

na gestão e execução das ações que têm como objeto a erradicação do trabalho escravo, além 

                                                           
7 WALK FREE FOUNDATION. The Global Slavery Index 2014. Dalkeith: 2014. p. 09. Disponível em: < 

http://d1p5uxokz2c0lz.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2015. 
8 Idem. p. 17. 
9 ANDRADE, Paula. Julgamentos do TST refletem preocupações com o combate ao trabalho escravo. Notícias do 

TST, Brasília, 28 jan. 2016. Disponível em:< http://www.tst.jus.br/noticias/-

/asset_publisher/89Dk/content/id/18258835>. Acesso em 09 fev. 2016. 
10 WALK FREE FOUNDATION, 2014, op. cit., p. 16 
11 Idem, p. 23.  

http://d1p5uxokz2c0lz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf
http://d1p5uxokz2c0lz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/18258835
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/18258835
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de promover a conscientização dos trabalhadores de direitos conquistados. No campo 

legislativo, com a aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 81/201412, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88)13 admite a expropriação de propriedades rurais 

e urbanas onde for localizada a exploração de trabalho escravo, sem direito à indenização. 

Ainda, do lado privado, verifica-se a adesão de diversas empresas para expurgar de suas 

relações empresariais fornecedores que de qualquer forma utilizem o trabalho escravo, assim 

como a adesão dos Estados brasileiros que desenharam seus próprios planos de erradicação do 

trabalho escravo. Contudo, e a despeito de todas as iniciativas apresentadas, somente no ano de 

2014 foram resgatados mais de 1.590 trabalhadores14 em condições análogas à de escravo, 

conforme os dados abaixo: 

 

Gráfico 01: Trabalho Escravo-Ano 2014/Estado 

 

 

 

Ainda, segundo dados parciais, no ano de 2015 a constatação de trabalho escravo nas 

áreas rurais superou os dados relativo às áreas urbanas, conforme o site Impacto15. Todas estas 

questões remetem ao preceito constitucional brasileiro onde a existência digna de todos vem 

por meio de uma ordem econômica que tem como seus fundamentos a livre iniciativa e a 

                                                           
12 BRASIL. Emenda Constitucional nº 81, de 05 jun. 2014. Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal. 

Diário Oficial da União, 06 jun. 2014. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm>. Acesso em 21 jan. 2015. 
13 ______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 05 out. 

1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 

em: 27 ago. 2015. 
14 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MPT divulga análise do trabalho escravo em 2014. Portal MPT, 

Brasília, 28 jan. 2015. Disponível em: < http://portal.MPT.gov.br/imprensa/MPT-divulga-analise-do-trabalho-

escravo-em-2014.htm>. Acesso em: 26 ago. 2015. 
15 http://www.inpacto.org.br/>. Acesso em 09 fev. 2016. 
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valorização do trabalho humano. (CF/88, art. 170). Tal premissa já traz consigo o difícil 

balanceamento de conjugar em território comum interesses, prima facie, antagônicos.  

 

O modelo capitalista de produção, cujo principal objetivo é a acumulação, tem como 

efeito prático a desigualdade. Nesse contexto desigual, surge o Estado e a sua intervenção para 

trazer mais equilíbrio e, por que não, justiça à relação Capital vs. Trabalho. Nesse espeque, o 

trabalho humano não pode ser analisado como uma engrenagem do processo produtivo, pelo 

contrário, o trabalho humano deve ser analisado e depreendido como uma das formas do 

exercício da dignidade humana, ou, em outras linhas, valorizar o trabalho humano significa 

valorizar o próprio humano, dando ao instituto do Trabalho um valor social. Tal característica 

e importância exigem do Estado um papel de guardião, executor de políticas e outorgante de 

direitos que resguardem um dos seus fundamentos econômicos.  

 

Contudo, mesmo diante de tamanha proteção jurídica e política, como ainda justificar 

tais ocorrências? Como ainda justificar os números?  

 

Ao analisar o paradigma trazido pelo PK, verifica, na ausência de instrumentos eficazes 

relativos ao mapeamento das cadeias produtivas, uma das possíveis causas da prática do 

trabalho em situação análoga à escravidão. A Economia, antes dividida por nações, perdeu as 

suas fronteiras em um mercado globalizado, possibilitando que diversos atores comercializem 

produtos e serviços que podem ou não estar maculados com o trabalho escravo, infantil ou 

degradante, gerando produtos que por muitas vezes estão marcados com sangue, com vidas e 

com sofrimento. Produtos extraídos às custas da infância de muitos, produtos com a marca da 

estagnação econômica e social.  

 

O movimento de mapeamento das cadeias produtivas já é objeto de algumas legislações 

que veem em tal iniciativa uma forma de ao menos restringir a prática de trabalhos degradantes. 

A Lei Californiana de Transparência da Cadeia produtiva (SB 657)16 estabelece que 

corporações com faturamento bruto global superior a US$ 100 milhões por ano que atuam no 

Estado da Califórnia passem a divulgar o que estão fazendo para garantir que não haja trabalho 

escravo em sua cadeia produtiva.  

 

                                                           
16 https://oag.ca.gov/SB657. Acesso em: 27 out. 2016. 

https://oag.ca.gov/SB657
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O Departamento Americano de Trabalho Internacional identificou em 122 produtos 

advindos de mais de 72 países indícios de que os mesmos foram produzidos com a utilização 

de trabalho em situação análoga à escravidão ou de trabalho infantil. Produtos de alcance amplo 

como o café, o algodão, sapatos, até os mais complexos, como tapetes, móveis, dentre outros. 

Tal natureza fez com que o Advogado Geral do Estado Americano da Califórnia se manifestasse 

no sentido de que o crime de trabalho em situação análoga à escravidão estaria escondido bem 

embaixo de nossos narizes17, cujas vítimas não são vistas. Assim, a SB 657 disponibiliza aos 

consumidores um importante instrumento no combate ao referido crime ao informá-los sobre a 

cadeia produtiva dos produtos colocados à disposição no mercado californiano, além de exigir 

das empresas que informem de maneira clara e concisa as ações efetivamente tomadas para 

prevenir e impedir a compra de produtos que possuem tais máculas aos direitos humanos tanto 

no mercado interno quanto no internacional.  

 

A norma californiana exige que nos sites das empresas sejam disponibilizados os: 

“efforts to eradicate slavery and human trafficking from [their] direct supply chain for tangible 

goods offered for sale” e com informações específicas sobre: verification, audits, certification, 

internal accountability, and training” 18.  

 

Ademais, não apenas o Estado da Califórnia possui tal regra, como também o Reino 

Unido que, por meio do Modern Slavery Act 2015 (Transparency in Supply Chains) Regulations 

201519, passou a exigir que os empresários na condução de seus negócios firmem declaração, 

no sentido da adoção de medidas necessárias para assegurar que seus produtos, mesmo que 

produzidos em cadeia produtiva, estejam imaculados da prática de trabalho escravo e, caso a 

empresa não tome tais medidas, a mesma deve informar aos consumidores que assim não 

procede. A intenção da norma é a criação de um ambiente de negócios entre empresas que já 

adotam ações para restringir em suas cadeias produtivas produtos advindos de práticas que 

desrespeitam os direitos humanos.  

 

                                                           
17 HARRIS, Kamala D. The California Transparency in Supply Chains Act: A Resource Guide. Sacramento: 

California Department of Justice, 2015. p. 01. Disponível em: < 

https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2016.   
18 “All disclosures must be posted on the company’s website and accessible by a “conspicuous and easily 

understood” homepage link. If a company subject to the law has no website, it must provide written disclosures 

within 30 days of receiving a written consumer request for the information”. (Idem, p. 08).  
19 UNITED KINGDON. The Modern Slavery Act 2015 – Transparency in Supply Chains Regulations. Disponível 

em:< http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111138847>. Acesso em 08 fev. 2016. 

 

https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111138847
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Importante ressaltar que a norma britânica visa encorajar as empresas a adotarem 

medidas restritivas, não porque a lei as obriga, mas sim pelo reconhecimento de que it is the 

right thing to do. Assim percebe-se que, tanto na legislação americana quanto na britânica, a 

forma escolhida para o combate ao trabalho escravo é assegurar ao público, empregados, 

investidores e consumidores, por meio da transparência das cadeias produtivas, as medidas 

adotadas por cada organização na luta contra o trabalho escravo, degradante, infantil, dentre 

outras várias modalidades de ofensa aos direitos humanos e do trabalho. O próprio Poder 

Executivo norte-americano, ciente também da necessidade de impor limites às contratações de 

produtos que possam lesar direitos fundamentais, instituiu o denominado Strengthening 

Protections Against Trafficking in Persons in Federal Contracts20, que estabelece uma política 

de tolerância zero às práticas degradantes de Trabalho e ao tráfico de pessoas quando da 

contratação pelo Governo Federal Americano. O regramento americano exige que sejam 

tomadas medidas efetivas de seus contratados e subcontratados para eliminar a prática de 

trabalho escravo e degradantes em suas cadeias produtivas.  

 

Contudo, apesar da abertura do referido tema, o disclosure das cadeias de produção, 

nenhuma das normas em si impede a comercialização dos referidos produtos. As normas visam 

apenas informar ao consumidor a possível prática e o mesmo pode se sensibilizar ou não quando 

do exercício da compra. Em outras linhas, tanto o produto livre de trabalho escravo quanto 

aquele que porventura possa ter sido produzido com esta prática estarão à disposição do 

consumidor, ou seja, a posição final da compra será a consciência do consumidor e não uma 

regra geral defendida pelo Estado.  

 

A investigação econômica vem confirmado que o trabalho forçado, o trabalho infantil, 

assim como a discriminação, representam obstáculos ao desenvolvimento econômico e 

contribuem para a persistência da pobreza. Além disso, resultados da investigação convergente 

da OIT e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm 

afirmado que o exercício efetivo de princípios e direitos fundamentais voltados ao trabalho 

exercem contribuição efetiva para uma redução de desigualdades excessivas, preparando, 

assim, o caminho para o crescimento econômico sustentável. 

                                                           
20 UNITED STATES OF AMERICA. United States Executive Order 13627: Strengthening Protections Against 

Trafficking in Persons in Federal Contracts. Disponível em:< https://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2012/09/25/executive-order-strengthening-protections-against-trafficking-persons-fe>. Acesso em: 08 fev. 

2016. 

 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/executive-order-strengthening-protections-against-trafficking-persons-fe
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/executive-order-strengthening-protections-against-trafficking-persons-fe
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E justamente diante de tais desafios, convida-se o leitor a compartilhar uma visão 

sistêmica, onde inúmeros agentes econômicos e políticos encontram-se conectados na criação 

de instrumentos que podem contribuir para a erradicação da mácula do trabalho escravo, 

independentemente da adoção das denominadas “Cláusulas Sociais”. Ciente da atualidade do 

tema, não se busca uma resposta objetiva, mas sim, apresentar um paradigma onde é possível 

identificar a prática de qualquer forma de trabalho degradante nas linhas de produção, por meio 

da rastreabilidade e, com isso, responsabilizar aqueles que, seja por ciência ou por má 

governança, admitem em sua lista de fornecedores exploradores de tão nociva prática. 

 

Para o desenvolvimento da Dissertação foi utilizado o método teórico-documental, além 

de obras de referência no estudo do Direito, da Economia e das Políticas Públicas relativas ao 

tema. As decisões judiciais ora apresentadas, de fato, estão sujeitas a alterações que podem 

acarretar posições divergentes das apresentadas, contudo, sem desnaturar a abordagem ora 

apresentada.   

 

O trabalho está dividido em 05 (cinco) capítulos. O trabalho se inicia pela apresentação 

histórica dos denominados Diamantes de Sangue e como que tais diamantes tiveram 

participação íntima na evolução dos conflitos civis em Angola, República Democrática do 

Congo (RDC) e em Serra Leoa.   

 

A criação, evolução e implantação do PK serão trabalhadas no segundo capítulo, 

incluindo a implantação do PK no mercado diamantífero brasileiro e os desafios que a 

marcaram, por meio da instauração da Operação Carbono.  

 

O trabalho em condições análogas à escravidão será tratado no terceiro capítulo, onde, 

por meio das decisões judiciais, busca-se uma ampla imersão no tema, realçando as suas 

principais características e os problemas envolvendo a sua conceitualização. Ainda, neste 

capítulo será analisada a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema e as 

iniciativas tanto públicas quanto privadas na erradicação de tal prática, assim como a “Lista 

Suja” do Ministério do Trabalho.  

 

Cadeia produtiva, responsabilização e rastreabilidade são os temas abordados no quarto 

capítulo, no qual se buscará além da apresentação de seus conceitos básicos, demonstrar as suas 
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aplicações em mercados estratégicos brasileiros, assim como em políticas públicas. Ao final 

deste capítulo será apresentado um modelo exemplificativo de como que tais premissas 

poderiam ser utilizadas como forma de rastrear a qualidade do trabalho nas cadeias produtivas.   

 

No quinto capítulo será apresentado um breve ensaio sobre os dilemas que envolvem a 

adoção de uma governança global e de outros arranjos internacionais, que elevem as condições 

de trabalho, promova o desenvolvimento econômico e que expurgue das cadeias produtivas 

condutas/produtos/insumos que firam direitos humanos e do Trabalho, assim como o papel da 

soberania brasileira em tal contexto, para então, chegar às suas devidas Considerações Finais. 
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1. DIAMANTES DE SANGUE 

 

 

Importa enfatizar que o futuro do mercado diamantífero no Brasil depende do 

êxito na implementação internacional e nacional do Sistema de Certificação 

do Processo Kimberley enquanto instrumento de Políticas Públicas para o 

Controle e Disciplinamento da Produção, Comercialização e Exportação de 

Diamantes Brutos – Fórum: Controle da Produção de Diamantes em 

Coromandel/MG – Certificação do Processo de Kimberley21. 

 

 “Os diamantes são para sempre”22.  

 

Com esse slogan os diamantes passaram a encarnar uma prova tangível de amor e, com 

isso, embutiu-se na demanda pela pedra um valor muito maior daquele conferido pela natureza.  

 

O diamante, uma modificação cristalográfica do carbono, tem o seu nome advindo do 

grego adamas, que significa invencível, por representar, além de uma resistência química, uma 

excepcional dureza mecânica. Desde a história antiga, o diamante é parte essencial do poder e 

da representatividade, sendo uma das doze gemas preciosas utilizadas por Cohen Gadol ao 

representar as doze tribos de Israel. A fascinação pelos diamantes teve marco no século XIV ao 

ser lapidada pela primeira vez na cidade de Veneza e assim, o brilho e beleza, comumente 

vinculados à pedra, tornaram-se conhecidos. Portanto, conforme Pércio de Moraes Branco23, o 

diamante, por seu brilho, dureza e raridade, ocupa o pódio das pedras preciosas. 

 

Para sempre também serão as marcas, sejam elas históricas, humanas e políticas que os 

diamantes mantêm junto a história de Angola, RDC e Serra Leoa, países estes arrasados pela 

exploração ilegal dos diamantes com estreito vínculo ao financiamento de movimentos 

violentos. 

 

 O presente capítulo visa analisar o papel que os diamantes tiveram nos conflitos acima 

descritos e como a comunidade internacional se movimentou para: (i) expor esta vinculação e 

                                                           
21 CESAR, Antonio Augusto Martins. Dez anos do processo de Kimberley: elementos, experiências adquiridas e 

perspectivas para fundamentar a atuação diplomática brasileira. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011. 

p. 121. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/858-Dez_anos_do_Processo_de_Kimberley.pdf>. 

Acesso em: 26 set. 2016.  
22 Slogan publicitário utilizado pela De Beers em 1947 que mudou o mercado mundial de diamantes. 
23 BRANCO, Pércio de Moraes. Dicionário de Mineralogia e Gemologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

Verbete.  

 

http://funag.gov.br/loja/download/858-Dez_anos_do_Processo_de_Kimberley.pdf
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com isso chamar a atenção dos atores internacionais para coibir a compra e venda de tais 

diamantes e; (ii) demonstrar as iniciativas do mercado diamantífero internacional para, além de 

sanar as atrocidades trazidas pelos conflitos, se instrumentalizar com medidas hábeis para se 

desprender da imagem negativa que tais conflitos trouxeram aos diamantes.       

 

 Ao analisar tais diretrizes, busca-se demonstrar como a união de diversos agentes 

econômicos e políticos foi capaz de criar um novo paradigma de mercado que, ao privilegiar 

produtos indenes de ofensas aos direitos humanos, ao mesmo tempo serviu para a 

implementação de uma ordem política, social e econômica.  

 

Pois bem, o custo financeiro de manter uma guerra é tremendo. Sun Tzu24, já nos 

primórdios da ciência militar, alertava aos generais sobre a importância de uma campanha 

rápida e, assim, poupar a riqueza do reino, uma vez que: “[...] nada exaure mais um reino do 

que as despesas de guerra [...]”. Financiar uma guerra exige muito além do dinheiro (moeda) e 

as razões são várias: câmbio, impossibilidade de transações bancárias, restrições dos sistemas 

bancários nacionais e internacionais, rastreamentos e bloqueios. Tais obstáculos fizeram com 

que os recursos (riquezas) naturais assumissem um papel de destaque no financiamento e até 

mesmo na extensão dos conflitos25.  

 

Nesse contexto, a: “[...] abundância de um recurso leva a ampliação ou a redução da 

duração da guerra civil quando esta provê fundos para o lado mais fraco ou mais forte”26. 

 

A África possui grandes regiões que são compostas de rochas pré-cambrianas, sendo 

tais regiões responsáveis pela produção de quase 80% dos minerais africanos. Cita-se o 

Kalahari, situado no sul da África, onde existem significativas reservas minerais de platina, 

cobre, zinco, titânio, pedras preciosas, dentre outros. Na Etiópia e na RDC existem importantes 

depósitos de ouro e diamantes de exploração aluvial, e a região congolesa ainda é munida de 

                                                           
24 A arte da guerra. Tradução de Sueli Barros Cassal. Porto Alegre: L&PM, 2006. p. 17.  
25 “[...] termo conflito e a sua evolução aparecem normalmente associados a uma variação de fatores, a uma 

progressão graduada, não linear e inconstante, independentemente das diferentes formas de conflito, podendo ir 

desde a paz consentida ou estável, à paz instável, passando pela crise e na fase mais aguda do seu desenvolvimento, 

à guerra. As dinâmicas próprias de um conflito implicam, tendo em vista uma melhor compreensão, efetuar uma 

análise sistêmica e conjuntural, com vistas a podermos determinar cabalmente as principais causas, os processos 

e alvitrar as possíveis consequências da sua gestão, transformação ou resolução”. (BERNARDINO, Luis Manuel 

Brás. A Gestão de Conflitos e a Conflitualidade em África. Uma problemática atemporal. Revista do Centro de 

Investigação sobre Ética Aplicada, nº 04, p. 164-212, ago. 2013. p. 166 Disponível em: 

<http://www.ispsn.org/sites/default/files/magazine/articles/N4_art13.pdf>. Acesso em 27 set. 2016. 
26 ROSS, Michael, 2004, op. cit., p. 43. 

http://www.ispsn.org/sites/default/files/magazine/articles/N4_art13.pdf
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reservas de granito. Contudo, a extensão do Great African Rift Valley (mais de 6.000 km, do 

norte da Síria ao centro de Moçambique) é a senhora das mais importantes fontes de kimberlites 

mundias (diamantes). Assim, verifica-se no continente africano, uma das maiores reservas 

mundiais de minerais valiosos justamente na região formada por Angola e Congo.         

 

Colocando em perspectiva numérica, tem-se que a RDC é uma das dez principais 

produtoras de diamante no mundo. Somente no ano de 2015 exportou o equivalente a mais de 

US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares)27. Para se ter uma ideia da diferença e da 

discrepância do que este valor representa, o Brasil, no mesmo período, produziu o equivalente 

a US$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil dólares)28.     

 

 Ao analisar os dados provenientes do Annual Rough Diamond Summary 201529 chegam-

se a dados e resultados interessantes.  

 

Partindo do valor atribuído à produção dos diamantes, verifica-se que no continente 

africano, por exemplo, o maior produtor é Botswana, com uma produção avaliada em quase 

US$ 3 (três) bilhões de dólares, sendo seguido por África do Sul (mais de US$ 2 (dois) bilhões) 

e Namíbia (mais de US$ 1,5 bilhão). Porém, em matéria de produção simples, a Federação 

Russa é, sem sombra de dúvida, a que mais produz diamantes no mundo, chegando à incrível 

monta de mais de US$ 4 (quatro) bilhões. A simples diferença de valores entre a Federação 

Russa e o segundo lugar, Botswana, corresponde à produção de nada mais, nada menos, que 49 

(quarenta e nove) países.  

 

 No critério importação, a Índia e a União Europeia representam mais de US$ 25 (vinte 

e cinco) bilhões de dólares, ou praticamente 60% do mercado mundial.   

  

Interessante conclusão que se chega da análise dos dados é que, mesmo sem registrar 

um valor relativo à produção de diamantes, a União Europeia e os Emirados  

Árabes Unidos assumem o posto de maiores exportadores de diamantes do mundo. Apenas para 

ilustrar, o maior produtor de diamantes da África, Botswana, exportou mais de US$ 4,5 (quatro 

                                                           
27 https://www.kimberleyprocess.com/en/democratic-republic-congo. Acesso em: 15 ago. 2016. 
28 https://www.kimberleyprocess.com/en/brazil. Acesso em: 15 ago. 2016. 
29 https://www.kimberleyprocess.com/en/kp-participants-and-observers. Acesso em 15 ago. 2016.  

https://www.kimberleyprocess.com/en/democratic-republic-congo
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bilhões e meio de dólares) em diamantes e os Emirados Árabes Unidos, sozinhos, exportaram 

mais de US$ 7 (sete) bilhões em diamantes, sem registrar um único dólar sequer em produção.  

 

Os dados apresentados e analisados levam à inferência da existência da alta mobilidade 

que os diamantes possuem no mercado mundial, em outras linhas, livre trânsito. Portanto, não 

são necessários longos textos para demonstrar a importância de possuir e explorar uma região 

produtora de diamantes, especialmente em época de guerra. Logo, não é estranha a afirmação 

que, no caso de diamantes, existe uma maior relação entre os conflitos civis e a sua produção, 

e tal relação é muito maior que petróleo, madeira e outras espécies de gemas.  

 

Nesse contexto, a probabilidade da ocorrência de um conflito civil relacionado à 

existência de recursos naturais é aumentada quando há: (i) a existência de prejuízos à 

performance da economia da região ou País; (ii) o enfraquecimento dos órgãos de governo; (iii) 

o incentivo à população da região rica em recursos naturais no discurso de formação de um 

Estado separado e por fim, quando (iv) tais recursos financiam grupos rebeldes30. Corroborando 

tal conclusão, ao citar o GW, Gosmann31 assevera que:  

 

Ainda que nem todos os conflitos pós guerra fria envolvam diretamente o 

comércio de recursos naturais, há crescentes evidências de que a presença 

desses recursos aumenta as chances de um conflito armado, além de oferecer 

os meios para sustentá-lo. Com o passar do tempo os lucros da atividade de 

exploração podem também passar a ser um motivo adicional para a 

manutenção dos confrontos. A existência de recursos naturais facilmente 

acessíveis não apenas torna a insurgência economicamente factível, como 

também altera a dinâmica do conflito em si, ao encorajar a orientação das 

atividades militares para o controle de ativos tangíveis, como minas de 

diamantes. 

 

 Por óbvio que a simples existência de riquezas naturais no continente africano não é a 

principal razão da existência de conflitos naquele território. Fatores como os movimentos de 

libertação, descolonização, influência da guerra-fria, da autodeterminação, assim como os mais 

diversos tipos de fenômenos de natureza político-sociais (intraestatais), que proliferavam no 

continente africano. Tais elementos, aliados à existência de regiões ricas em recursos naturais, 

                                                           
30 ROSS, Michael, 2004, op. cit., p. 43. (tradução livre). 
31 GOSMANN, Giuliana Schaden Marcelino, 2011, op. cit., p. 26. 
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contribuíram para a instauração dos diversos conflitos africanos, como bem salientam Monty 

Marshall e Ted Robert Gurr 32 ao afirmarem que:   

 

Num momento da História de África em que se comemoram os 60 anos das 

primeiras Independências, verifica-se que desde o final do período da guerra-

fria, se assistiu ao surgimento de uma época onde as mudanças nos tipos de 

governo assumiram uma maior predominância face ao passado recente no 

continente. Em 1992, o número de autocracias em África havia decrescido 

para metade (referência a 1950), continuando a diminuir progressivamente; 

em oposição, o número de regimes democráticos passou de três em 1989 para 

onze em 1994, constatando-se ainda que em 2004, existiam na África, com 

maior ou menor grau de sucesso, treze regimes democráticos e que este 

número tinha tendência para crescer [...]  

   

Neste diapasão, a existência de regiões ricas em diamantes alinhada a tumultos políticos 

provocaram verdadeiros genocídios em Angola, Serra Leoa e na RDC, seja por meio da luta 

armada ou por meio da opressão política, e os diamantes passaram a financiar ambos os lados 

dos conflitos, fomentando a destruição e mortes tanto de civis quanto de militares.    

 

 A produção aluvionar em detrimento da produção nos kimberlitos33, em tais regiões, 

incentivou ainda mais a violência e o completo desrespeito aos direitos humanos, infelizmente, 

até os dias de hoje. 

 

 Assim, busca-se analisar o papel dos diamantes nos conflitos vivenciados por Angola, 

Serra Leoa e RDC e como a sua produção e comercialização tiveram, por meio da marca de 

                                                           
32 MARSHALL, Monty; GURR, Ted Robert. Peace and Conflict: A Global Survey of Armed Conflicts, Self 

Determination Movements, and Democracy. Maryland: Center for International Development & Conflict 

Management. 2005. p. 42. Disponível em: <http://www.systemicpeace.org/vlibrary/PeaceConflict2005.pdf>. 

Acesso em: 08 out. 2016. 
33 “As estruturas ‘primarias’ responsáveis por trazer os diamantes até a superfície terrestre, desde o chamado diamond 

stability field, a cerca de 160 km de profundidade, no manto superior, são chamadas kimberlitos. Os kimberlitos, 

batizados a partir da cidade sul-africana onde essa estrutura geológica foi identificada (dando margem, pela primeira vez, a 

exploração diamantífera em uma mina propriamente dita), surgem a partir de erupções vulcânicas que projetam esse tipo de 

rocha até a superfície, criando uma estrutura em formato de cone invertido, cujas bordas superiores afloram. No caminho, a 

rocha, ao passar pela zona propicia a formação de diamantes (em termos de temperatura e pressão - a referida diamond 

stability field), pode ser impregnada do mineral; caso ascenda em velocidade suficiente para evitar a desintegração do 

diamante (e sua consequente transformação em grafite), poderá tornar-se, então, um dos kimberlitos com 

concentração suficiente de diamantes para viabilizar a exploração comercial nos moldes modernos. A ação da água de 

chuvas e rios sobre tais estruturas poderá, por meio da erosão, formar depósitos aluviais de diamantes, por vezes a 

quilômetros de distância da fonte kimberlítica original. Fala-se, então, em uma fonte "secundaria" ou "aluvial" de 

diamantes, que pode ser objeto de exploração artesanal, com pouco ou nenhum investimento. A extração a partir de 

depósitos aluviais é, obviamente, a mais suscetível a ser desenvolvida de forma desorganizada e desprovida de meios, e 

configura o caso típico da extração desenvolvida por grupos rebeldes em contextos de guerra civil. Trata-se do que 

Ross chama de a resource's lootability’, isto é, the ease with which it can be extracted and transported by individuals or 

small teams of unskilled workers [...]”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 29-30, grifo nosso). 

http://www.systemicpeace.org/vlibrary/PeaceConflict2005.pdf
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sangue de inúmeras vidas, o triste batismo e estigma de Diamantes de Sangue.    

 

 

1.1. Angola  

 

 

 A queda da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) em 1992 

fez com que Angola conclamasse novamente as armas34.  

 

O Protocolo de Lukasa, assinado em 1994, buscou manter e dar continuidade aos 

esforços da comunidade internacional com o compromisso de paz e estabilidade em Angola. 

Contudo, com a manutenção de Jonas Savimbi como líder de um movimento hábil em 

movimentar armas e recursos com dinheiro obtido do comércio de diamantes, a proposta de paz 

permanecia tênue e frágil.  

 

Os diamantes, assim, passaram a financiar grande parte dos custos do conflito, não 

apenas para a UNITA, mas também para o denominado Movimento para a Liberação de Angola 

(MPLA) que, entre 1992 a 1998, movimentou um valor estimado de US$ 3,7 bilhões advindos 

da venda dos diamantes35.  

 

Uma vez constatada a participação fundamental do comércio de diamantes no 

financiamento do conflito angolano, a comunidade internacional, mediante forte pressão de 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e da imprensa, passou a se organizar na luta contra 

os Diamantes de Sangue, sendo o papel desempenhado pelo GW um dos mais importantes.  

 

Com a campanha da GW intitulada: Rough Trade: The Role of Companies in the 

Angolan Conflict36, as denúncias envolvendo os Diamantes de Sangue ganharam o mundo, e as 

                                                           
34 “O Acordo de Bicesse (1991) havia trazido um interregno de paz à guerra que já vitimara entre 150.000 e 

300.000 pessoas e permitido a organização das esperadas eleições”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. 

cit., p. 31). 
35 Idem, p. 31. 
36 “The beginning of the conflict diamonds campaign was marked by the publication of A Rough Trade in 

December 1998, in which Global Witness documented massive violations of UN sanctions against UNITA. The 

United Nations imposed sanctions against UNITA diamonds in July 1998 - UNSCRes 1173”. (BIERI, Franziska. 

The Quest for Regulating the Global Diamond Trade. Barcelona: International Catalan Institute, 2009. p. 13. 

Disponível em: 

<http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp5_ang.pdf>. Acesso em: 08 

out. 2016). 

http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp5_ang.pdf
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empresas envolvidas na produção, compra e venda de diamantes passaram a ser apontadas como 

corresponsáveis e instadas a tomar atitudes37. Além disso, o report demonstrou a ineficiência 

da ONU e da União Europeia em impedir violações ao embargo aplicado38, o que causou grande 

comoção.  

 

Por fim, com a publicação da matéria intitulada Fatal Transactions, a De Beers39 fechou 

seu escritório em Angola e assumiu o compromisso de não adquirir diamantes sem origem 

lícita. Tais iniciativas envolveram os mais diversos atores que também começaram a informar 

e divulgar a importância de não adquirir um Diamante de Sangue: 

 

O jornal britânico The Guardian publicou artigo intitulado ‘If you buy a ring, 

will you fund a warlord?’. Em janeiro de 2000, a Partnership Africa Canada 

publicou ‘The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds and Human 

Security’. Em maio daquele ano, aconteceriam audiências no Congresso norte-

americano sobre o tema. Nos EUA, grupo de 74 ONGs lancou, no Valentine’s 

Day de 2001, ‘The Campaign to Eliminate Conflict Diamonds’, que enviou 

quatro mil correspondências a joalheiros conclamando-os a participarem da 

aliança ‘Jewellers for Clean Diamonds Imports’. A indústria cinematográfica 

norte-americana, que já havia explorado o tema diamantes ‘clandestinos’ e 

suas redes de comércio ilegal com ‘Diamonds are Forever’ de 1971, voltou à 

carga com ‘Die another day’, em 2002, e finalmente, em 2006 com ‘Blood 

Diamonds’, centrado na guerra em Serra Leoa, e que narra brevemente o 

estabelecimento do Processo de Kimberley40  

 

Com o avançar da guerra no tempo, a ONU adotou a Resolução (Res.) 112741 que 

estabeleceu uma série de sanções à UNITA. Porém, a questão dos diamantes somente passou a 

ser objeto de medida restritiva com a adoção da Res. 117342, onde em seu parágrafo 12, itens b 

                                                           
37 “It is time that a business which operates in an arcane way, like a family business, re-assess its operation and 

accepts that corporate accountability is now an important factor in international business. The South African-

British group De Beers and its Central Selling Organisation (CSO), as the major player in the diamond trade, 

must assume significant responsibility for this. As they say themselves ‘De Beers is committed to a policy of fair 

dealing and integrity in the conduct of its business. This commitment is based on the belief that business should 

be conducted honestly, fairly and legally’. (GLOBAL WITNESS. A Rough Trade: The Role of Companies and 

Governments in the Angolan Conflict. London, 1996. p. 3. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/documents/.../a_rough_trade.pdf. Acesso em: 26 set. 2016). 
38 “The international community already recognizes this state of affairs and, through the UN, has placed an 

embargo on UNITA’s diamond trade. In reality key UN member states such as Belgium are doing very little to 

enforce the UN embargo. In this they are wittingly or unwittingly providing the diamond industry with the 

wherewithal to exploit legal loopholes should they wish to, and to maintain the multi-million-dollar trade”. (Idem, 

p. 14). 
39 Um dos maiores conglomerados empresariais do mundo na exploração e comercialização de diamantes. 
40 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 46. 
41 UNITED NATIONS. Resolution 1127, 28 Aug. 1997. The Situation in Angola. Disponível em: < 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/226/93/PDF/N9722693.pdf?OpenElement>. Acesso 

em: 08 out. 2016. 
42______. Resolution 1173, 12 Jun. 1998. Angola. Disponível em: < 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1173(1998)>. Acesso em: 08 out. 2016. 

https://www.globalwitness.org/documents/.../a_rough_trade.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/226/93/PDF/N9722693.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1173(1998)
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e c, foi determinado o embargo aos diamantes angolanos que não tivessem a devida certificação 

de origem, além do embargo aplicado à venda de equipamentos de mineração a qualquer pessoa 

fora do alcance do Estado Angolano. A Res. 1173, segundo Cesar43 pode ser: “[...] considerada 

o primeiro marco no movimento que faria surgir o PK, ainda que, nesse momento, a necessidade 

de um sistema de certificação ainda não estivesse assentada”. 

 

O Fowler Report, por sua vez e a despeito das inciativas da ONU, trouxe novo ânimo 

às questões relativas aos embargos direcionados à Angola, fazendo expressa recomendação à 

necessidade de certificação de origem de diamantes44.  

 

Em resposta, a ONU, por meio de sua Res. 129545, conclamou aos demais países a adotar 

medidas eficazes para o cumprimento do embargo e, assim, começou a desconstituição dos 

grupos armados angolanos. Nesse contexto, ressalta-se a conclusão proferida por Rafael 

Marques46:  

 

Nos últimos anos da guerra civil (travada entre 1975 e 2002), a 

comercialização de diamantes angolanos suscitou o escrutínio da comunidade 

internacional, no sentido de impedir que a guerrilha da UNITA continuasse a 

autofinanciar-se com a venda de diamantes. As sanções impostas pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas foram instrumentais na 

desarticulação total da UNITA, que se viu incapaz até de obter os alimentos 

essenciais para os seus líderes. As sanções contribuíram para a vitória militar 

definitiva das forças governamentais e o aniquilamento da direção da UNITA.  
 

Em 22 de fevereiro de 2002, com armas em punho, Jonas Savimbi foi morto por forças 

militares angolanas, próximo ao rio Luio, após 05 (cinco) dias de perseguição. Com sua morte, 

o movimento liderado por Savimbi perdeu forças e Angola pôde, finalmente, restabelecer o seu 

caminho para a paz.   

 

O embargo dos diamantes angolanos perdurou até a adoção da Res. 144847.    

                                                           
43 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p.32. 
44 Idem, p. 33. 
45 UNITED NATIONS. Resolution 1295, 18 Apr. 2000. On the situation in Angola. Disponível em: < 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/396/56/PDF/N0039656.pdf?OpenElement>. Acesso 

em: 08 out. 2016. 
46 MARQUES, Rafael. Diamantes de Sangue: Corrupção e Tortura em Angola. 6. ed. Lisboa: Tinta da China, 

2011. p. 50. 
47 UNITED NATIONS. Resolution 1448, 9 Dec. 2002. The Situation in Angola. Disponível em:< 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/728/29/PDF/N0272829.pdf?OpenElement>. Acesso 

em: 08 out. 2016. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/396/56/PDF/N0039656.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/728/29/PDF/N0272829.pdf?OpenElement
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 O fim do embargo, infelizmente, não significou o fim da produção de diamantes sem a 

mácula do desrespeito aos direitos humanos, pois sem controle internacional o: “[...] governo 

angolano viu-se legitimado internacionalmente e livre de quaisquer pressões sobre os abusos 

institucionais contra os direitos humanos das comunidades radicadas nas áreas diamantíferas 

[...]”48.  

 

 De qualquer forma, a experiência angolana, em conjunto com as iniciativas acima 

demonstradas, lançou as bases iniciais de um processo de rastreabilidade e restrição comercial 

de produtos não “validados”, com o intuito de impedir o financiamento de conflitos civis. 

 

 

1.2. República Democrática do Congo  

 

 

A RDC vivia uma situação calamitosa, mesmo antes da invasão da Alliance des Forces 

Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire (AFDL) no ano de 1996. A ditadura 

instituída por Mobuto já se encontrava capenga e o ditador também se encontrava muito doente. 

A ex-colônia belga buscava, por meio do “presidente” Mobuto (Grande Leopardo) e de políticas 

fomentadoras, ser um “Brasil Africano”49. Todavia, tal iniciativa não tardou em perecer, com a 

sucessão de erros na direção econômica.  

 

Como consequência dos equívocos econômicos, o diamante tornou-se, no início da 

década de 90, a salvação da economia congolesa. Igor Castellano da Silva50 verificou que, a 

partir da queda dos preços do cobre em 1974 e da queda da produção mineral em 1988, a 

produção de diamantes: “[...] tornou-se a salvação da economia do Zaire [...] Assim, a queda 

nas exportações de cobre/cobalto foi parcialmente compensada com a ascensão na produção de 

                                                           
48 MARQUES, Rafael, 2011, op. cit., p. 50. 
49 MATON, Joseph; LECOMTE, Henri-Bernard Solignac. Congo 1965-1999: Les Espoirs Déçus du << Brésil 

Africani>>. Centre de Développement de L’OCDE. Paris, nº 178, set. 2001. p. 11. Disponível em: < 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj79g2.pdf?expires=1474900556&id=id&accname=guest&checksum=D2

C77EC1E671A33EDA58FACDEFB0C253>. Acesso em 26 set. 2016. 
50 SILVA, Igor Castellano da. Guerra e Construção do Estado na Rep. Democrática do Congo: A Definição 

Militar do Conflito como Pré-Condição para a Paz. 2011. 178 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p. 82-83. Disponível em:< 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31730/000784798.pdf>. Acesso em 26 set. 2016. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj79g2.pdf?expires=1474900556&id=id&accname=guest&checksum=D2C77EC1E671A33EDA58FACDEFB0C253
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj79g2.pdf?expires=1474900556&id=id&accname=guest&checksum=D2C77EC1E671A33EDA58FACDEFB0C253
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj79g2.pdf?expires=1474900556&id=id&accname=guest&checksum=D2C77EC1E671A33EDA58FACDEFB0C253
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31730/000784798.pdf
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diamantes. O crescimento da produção média do minério continuou mesmo após a queda de 

Mobuto, passando de 55% das exportações do país em 1997 para 65% em 1998”.  

 

   Porém, mesmo cercado incialmente de parceiros estratégicos na condução da RDC, 

como França51, Bélgica e Estados Unidos, Mobuto, por meio de seu sistema cleptocrático, levou 

a nação congolesa à pobreza extrema. Entre outubro de 1996 e maio de 1997, ocorreu a 

denominada Primeira Guerra do Congo que resultou na morte aproximada de 200.000 (duzentas 

mil) pessoas. A permanência de Mobuto no controle político do Congo gerou insurreições nos 

países africanos, especialmente Uganda. A razão de tal insurreição repousava na simpatia que 

Mobuto mantinha com o regime genocida Hutu de Ruanda, permitindo que tais transitassem 

pelo território congolês.  

 

Angola tinha um interesse particular na Primeira Guerra do Congo, pois Jonas Savimbi 

(UNITA) encontrava-se em território congolês. Assim, a AFDL, instrumento de legitimação 

militar de Angola, Eritréia, Ruanda, Tanzânia, Uganda e Zimbábue, por meio de Laurent Kabila 

iniciou uma intervenção militar e em apenas seis meses a AFDL chegava à Kinshasa52.  

 

Ao obter o controle das regiões de Kasai53 e Shaba, a AFDL adquiriu um dos principais 

instrumentos de financiamento para o conflito que travava, qual seja, a atenção das maiores 

empresas mineradoras mundiais. Sistematicamente, Kabila vendeu às multinacionais da 

mineração os recursos naturais do Congo, ao ponto de, mesmo antes de assumir o poder, assinar, 

em abril de 1997, um contrato de 01 (um) bilhão de dólares com a American Mineral Fields.  

                                                           
51 “As relações com a França tiveram um desenvolvimento notável, na medida em que o país europeu priorizava 

as relações com a África e Mobutu buscava barganhar com seus principais apoiadores externos. O namoro inicial, 

baseado em relações de amizade e ostentação de que o Zaire era o segundo maior país de língua francesa 

(atrás somente da França), se consolidou com a concessão de direitos de prospecção de cobre para a França em 

troca do alívio da dívida e do auxílio francês para o estabelecimento do sistema de telecomunicações congolês 

[...]”. (Idem, p. 84, grifo nosso).  
52 “Resolveram, então, aglutinar forças em torno da AFDL, de Laurent Kabila, cuja nacionalidade congolesa 

emprestava certa ‘legitimidade’ à ação. Quando a AFDL invadiu o leste da RDC, em 1996, conforme assinalado, 

encontrou pouca resistência no exército mal pago de Mobutu. A continuidade da marcha até Kinshasa foi quase 

uma consequência desse vácuo de poder, e não faltaram os aliados de última hora, como o governo de [...] Angola, 

que via em Kabila uma oportunidade para dar combate às forças da UNITA e seus vínculos políticos e comerciais 

com Mobuto [...]”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 35). 
53 “Conhecido como o estado diamante, o sul de Kasai possui grandes reservas de diamantes tipo gema e 

industriais. Até meados de 1970, o Congo foi o maior produtor individual de diamantes industriais, com média de 

certa de um terço do total mundial”. (NDIKUMANA, Léonce. EMIZET, Kisagani. The Economics of Civil War: 

The Case of the Democratic Republic of Congo. Political Economy Research Institute. Working Paper Series, nº 

63. p. 08. Disponível em:< 

http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=peri_workingpapers>. Acesso em: 06 

out. 2016). 

http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=peri_workingpapers
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Tal movimento foi intensificado à medida da conquista de mais territórios, implantando 

assim o financiamento por meio de booty futures54, como bem demonstra Silva55:  

 

Em março, mesmo antes da ocupação de Lubumbsahi (capital de Kabila), a 

companhia Tenke Mining garantiu US$ 50 milhões aos rebeldes. Com a 

tomada da cidade, em 18 de abril o chefe da De Berrs em Kinshasa, alguns 

oficiais da Union Minière e um representante do Banco Mundial voavam para 

a região para acertar parcerias com Kabila. No início de maio, também 

chegavam à capital de Katanga representantes de grupos financeiros 

internacionais [...] O ministro das finanças de Kabila se reuniu com dúzias de 

empresários [...] incluindo representantes do Goldman Sachs, Bank of Boston 

e Morgan Grefell. Com a chegada das tropas de Kabila às regiões mineradoras 

a American Mineral Fields e a canadense Tenke Mining Corp [...] começaram 

a fornecer declaradamente milhões de dólares para a AFDL.  

  

Assim, os apoiadores da AFDL, que nunca produziram uma gema de diamante, 

passaram a ser países exportadores56.  

 

O avanço da guerra e a perda do apoio internacional fez com que Mobuto, após trinta e 

dois anos no poder, morresse no exílio, vitimado por um câncer de próstata aos 66 (sessenta e 

seis) anos de idade.  

 

Ao tomar o poder, em 28 de maio de 1997, Kabila mudou o nome do país de Zaire para 

RDC. Seus atos claramente buscaram a sua desvinculação com os seus, outrora, apoiadores. Tal 

distanciamento culminou em invasão de território congolês em 1998, iniciando-se assim a 

Segunda Guerra do Congo (1998-2003).  

 

Uganda, Ruanda e Burundi, outrora aliados de Kabila, passaram a compor e apoiar 

grupos militares para ocupar territórios congoleses, por meio da denominada guerra proxy57, 

sobre o pretexto de que Kabila permitia a presença de grupos contrários aos governos58.   

                                                           
54 Em sua luta para ascensão ao poder, os grupos vendem a empresas estrangeiras e até mesmo a governos, o futuro 

direito de exploração da área a ser conquistada.   
55 SILVA, Igor Castellano da, 2011, op. cit., p. 101-102.  
56 Idem, p. 03.  
57 “Grupos proxy – Grupos armados que atuam sob procuração”. (Ibidem, p. 20). 
58 “Assim, estes países passaram a amparar a emergência de um novo grupo, chamado Rassemlment Congolais 

poru la Democratie (RCD), que posteriormente dividiu-se em RCD-GOMA (apoiado por Ruanda e Burundi) e 

RCD-K/ML (apoiado por Uganda). O RCD e seus subgrupos passaram, desde então, a controlar a região leste do 

país – uma das mais ricas em recursos naturais. Além disso, em fevereiro de 1999, Uganda apoiou a formação do 

grupo Mouvement pour la Liberátion du Congo (MLC). Juntos, Uganda e MLC assumiram o controle de um 

terço do Congo, nas regiões norte e nordeste”. (Ibidem, p. 114, grifo nosso).  
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Como nos demais conflitos, os diamantes tiveram papel fundamental no financiamento 

da guerra congolesa59, tanto para o governo quanto para as forças contrárias. Porém, uma 

coalizão liderada por Angola, que temia perda de influência e de sua soberania em caso de 

mudança no poder, conseguiu rechaçar a invasão.  

 

O conflito perdurava, sem que nenhuma das forças subjugasse a outra, causando apenas 

caos, morte e destruição, até que em 16 de janeiro de 2001, Laurent-Désiré Kabila é assassinado 

em seu gabinete no Palácio de Mármore60.  

 

Com a assunção de Joseph Kabila (filho de Laurent) ao poder, foi possível a conclusão 

do Acordo de Lucasa iniciado em 1999, permitindo assim a intervenção da ONU, que por meio 

da Res. 129161, tratou pela primeira vez sobre a questão da exploração ilegal das riquezas 

naturais congolesas62.  

 

Apesar dos avanços e retrocessos na RDC, verificou-se que as medidas adotadas pela 

ONU ainda não alcançavam certas regiões do País, promovendo dessa forma, as práticas 

relativas à extração ilegal de diamantes, como bem observa Cesar63, ao afirmar que: 

 

A questão dos controles à exploração ilegal dos recursos naturais congoleses 

permanece de difícil equacionamento, apesar de progressos na situação 

política e na reorganização geral do país. No que se refere aos diamantes, 

apesar de a RDC fazer parte do PK, ainda há dificuldades relativas à criação 

e vigência de controles internos efetivos. Em janeiro de 2007, por exemplo, o 

                                                           
59 “Além do orçamento de defesa nacional do Zimbábue e de pagamentos diretos de entidades congolesas ao 

governo de Mugabe, o financiamento do envolvimento do país na guerra foi baseado em joint ventures com 

empresas congolesas – o que garantia altos rendimentos advindos da exploração de recursos naturais. O exemplo 

mais notório do caso foi a criação da empresa Sengamines. Trata-se de uma empresa resultante de uma joint 

venture entre duas companhias, uma associada a Kabila (COMIEX) e outra a Mugabe (OSLEG), formando a 

COSLEG. Esta manobra tinha o intuito de auxiliar nos custos de guerra, logo se expandiu criando uma subsidiária 

d COSLEG, a Sengamines. Esta empresa recebeu em fevereiro de 2000 grandes concessões de exploração de 

diamantes no Congo”. (Ibidem, p. 120-121).  
60 TRIBUNAL condena 26 pessoas à morte pelo assassinato de Kabila. BBC Brasil, São Paulo, 07 jan. 2003. 

Disponível em:< http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2003/030107_kabilalmp.shtml>. Acesso em: 16 out. 

2016. 
61 UNITED NATIONS. Resolution 1291. 24 Feb. 2000. Democratic Republic of the Congo. Disponível em:< 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1291(2000)>. Acesso em: 08 out. 2016. 
62 “17. Expresses its serious concern at reports of illegal exploitation of natural resources and other forms of 

wealth in the Democratic Republic of the Congo, including in violation of the sovereignty of that country, calls for 

an end to such activities, expresses its intention to consider the matter further, and requests the Secretary-General 

to report to the Council within 90 days on ways to achieve this goal”. (Idem, item 17). 
63 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 39. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2003/030107_kabilalmp.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1291(2000)
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World Diamond Council declarou que diamantes originários da RDC estavam 

sendo misturados a diamantes do Zimbábue e exportados via África do Sul.  

 

 De certa forma, os problemas apresentados na RDC ainda permanecem, sendo os 

Diamantes de Sangue ainda uma triste realidade64.    

 

 

1.3. Serra Leoa  

 

 

 Em 1990, a National Patriotic Front of Liberia (NPFL), liderada por Charles Taylor, já 

havia dominado boa parte do território liberiano. Contudo, a despeito de não ter tomado ainda 

a sua capital, seu olhar passou a encontrar em Serra Leoa um importante ponto de cobiça.  

 

Ao se aliar a Revolutionary United Front (RUF) em março de 1991, a região da fronteira 

de Serra Leoa estava sob o julgo da NPFL e da RUF65 e, por via de regra, as suas regiões 

produtoras de diamantes. 

 

A ausência do Estado nas regiões mais distantes de Serra Leoa, facilitou a inserção das 

forças revolucionárias no território, alimentando ainda mais o sentimento antigoverno da 

população que se sentia cada vez mais abandonada, agremiando mais adeptos à RUF. Ademais, 

Marilyn Silberfein66 é salutar ao afirmar que:  

 

Os próprios soldados do governo auxiliavam a RUF, tal conduta fez com que 

os mesmos fossem conhecidos por aqueles que lutavam ao lado do governo 

ao dia, e de noite, se alinhavam junto aos rebeldes. Os contatos realizados com 

                                                           
64 MERCADO de “diamantes de sangue” ainda existe e prospera. Revista Fórum, São Paulo, 14 fev. 2014. 

Disponível em:< http://www.revistaforum.com.br/digital/134/o-mercado-de-diamantes-de-sangue-ainda-existe-e-

prospera>. Acesso em: 26 set. 2016. 
65 “Sankoh e Taylor conheceram-se nos campos de ‘treinamento revolucionário’ de Muamar Kaddafi em Benghazi, 

Líbia, onde estivera em 1987 e 1988, e tinham táticas semelhantes de recrutamento, baseadas no terror: após a 

dizimação de aldeias inteiras, com o emprego de mutilações em massa, estupros e assassinatos aleatórios, as 

unidades da RUF (assim como da NPFL) ganhavam ‘adeptos’ nos órfãos resultantes dos massacres. O uso de 

crianças como soldados – o que, de resto, reflete a ausência de ‘densidade’ das causas – se, não chega a constituir-

se uma exclusividade nas guerras de Libéria e Serra Leoa, configura um de seus elementos mais característicos, e 

de difícil cicatrização uma vez findo o conflito. Além disso, à medida que avançava no controle das áreas 

produtoras de diamantes, a RUF recrutava também jovens mineradores informais e desocupados da região, que 

viam no movimento uma oportunidade. Rapidamente, Sankoh assegurou o controle de grande parte de uma 

produção que rendia cerca de US$300 milhões por ano”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 

41). 
66 SILBERFEIN, Marilyn. The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone. Academic Journal. [S.l.]. 

2004. v. 9. p. 213-241. p. 221. 

http://www.revistaforum.com.br/digital/134/o-mercado-de-diamantes-de-sangue-ainda-existe-e-prospera
http://www.revistaforum.com.br/digital/134/o-mercado-de-diamantes-de-sangue-ainda-existe-e-prospera
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a Libéria, os municiava e os guarnecia com o necessário, não estando qualquer 

parte de Serra Leoa isenta do conflito. As principais áreas produtoras de 

diamantes, como Kono, foram pilhados pela RUF. 

 

Para se ter noção da ineficiência do governo de Serra Leoa, este chegou a contratar a 

Executive Outcomes, empresa sul-africana de segurança privada (mercenários), que se engajaria 

na luta contra a RUF em troca de concessão de minas de diamantes. Tal iniciativa deu novo 

fôlego ao governo.  

 

Com a eleição de Ahmed Tejan Kabbah (1996), a reestruturação do exército local foi 

possível e um pedido de cessar-fogo foi firmado. Contudo, tal desejo não logrou um ano de 

existência e, em 1997, um golpe militar levou o recente Presidente a buscar exílio em Guiné.  

 

A RUF, mais uma vez chamada, se juntou ao exército regular e, assim, se formou a 

Junta. Mais uma tentativa frustrada de paz e estabilidade, quando em 1998 os confrontos se 

intensificavam.  

 

Após 10 (dez) anos de combates, em 24 de maio de 1999, na cidade de Lomé, foi 

assinado um cessar-fogo.  

 

O acordo previu o desarmamento e a anistia de todos os combatentes, assim como a 

manutenção da unidade do governo, com a inclusão de Foday Sankoh, no controle dos recursos 

naturais, bem como a sua indicação para o cargo de vice-presidente67. Contudo, o país, produto 

de tamanha violência, encontrava-se fragmentado, e o domínio da RUF ainda era presente e 

dominante em algumas regiões remotas de Serra Leoa.  

 

Nesse ínterim, a United Nations Mission in Sierra Leone (UNMSL) foi constituída para 

auxiliar militarmente e civilmente a manutenção da segurança de Serra Leoa.  

 

Mesmo com a intervenção militar junto à região do conflito, as forças da RUF insistiam 

nos atos de violência. Portanto, mediante deflagrada ameaça à paz e segurança, as forças da 

ONU uniram-se às tropas britânicas capturando Foday Sankoh e Charles Taylor, os 

denunciando pelas ações adotadas pela RUF. Sankoh morreu na prisão antes de seu julgamento 

                                                           
67 Idem, p. 227.   



39 

 

e Taylor, por unanimidade, foi condenado a 50 (cinquenta) anos de prisão por crimes de guerra 

e contra a humanidade.  

 

 Assim, em 18 de janeiro de 2002, o presidente Kabbah declarou o fim da guerra. Após 

abertas as eleições, Kabbah foi reeleito e os representantes da RUF não conquistaram nem uma 

cadeira sequer no novo rumo traçado pelo País.  

 

Como nos demais países analisados, os diamantes tiveram papel de destaque no conflito 

de Serra Leoa, ao ponto de a ONU, em julho de 2000, por meio da Res. 130668, restringir o 

comércio da exploração ilegal de diamantes69. A diferença aqui é que a ONU já começava a 

traçar os primórdios de um sistema de certificação internacional, o que mais tarde se 

transformaria no PK70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 UNITED NATIONS. Resolution 1306, 15 Jul. 2000. Sierra Leone. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1306(2000)>. Acesso em: 08 out. 2016. 
69 “[…] 1. Decides that all States shall take the necessary measures to prohibit the direct or indirect import of all 

rough diamonds from Sierra Leone to their territory; 2. Requests the Government of Sierra Leone to ensure, as a 

matter of urgency, that an effective Certificate of Origin regime for trade in diamonds is in operation in Sierra 

Leone; 3. Also requests States, relevant international organizations and other bodies in a position to do so to offer 

assistance to the Government of Sierra Leone to facilitate the full operation of an effective Certificate of Origin 

regime for Sierra Leone rough diamonds; 4. Further requests the Government of Sierra Leone to notify the 

Committee established by resolution 1132 (1997) (“the Committee”) of the details of such a Certificate of Origin 

regime when it is fully in operation; 5. Decides that rough diamonds controlled by the Government of Sierra Leone 

through the Certificate of Origin regime shall be exempt from the measures imposed in paragraph 1 above when 

the Committee has reported to the Council, taking into account expert advice obtained at the request of the 

Committee through the Secretary-General, that an effective regime is fully in operation; 6. Decides that the 

measures referred to in paragraph 1 above are established for an initial period of 18 months, and affirms that, at 

the end of this period, it will review the situation in Sierra Leone, including the extent of the Government’s 

authority over the diamond-producing areas, in order to decide whether to extend these measures for a further 

period and, if necessary, to modify them or adopt further measures;”. (Idem).  
70 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 43.  



40 

 

2. PROCESSO DE KIMBERLEY  

 

 

As dificuldades foram objeto de consensos e, em novembro de 2002, na cidade 

suíça de Interlaken, representantes das indústrias do setor de diamantes, de 

ONGs, autoridades governamentais de 52 países, mais 15 países representados 

pela delegação da União Européia, assinaram o acordo que pretende encerrar 

o comércio de diamantes de conflito. O acordo, que passou a ser conhecido 

como o Processo de Kimberley, entrava em vigor em 1º de janeiro de 2003. 

Após aquela data nenhum diamante bruto seria comercializado em qualquer 

lugar do mundo sem que estivesse acompanhado de um certificado de origem 

expedido pelo governo do país exportador71.  

 

A cidade de Kimberley, África do Sul, sediou o 1º encontro de países produtores e 

exportadores de diamantes, em uma reunião convocada pelos governos da África do Sul, 

Botswana e Namíbia, dando início aos procedimentos que levariam à criação do PK. Assim, no 

mesmo ano de 2000, em julho, foi aprovado e criado o World Diamond Council (WDC) que 

passou a ser o principal interlocutor dos assuntos relativos aos diamantes de conflito72, como 

bem registra Cesar73: 

 

Nos dias 4 e 5 de setembro de 2000, realizou-se em Windhoek reunião que 

contou com a presença de cerca de 50 delegados dos principais países 

produtores e importadores de diamantes brutos, à exceção de Serra Leoa, RDC 

e Índia. O objetivo do encontro era preparar versões iniciais de declarações 

sobre o tema dos diamantes de conflito; as versões finais seriam divulgadas 

em reuniões em 21 de setembro, em Pretória (da qual participaram 16 países), 

e em 25 e 26 de outubro, em Londres (36 países). Os documentos viriam a 

servir de base para a Resolução 55/56, que seria adotada em dezembro daquele 

ano. Ainda em setembro, no dia 7, aconteceu a reunião inaugural do World 

Diamond Council, em Tel Aviv. 

 

 

2.1. Características e Estruturação  

 

                                                           
71 GOSMANN, Giuliana Schaden Marcelino, 2011, op. cit., p. 44. 
72 “Foram necessárias 13 reuniões preparatórias e 29 meses para que a estrutura do que hoje se denomina ‘Processo 

de Kimberley’ fosse acordada. Nela, os países participantes concordavam, em linhas gerais, com um sistema global 

para a proibição da importação de diamantes brutos por qualquer país se as pedras não estivessem acompanhadas 

por um certificado de legitimidade de origem. Qualquer pessoa que comercializasse diamantes de conflito deveria 

ser expulsa do comércio de diamantes, havia previsão para apreensão das pedras em questão. As indústrias do 

setor e a comunidade internacional por meio das Organizações Internacionais (OI) também teriam tarefas pela 

frente. Às indústrias cabia estabelecer uma ‘cadeia de garantias’ da origem do diamante. E às Nações Unidas, ao 

G8, à Organização Mundial do Comércio, bem como outros organismos do setor, restavam o comprometimento 

oficial com a causa para que o sistema fosse adotado e implementado o mais breve possível”. (Idem, p. 40).  
73 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 55. 
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Assim, em função de tamanhas atrocidades travadas em Angola, RDC e Serra Leoa, a 

ONU, por meio da Res. 55/56, de 1º de dezembro de 2000, inicia o procedimento do: “role of 

diamonds in fuelling conflict: breaking the link between the illicit transaction of rough diamonds 

and armed conflict as a contribution to prevention and settlement of conflicts”.  

 

Ademais, verifica-se na Res. 55/56, a declaração do comprometimento de todos os seus 

participantes na adoção de medidas pragmáticas para solucionar a questão dos diamantes de 

conflito, em especial: (i) a criação e implementação de uma certificação simples, porém de 

alcance internacional, dos diamantes em estado bruto; (ii) o início dos procedimentos de 

certificação nas legislações nacionais de cada participante; (iii) a necessidade de conciliação 

das medidas nacionais de certificação dos diamantes brutos com os padrões mínimos 

internacionais; (iv) engajamento de todos os participantes; (v) o reconhecimento da necessidade 

dos Estados agirem em conjunto no que diz respeito à produção, à exportação e importação dos 

diamantes brutos; (vi) a necessidade da criação de instrumentos de controle, sem desrespeitar a 

soberania dos países participantes e, por fim, (vii) a necessidade de transparência dos países 

participantes.        

 

Após a aprovação da Res., o PK, como passou a ser chamado74, iniciou suas atividades, 

por meio de reuniões técnicas com os mais diversos países produtores de diamantes no afã de 

estipularem os requisitos mínimos para a sua execução75. A constituição de uma Força-Tarefa 

municiou o PK com as suas principais diretrizes de ação, fazendo com que o mesmo assumisse 

o papel principal relativo aos diamantes de conflito, além de: (i) definir o que são diamantes de 

conflito, (ii) reconhecer que os diamantes de conflito consistem um problema de âmbito 

internacional, que requer a atuação em conjunto dos mais diversos atores internacionais e (iii) 

indicar quais seriam os elementos essenciais que tais ações deveriam conter.  

 

                                                           
74 “De 13 a 16 de fevereiro de 2001, em Windhoek, aconteceu a primeira dessas reuniões, já com a África do Sul como primeiro 

presidente do Processo. Participaram representantes de 38 países, além de membros da indústria e das ONGs. O uso 

da expressão ‘Processo de Kimberley’ como nome oficial do mecanismo que se criava foi consolidado nessa ocasião”. 

(Idem, p. 55).  
75 “Foi constituída uma Força-Tarefa com a participação de diversos agentes, incluindo observadores da sociedade 

civil para que fossem coletados, compilados e analisados diversos sistemas existentes de controle de importação e 

exportação, analisar as experiências, em especial de Angola e Serra Leoa, na certificação de seus diamantes, 

identificar os elementos necessários para um futuro sistema de certificação de diamantes, prover recomendações 

para que tal sistema de certificações seja internacional”. (Ibidem, p. 57). 
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Em Bruxelas (2001) os primeiros resultados foram analisados. Com base em tais 

resultados, o WDC sugeriu a implantação de um mecanismo que promovesse uma espécie de 

autorregulamentação que teria como base primordial certas garantias na cadeia de produção – 

“chain of warranties” – tais garantias se estenderiam por todo o processo produtivo do 

diamante até a sua venda final76. Partindo desse paradigma, foi desenvolvido o documento 

denominado: Essential Elements of an International Scheme of Certification of Rough 

Diamonds, with a view to breaking the link between armed conflict and the trade in rough 

diamonds.  

 

Em 13 março de 2002, o WDC lançou o sistema de garantias na cadeia de produção de 

diamantes, obrigando a todos os envolvidos na compra e venda de diamantes brutos ou 

lapidados à emissão de recibos, que devem conter o seguinte77: 

 

Os diamantes vendidos nesta nota foram adquiridos de fontes legítimas que 

não estão envolvidas em conflitos e de acordo com as normas traçadas pela 

Organização das Nações Unidas. O signatário, por meio dessa declaração, 

garante que os diamantes descritos não são advindos de áreas de conflito, de 

acordo com o seu melhor conhecimento e/ou de acordo com as garantias dadas 

pelo vendedor dos diamantes.  
 

Novas discussões foram realizadas justamente para estruturar as diretrizes do PK, 

quando, em 05 de novembro de 2002, 36 (trinta e seis) países, incluindo o Brasil, acordaram a 

Declaração de Interlaken que adotou o Sistema de Certificação do Processo Kimberley (SCPK), 

lançando-o oficialmente78. Cesar79, de forma geral, elucida o SCPK da seguinte forma:  

                                                           
76 “Os países participantes consideraram que tal sistema de autorregulamentação poderia ser parte do sistema geral 

de certificação [...] os países participantes acordaram que o  sistema de certificação deveria conter os seguintes 

elementos-chave: a) uso de certificados à prova de falsificação e de contêineres invioláveis para o embarque de 

diamantes brutos; b) controles e procedimentos internos que dessem garantias razoáveis de que diamantes de 

conflito não entrariam no mercado legal; c) processo de certificação para todas as exportações de diamantes; d) 

compilação e compartilhamento com demais países participantes de dados relativos à produção, importação e 

exportação de diamantes brutos; e) monitoramento e supervisão eficazes do sistema internacional de certificação; 

f)aplicação eficaz das regras do sistema de certificação por meio de penalidades justas e proporcionais às infrações; 

g) utilização da autorregulamentação pro parte da indústria como forma de atingir requisitos mínimos; e h) 

compartilhamento, com os demais países participantes, de informações referentes a regras, procedimentos e 

legislações, assim com a certificados utilizados para acompanhar embarques de diamantes brutos”. (Ibidem, p. 

57).  
77 Ibidem, p. 58. (tradução livre). 
78 Atualmente o PK é composto por 53 países: África do Sul; Angola; Armênia; Austrália; Belarus; Bangladesh; 

Botswana; Brasil; Camarões; Camboja; Canadá; Cazaquistão; China; Cingapura; Coréia do Sul; Costa do Marfim; 

Emirados dos Árabes Unidos; Estados Unidos; Federação Russa; Gana; Guiana; Guiné; Índia; Indonésia; Israel; 

Japão, Laos; Lesoto; Líbano; Libéria; Malásia; Mali; Maurício; México Namíbia; Noruega; Nova Zelândia; 

Panamá; República Centro-Africana; República Democrática do Congo; Serra Leoa; Sri Lanka; Suazilândia; 

Suíça; Tailândia; Tanzânia e Tongo.    
79 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 17. 
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A exigência fundamental do SCPK é a de que o país exportador certifique que 

entre os diamantes exportados não constam diamantes de conflito. Não basta, 

no entanto, que o país exportador esteja em paz: a lógica de interdependência 

do sistema faz necessário controle da mineração e do caminho a ser percorrido 

pelas pedras até a exportação; do contrário, pedras mineradas em um país 

vizinho, em guerra poderiam ser ‘lavadas’ por essa certificação. O documento 

do SCPK fala em ‘sistema de controles internos’: Each Participant should: 

(a) establish a system of internal controls designed to eliminate the presence 

of conflict diamonds from shipments of rough diamonds imported into and 

exported from its territory.   

 

Uma vez ratificados os termos do SCPK, os países signatários passaram a adequar suas 

legislações internas, citando como exemplos os Estados Unidos da América, por meio de seu 

Clean Diamonds Trade Act80, e, mais recentemente, Portugal com a Lei nº 05 de janeiro de 

201581.  

 

O Brasil, por sua vez, em 09 de outubro de 2003, por meio da Lei nº 10.743, instituiu o 

SCPK, modificando o seu mercado interno de diamantes.   

 

 O SCPK, ao contrário de sua aparência, não é um acordo internacional, ou seja, não é 

um procedimento que necessita preencher certos requisitos de validade do direito internacional 

como o processo de ratificação ou depósito. Pelo contrário, o SCPK é uma espécie de contrato, 

onde cada integrante assume o compromisso de estabelecer certificações de origem de seus 

diamantes. Logo, faz todo o sentido o conceito apresentado por Cesar82 ao apresentar o PK 

como uma espécie de organização internacional imperfeita que, com o waiver da OMC o torna: 

“legal do ponto de vista das regras internacionais de comercio - o qual, dadas as características 

descritas acima, é aplicado, como veremos, às medidas internas de adequação de cada país, e não ao 

sistema em si”.  

 

Corroborando esse entendimento Marques83 exara que:  

 

                                                           
80 UNITED STATES OF AMERICA. Clean Diamonds Trade Act. To implement effective measures to stop trade 

in conflict diamonds, and for other purposes. Disponível em: < 

http://www.state.gov/e/eb/diamonds/lnks/77438.htm >. Acesso em: 26 set. 2016. 
81 PORTUGAL. Lei nº 5 de 15 jan. 2015. Sistema de Certificação do Processo de Kimberley – Comércio 

Internacional de Diamantes Brutos. Disponível em:< 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2263&tabela=leis&nversao=>. Acesso em: 26 set. 

2016. 
82 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 64. 
83 MARQUES, Rafael, 2011, op. cit., p. 49. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2263&tabela=leis&nversao
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Lançado em 2003, o PK é uma iniciativa de governos e ONGs, com o 

apadrinhamento institucional das Nações Unidas, concebida para estancar o 

negócio de diamantes por parte dos movimentos rebeldes, que dele dependiam 

para se autofinanciarem. O PK é um esquema de certificação de diamantes, a 

partir da sua origem, em articulação com mecanismos internos e externos de 

controle, com vistas a impedir a circulação de diamantes de conflito no 

mercado internacional. Cabe aos governos países participantes, no âmbito do 

referido processo, emitir certificados de garantia de que os diamantes 

exportados são livres de conflito.  

 

 Verifica-se, portanto, que o SCPK não impõe nenhum tipo de regra específica de como 

dar-se-ia cada legislação doméstica de seus participantes, oferecendo apenas diretrizes. Neste 

cenário, importante a análise realizada por Cesar84, a respeito dos referidos contents do SCPK: 

 

Após o preâmbulo, a Seção I, ‘Definitions’, apresenta conceitos importantes 

tanto para a delimitação do objeto a ser controlado (‘Conflict Diamonds’, 

‘Rough Diamonds’, por exemplo), quanto para a organização dos sistemas 

nacionais como ‘Exporting Authority’, ‘Importy Authority’, ‘Transit’, entre 

outros. A Seção II, ‘The Kimberley Process Certificate’, estabelece o 

certificado como o elemento fundamental do sistema. A Seção III, 

‘Undertakings in respect of the international trade in rough diamonds’ 

estabelece o necessário vínculo entre o certificado e o comércio internacional, 

isto é, o compromisso de cada Participante de somente exportar lotes de 

diamantes brutos, acompanhados dos correspondentes certificados, para outro 

Participante, e de somente importar lotes com as mesmas características. A 

Seção IV, ‘Internal Controls’, traz provisões acerca do estabelecimento dos 

controles internos que formarão a base de cada sistema de certificação. Há 

uma subdivisão nessa seção: a primeira parte é dirigida aos governos e a 

segunda, à indústria. Trata-se de um texto propositadamente mínimo que, se 

dá liberdade aos sistemas nacionais, permite também interpretações 

extensivas [...]. A Seção V, ‘Co-operation and Transparency’, recomenda aos 

Países participantes a cooperação e a troca de informações, nas diversas etapas 

de conformação e funcionamento de cada sistema nacional, como elementos-

chave para o bom funcionamento do sistema internacional. A Seção VI, 

‘Administrative Matters’, por fim, estabelece regras que, conforme 

mencionado, dizem respeito não apenas ao sistema de certificação, mas ao 

funcionamento do PK como um todo. Assim, há, por exemplo, disposições 

sobre as Reuniões Plenárias e sobre o método de tomada de decisões85. 

 

                                                           
84 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 65-66. 
85 “Do documento SCPK fazem parte ainda três anexos de grande importância. O Anexo I, ‘Certificates’, 

estabelece os requisitos mínimos que deverão apresentar os certificados emitidos por cada Participante e sugere 

elementos e procedimentos opcionais relativos aos certificados. O Anexo II, ‘Recommendations as provided for 

in Section IV, paragraph (f)’, apresenta recomendações mais detalhadas sobre diferentes aspectos da organização 

de controles internos , com os seguintes subtítulos: ‘General Recomendations’, ‘Recomendations for Control over 

Diamond Mines’, ‘Recomendations for Participants iths Small-scale Diamond Mining’, ‘Recomendations for 

Rough Diamonds Buyers, Sellers and Exporters’, ‘Recommendations for Export Processes’, Recomendations for 

Import Processes’ e ‘Recomendations on Shipments to and from Free Trade Zones’. O Anexo III, ‘Statics’, traz 

recomendações específicas sobre princípios a balizar a compilação e a troca de dados estatísticos”. (Idem, p. 67). 
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 Portanto, aqui, verifica-se um importante conceito de que o PK é um: “núcleo de regime 

de controle do comércio internacional de diamantes brutos [...]”86, formada pelos governos87, 

sociedade88 e indústria89. Esta simbiose faz com que o SCPK, a despeito de sua voluntariedade, 

torna-se, na prática, de inclusão obrigatória. A razão de tal afirmativa é muito simples, pois se 

somente posso comprar diamantes com certificação, por óbvio que o país exportador, se 

pretender aumentar seu campo de atuação nesse mercado, também deverá estar incluso no 

referido sistema. Tal afirmativa é de extrema importância e é útil para:  

 

[...] afastar, desde logo, a equiparação do SCPK a esquemas de certificação 

voluntários, como selos ambientais, por exemplo, ou da normalização ISO, ou 

de qualquer certificação que viabilize o exercício do ‘consumo consciente’, 

no qual a decisão do comprador estaria diretamente ligada ao conhecimento – 

que lhe é dado pela certificação – de que a compra daquele produto, 

especificamente, causa benefícios sociais e/ou ambientais ou, no mínimo, não 

causa malefícios. Em primeiro lugar, é um sistema de certificação de 

governos, e não da indústria. Em segundo lugar, no caso do SCPK, não há 

qualquer ‘selo’ no produto final, a interagir com o consumidor no momento 

da compra; não há, no comércio ilegal, ‘Diamantes SCPK’ ao lado de 

‘Diamantes não SCPK’. Por meio do SCPK, a indústria dos diamantes 

também procura ‘certificar-se’ como um todo [...]90.  

 

 Tem-se, nesse contexto, o PK como uma espécie de núcleo de controle de comércio de 

diamantes brutos no mundo, longe, contudo, de outras organizações de produtos, como a 

Organização Internacional do Café, do Cacau, do Algodão, dentre outras, pois, a despeito da 

influência que o PK possui nos países produtores/comerciantes de diamantes, o seu enfoque 

                                                           
86 Ibidem, p. 69. 
87 “Governos tiveram benefícios imediatos de três ordens distintas. Em primeiro lugar, o estrangulamento dos 

movimentos rebeldes financiados pelo comércio de diamantes. Em segundo, o potencial auferimento de receita a 

partir da exploração legal (pelo governo ou por empresas concessionárias) dos diamantes. Por último, e incluídos 

nesta ordem os governos não diretamente ameaçados e/ou grandes produtores ou compradores de diamantes, 

créditos pela participação em articulação internacional com fins reconhecidamente necessários”. (Ibidem, p. 70). 
88 “A sociedade civil figurou como grande motivadora de uma causa importante e difícil; vitoriosa, ao menos 

parcialmente, em relação à guerra e aos lucros obtidos às custas do sofrimento humano. Mais importante, teve 

voz em todas as etapas do processo e, uma vez formado o PK, assento institucionalizado: as duas ONGs 

envolvidas têm o status de ‘Observador’, e atuam em todos os Grupos de Trabalhos: a Global Witness e a 

Partnership Africa Canada”. (Ibidem, p. 72, grifo nosso).  
89 “A indústria de diamantes desempenhou papel essencial ao longo dos anos iniciais do desenvolvimento do PK. 

A existência de uma indústria de grande porte preocupada em melhorar sua imagem a coincidir com a cristalização 

da percepção do diamante como uma fonte de problemas graves gerou grande parte da força necessária para levar 

adiante com sucesso, em tão pouco tempo, a articulação internacional que se tornou o PK. A De Beers passou de 

postura inicial de irritação por ver-se culpada, perante o grande público, pelas atrocidades cometidas nas guerras, 

a um ‘engajamento necessário’: uma vez reconhecida a inevitabilidade da reação, empenhou-se por participar 

ativamente dela e, com isso, trabalhar no sentido de ajustá-la a seus interesses [...] Com essa atitude, garantiu que 

a regulamentação pública observasse certos limites e que o sistema de certificação não entrasse em alguns temas 

sensíveis [...]”. (Ibidem, p. 76). 
90 Ibidem, p. 78. 
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consiste somente em que os diamantes comercializados não tenham origem em áreas de 

conflitos.   

 

Porém, conforme bem ressalta Marques91, o não cumprimento das diretrizes do PK 

resulta em procedimentos disciplinares, que, dependendo do caso, pode acarretar a expulsão do 

país do PK, como se verificou com o Zimbábue: 

 

Pelo contrário, em 2009, o PK decretou um embargo internacional ao 

comércio dos diamantes de Marange. Trata-se de uma sanção ao governo do 

Zimbabué, pela violação dos direitos humanos nessa área mineira e pelo 

incumprimento dos requisitos mínimos do Processo [...] Num relatório 

pungente, datado de 2009, a Human Rights Watch (HRW) descreveu uma 

série de «abusos horríveis» contra os direitos humanos cometidos por 

militares e forças policiais nas minas de Marange. Assim, recomendou que o 

Zimbabué fosse suspenso do PK e que se embargasse a venda de diamantes 

procedentes da referida mina até que o governo pusesse termo às violações 

dos direitos humanos na região 

  

 A penalidade acima, novamente, teve participação essencial da GW que publicou e 

disponibilizou o Return of the Blood Diamond: The Deadly Race to Control Zimbamwe’s New-

Found Diamond Wealth92, que buscou demonstrar a manutenção da violência e completo 

desrespeito aos direitos humanos nas áreas de exploração do diamante. Em sua defesa, o 

governo do Zimbábue chegou a alegar que o PK tem como objetivo expurgar os diamantes 

advindos de áreas de conflitos e não resguardar direitos humanos, porém, e felizmente, sem 

sucesso93. 

 

 No tocante à estruturação do PK, verifica-se uma estrutura relativamente simples, como 

será demonstrado. 

 

 Um dos países participantes é eleito como Presidente e outro país como Vice, com um 

mandato de 01 (um) ano. Após esse período é feita uma eleição para o cargo de Vice-Presidente 

                                                           
91 MARQUES, Rafael, 2011, op. cit., p. 50-51. 
92 GLOBAL WITNESS. Return of the Blood Diamond: The deadly race to control Zimbabwe’s new-found 

diamond wealth. London, 2010. Disponível em: < 

https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/return_of_blood_diamond.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
93 “These arguments are dangerously misplaced. The KP was set up in the wake of the very worst human rights 

abuses committed during diamond fuelled wars in Angola, Sierra Leone and Liberia. The founding document of 

the Kimberley Process clearly states participants’ determination to stamp out “systematic and gross human rights 

violations” associated with the diamond sector.24 The prevention of violence and abuses fuelled by the trade in 

rough diamonds is the underlying rationale for the KP’s existence and cannot simply be cast aside when this 

becomes politically inconvenient”. (Idem, p. 09). 

https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/return_of_blood_diamond.pdf
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apenas, pois seu predecessor torna-se Presidente do PK. A eles são conferidos os poderes 

necessários para o regular funcionamento do PK94.  

 

Atualmente, os Emirados Árabes são o Presidente, sendo a Austrália a Vice95. Abaixo 

da Presidência e da Vice-Presidência encontram-se 04 (quatro) grupos de trabalho e 03 (três) 

comitês, a saber: (i) Grupo de Monitoramento; (ii) Grupo de Estatísticas; (iii) Grupo de 

Especialistas em Diamantes; (iv) Grupo de Produção Artesanal e Aluvionar; (v) Comitê de 

Participação; (vi) Comitê de Regras e Procedimentos e (vii) Comitê de Seleção.   

 

 O Grupo de Trabalho de Monitoramento (GTM)96 tem sua presidência exercida pela 

União Europeia e possui como Vice, Israel97 e tem as seguintes competências: 

 

[...] a) desenvolver propostas com vistas a assegurar e revisar a observância 

do SCPK pelos Países participantes; b) verificar a eficácia das atividades de 

monitoramento e revisão da observância do SCPK e identificar best practices; 

c) assistir a Presidência com tarefas específicas relacionadas ao 

monitoramento e à revisão, principalmente (mas não exclusivamente) as 

relativas à Seção VI, parágrafos 11 a 16, do Documento SCPK; d) preparar 

relatórios sobre o avanço do monitoramento e assuntos relativos ao 

monitoramento e à revisão, a serem entregues ao Plenário por meio da 

Presidência; e) recomendar aos Países participantes, por meio da Presidência, 

formas de aprimorar controles internos relativos ao SCPK e, em resposta a 

solicitações de Países participantes, facilitar assistência técnica relativa ao 

monitoramento, e f) receber, por meio da Presidência, relatórios de Países 

participantes ou Observadores sobre assuntos relativos ao monitoramento que 

devam ser objeto de atenção do Grupo de Trabalho98.  

 

 O instrumento utilizado pelo GTM é o Mecanismo de Revisão pelos Pares, que é 

constituído por 03 (três) diretrizes: (i) Visitas de Revisão99, (ii) Missões de Revisão e (iii) 

Relatórios Anuais100.   

 

                                                           
94 “É responsável por organizar, sediar e conduzir a Reunião Plenária, realizada normalmente no mês de novembro, 

assim com a Reunião Intersessional, normalmente em junho de cada ano. Ao final de cada Reunião Plenária, o 

Presidente é responsável por emitir um ‘comunicado final’”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., 

p. 81).  
95 https://www.kimberleyprocess.com/en/chair. Acesso em: 08 ago. 2016. 
96 “Por seu caráter fiscalizador, e por operar o Mecanismo de Revisão pelos Pares, o GTM pode ser considerado o 

mais sensível, e o que detém mais poder, do PK.”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 85).  
97 https://www.kimberleyprocess.com/en/monitoring-wgm . Acesso em: 08 ago. 2016. 
98 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 82. 
99 “As Visitas são realizadas normalmente a partir de convite dos países participantes. O GTM, em articulação 

com o Presidente, é responsável pela coordenação e organização das visitas, em 2007, foi completado o primeiro 

ciclo de visitas, isto é, todos os países participantes foram objeto de Visita de Revisão”. (Idem, p. 83).  
100 Ibidem, p. 82. 
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As Visitas e as Missões de Revisão (ressaltando que as Missões têm espaço, sempre que 

ocorrer indícios de descumprimento do PK) seguem o mesmo protocolo e possuem o mesmo 

objeto de análise, contudo, para ambos os casos é necessária a autorização do país participante, 

como bem elucida Cesar101:   

 

a) verificar se o Participante sob revisão tem em funcionamento leis, 

regulamentos, procedimentos e práticas para observar os requisitos mínimos 

estabelecidos no Documento do SCPK, em especial nas Seções II, III, IV e V; 

b) verificar se o Participante constituiu autoridades ou órgãos para trabalhar 

pela observância desses requisitos; c) verificar se os requisitos do sistema 

estão sendo, de modo geral, observados por meio da aplicação sistemática, 

pelas autoridades ou órgãos constituídos, das leis, regulamentos e 

procedimentos; d) quando apropriado, e com o consentimento do Participante 

envolvido, Missões e Visitas de Revisão devem também procurar verificar se 

e até que ponto a observância do SCPK pelo Participante inclui a utilização 

das Recomendações dispostas no Anexo II do Documento SCPK e das 

diretrizes complementares sobre controles internos estabelecidas na Decisão 

Administrativa sobre Controles Internos adotada na Plenária de Gaborone. A 

pedido do Participante, delegações das Missões e Visitas de Revisão devem 

dialogar sobre as medidas recomendadas com vistas a aprimorar a eficácia dos 

controles internos, com o objetivo de apoiar os esforços do Participante no 

seguimento apropriado; e) identificar áreas em que o Participante poderia 

beneficiar-se de assistência técnica e/ou treinamento para observância do 

SCPK; e f) este mandado pode ser contemplado, em casos específicos, por 

instruções mais detalhadas, a depender das circunstâncias do Participante sob 

revisão, mediante anuência deste em consulta com todos os Países 

participantes   

 

 Contudo, Cesar102 tece críticas às Visitas e às Missões de Revisão, uma vez que a: “[...] 

primeira concerne a pequena variação na composição das delegações de revisão, no roteiro 

seguido no país visitado, e no formato e tempo de entrega do relatório final. A segunda diz 

respeito à falta de mecanismos de seguimento das recomendações do relatório. As falhas são 

reconhecidas no documento submetido pelo Ad Hoc Working Group on the Review of the KPCS 

[...]”.  

 

O Relatório Anual, por sua vez, consiste no envio de informações atuais em função do 

cumprimento das diretrizes traçadas no SCPK. Caso não receba o Relatório Anual em tempo e 

modo prescritos, o Comitê de Participação poderá recomendar ao Presidente do PK a aplicação 

das medidas disciplinares. O Brasil foi sujeito à visita no ano de 2006, tendo em vista as 

consequências advindas da Operação Carbono, tema que será tratado adiante.  

                                                           
101 Ibidem, p. 83-84. 
102 Ibidem, p. 84. 
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O Grupo de Trabalho de Estatísticas (GTE) também criado em 2003 tem as seguintes 

competências: 

 

a) desenvolver recomendações sobre o uso consciente de sistemas de 

classificação comuns, particularmente os códigos de classificação de 

commodities relativos aos diamantes do Sistema Harmonizado; b) coletar e 

compilar estatísticas comparáveis e confiáveis sobre a produção e o comércio 

internacional de diamantes brutos, de acordo com os princípios estabelecidos 

no Anexo III do Documento SCPK; c) desenvolver e manter sítio de internet 

que permita o acesso facilitado de dados submetidos e a divulgação de 

compilações para uso público desses dados; d) disseminar dados para 

membros do GT e Países participantes; e) analisar dados fornecidos tanto por 

Países participantes como pelo GT, com o auxílio dos conhecimentos  sobre 

o comércio de diamantes do GT, de organizações países participantes e do 

Grupo de Trabalho de Especialistas em Diamantes; e f) preparar relatórios 

sobre avanços atingidos e outros assuntos com vistas à apresentação em 

reuniões plenárias, por meio da Presidência103.  

 

 De fato, o sítio eletrônico do PK possui ampla gama de documentos e informações104 e 

sua base de dados é fomentada pelos países participantes que estão sujeitos às penalidades em 

caso de default. Atualmente, o GTE é presidido pelos Estados Unidos, estando a sua Vice-

Presidência vaga. Os demais países que o compõem são: Angola, Botswana, Canadá, RDC, a 

União Europeia, Índia, Israel, China, Rússia, África do Sul, Suíça, os Emirados Árabes, WDC 

e a PAC105.  

 

Por sua vez, o Grupo de Trabalho Especialista em Diamante (GTED), criado pela 

Plenária de Sun City, possui a missão de analisar tecnicamente as dificuldades apresentadas 

e/ou constatadas pelos países participantes no afã de se adequarem ao SCPK, conforme registra 

Cesar106:  

 

a) identificar áreas de confusão e falta de clareza nos assuntos procedimentais e 

administrativos que poderiam prejudicar a qualidade da  análise dos dados estatísticos 

                                                           
103 Ibidem, p. 854. 
104 “Desde a adoção da Decisão Administrativa sobre a Publicação de Dados Estatísticos  Agregados, na Reunião Plenária de 

Gaborone, em novembro de 2006, o GTE mantem um sitio de internet especifico para tornar públicas as estatísticas 

submetidas por cada Participante [...] Os dados, nesse caso, são compilados em bases anuais, e publicados seis meses após  

o fim do ano de referência. Ha sempre o cuidado com informações "sensíveis" do ponto de vista comercial. No Anexo III do 

Documento SCPK, ao lado do respaldo a importância de compilação estatística, há referência a necessidade de 

se preservar "commercially sensitive information"; nos Termos de Referência do GTE, há a observação: "ln all its 

deliberations, the Working Group will be cognisant of the need to protect commercially sensitive information [...]".  

(Ibidem, p. 86). 
105 https://www.kimberleyprocess.com/en/statistics-wgs. Acesso em: 09 ago. 2016. 
106 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 87. 
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submetidos pelos Países participantes; b) produzir diretrizes sobre os métodos de 

reportar; corrigir possíveis falhas nos procedimentos administrativos em uso; e 

melhorar a qualidade dos dados transmitidos pelos Países participantes; c) prover 

opiniões técnicas especializadas e assistência técnica sobre diamantes para habilitar 

Países participantes a observar o SCPK, ou melhorar a produção de dados e a 

capacidade das autoridades nacionais de importação e exportação de reportá-los; d) 

prover opiniões técnicas especializadas e assistência técnica sobre diamantes para 

todos os GTs e/ou Missões ou Visitas de Revisão; e e) planejar e fazer recomendações 

a Países participantes ou ao Plenário sobre possíveis aperfeiçoamentos nas atividades 

do PK.  

 

 O GTED é a consultoria técnica do PK. Assim, por meio de sua Consolidated List of 

Technical Guidelines and Best Practices, indica aos países participantes as melhores práticas 

de atuação para o devido funcionamento do SCPK. A necessidade de tal grupo decorre dos 

requisitos mínimos apresentados pelo SCPK que por muitas vezes geram dúvidas aos países 

participantes. Ademais, por ser um grupo técnico, o GTED por vezes realiza a função de perícia 

em lotes de diamantes, como bem ressalta Cesar107: 

 

O GTED é também chamado a opinar em situações mais 

problemáticas do PK, tal como foi o caso, em agosto de 2008, quando, por 

mandato do CSNU, o PK foi chamado a conduzir analise de lote de diamantes 

brutos apreendido no aeroporto de Bamaco, Mali, sobre o qual recaia a suspeita, 

posteriormente confirmada, de ser originário de Cote d'Ivoire.  

  

 O WDC é o Presidente do GTED, tendo como membros a Austrália, Botswana, Brasil 

(que se uniu ao grupo em 2012), Canadá, China, RDC, União Europeia, Gana, Índia, Israel, 

Libéria, Namíbia, Rússia, Serra Leoa, África do Sul, Emirados Árabes, Estados Unidos, 

Ucrânia e Zimbábue.  

 

O Grupo de Trabalho de Produção Artesanal e Aluvionar (GTPAA) foi estabelecido em 

2006108, advindo da necessidade do PK em lidar com a produção artesanal e aluvionar de alguns 

de seus países participantes. Ora, a produção em pequena escala de forma mais rústica também 

necessitou de uma atenção em particular para evitar os desvios entre a produção e venda, assim, 

o GTPAA passou a ganhar mais importância, pois o seu objetivo:  

 

[...] expresso nos Termos de Referência é ‘promover passos concretos em direção a 

controles internos mais eficazes sobre a produção e o comércio de diamantes 

aluvionares, com vistas a garantir que apenas diamantes produzidos e comercializados 

                                                           
107 Idem, p. 88. 
108 “O processo de criação do GTPAA, no entanto, teve origem anterior, em 2004, quando o Plenário do PK, reunido 

em Ottawa, conferiu mandato ao Grupo de Trabalho de Monitoramento para que este estabelecesse ‘subgrupo ad hoc’ para 

fazer frente aos desafios inerentes ao controle da produção artesanal e aluvial”. (Ibidem, p. 88-89). 
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de acordo com as leis nacionais e os requisitos do SCPK possam ser exportados ou 

lapidados localmente’. As ‘Estratégias’ identificadas nosTermos de Referência, 

paraocumprimento dessemandato, são as seguintes: a)coordenação entre ostrês 

SubgruposRegionais de produtores aluvionares; b) encorajamento da efetivação do 

plano de ação do GT; c) encorajamento  da  troca e disseminação de informações; d) 

encorajamento do treinamento de mineradores artesanais por meio de todos os 

mecanismos de assistenciatecnica;e)encorajamentodacriação delegislação mineral  

‘competitiva’ e de políticas para mineradores artesanais e para a mineração em pequena 

escala; f) participação em iniciativas e reuniões  do PK;  g) desenvolvimento de relação de 

trabalho sólida e cooperação com outros GTs; e h) promoção de parcerias entre 

produtores aluvionares e potenciais doadores109.  
 

 

 O GTPAA, atualmente, é presidido por Angola, tendo na Vice Presidência a África do 

Sul. Os Subgrupos acima informados consistem no subgrupo da América Latina (tendo como 

coordenador o Brasil), West Africa (tendo na coordenação Serra Leoa), Central and Southem 

Africa (que tem na coordenação a RDC) e por fim o subgrupo Central African Republic possui 

como coordenadoras a RDC, Guiné, Gana, Guiana, Namíbia, Tanzânia, Togo, Zimbábue, 

Venezuela, Costa do Marfim, Libéria, Rússia e a PAC110.   

 

Uma vez encerrada a análise dos grupos de trabalho do PK, mister proceder à análise 

dos seus comitês, iniciando pelo Comitê de Participação (Cp).  

 

O Cp é um corpo de assessoramento da Presidência quando da admissão de novos países 

participantes e/ou quando da inobservância das obrigações assumidas no PK, podendo 

recomendar a aplicação das penalidades. Assim que recebida qualquer comunicação 

envolvendo a inobservância das obrigações do PK, o Cp:   

 

[...] solicitará ao Participante em falta que submeta os relatórios necessários em até 

60 dias; Após o prazo, o CP informará o Presidente do PK acerca de eventual 

Participante ainda em falta, e solicitará ao Presidente que tome as seguintes 

atitudes, de maneira concomitante: a) envie carta a mais alta autoridade 

responsável pela observância dos requisitos do SCPK no referido 

Participante, lembrando que o descumprimento da obrigação de enviar 

estatísticas, em conformidade ao disposto no Anexo III do Documento SCPK, 

poderá levar a suspensão do SCPK; b) convoque o Participante faltoso a uma 

teleconferência; c) informe os demais Países participantes e Observadores 

do PK acerca do Participante faltoso; O CP solicitará ao Presidente, após a 

confirmação deste de que os passos acima foram tomados e de que a comunicação 

foi estabelecida com o Participante faltoso, que relate os desenvolvimentos do 

caso após o transcurso de 21 dias; Caso não haja evolução favorável, e salvo 

‘situações excepcionais’, o CP deverá concluir que o Participante ainda em falta não 

                                                           
109 Ibidem, p. 89. 
110  https://www.kimberleyprocess.com/en/artisanal-and-alluvial-wgaap-0. Acesso em: 09 ago. 2016. 
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é mais cumpridor dos requisitos mínimos do SCPK e recomendará ao Presidente, 

por escrito, que tal Participante seja retirado da Lista de Países participantes do 

SCPK111.  

 

 Assim, o Cp possui um papel fundamental no PK sendo considerado um: “dos mais 

relevantes para o funcionamento do mecanismo; eventuais desequilíbrios em sua atuação são 

problemáticos pelo peso de suas recomendações à Presidência”112. Atualmente o Cp é presidido 

por Angola e seus membros são: Austrália, Botswana, Canadá, China, União Europeia, Índia, 

Israel, Namíbia, Rússia, RDC, Congo, Suíça, Estados Unidos, Zimbábue, África do Sul, WDC, 

Civil Society Coalition, e African Diamond Producers Association113.   

  

 O Comitê de Regras e Procedimentos (CRP) cresce na mesma medida em que cresce a 

importância do PK. Uma vez que o PK apenas visa apresentar e estabelecer minimum standards, 

a necessidade de integrar os dispositivos do PK torna-se cada vez mais essencial114.  

 

A diferença entre o Cp e o Comitê de Seleção (CS) é a sua abrangência. Enquanto o Cp 

seleciona novos países participantes do PK, o CS tem como missão a seleção do Vice-

Presidente, nos moldes descritos no Rules and criteria for selecting candidates for Vice-

Chair of the Kimberley Process115.  

 

                                                           
111 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 91.  
112 Idem, p. 92. 
113 https://www.kimberleyprocess.com/en/committee-participation-and-chairmanship-cpc. Acesso em: 09 ago. 

2016. 
114 “Em dezembro de 2008, na tradicional resolução anual da AGNU sobre os ‘diamantes de conflitos’ e o PK, foi 

incorporado parágrafo preambular, por iniciativa russa, sobre os esforços em curso para elaboração de regras e 

procedimentos para regulação das atividades dos órgãos de trabalho do Processo de Kimberley [...]”. (CESAR, 

Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 93).   
115 “Segundo o documento, o Presidente de turno deverá iniciar o processo de seleção do Vice-Presidente seguinte 

em agosto do ano de seu mandato, por meio de pedido, dirigido a todos os Países participantes e Observadores, de 

indicação de potenciais candidatos ao posto. Os países interessados em candidatar-se deverão apresentar suas 

postulações, por carta oficial à Presidência, em ‘tempo razoável’ antes da reunião plenária daquele ano. A Presidência 

fará, então, consultas aos candidatos, após o que encaminhará espécie de short list ao CS. Até uma quinzena antes 

da data da reunião plenária, à  Presidência e CS realizarão teleconferência para discutir a short list. Uma vez obtido 

consenso entre a Presidência e os membros do CS acerca de um candidato, a Presidência submeterá o resultado 

aos demais Países participantes. Caso não se obtenha consenso, novas consultas serão realizadas entre a 

Presidência, o CS e os Presidentes dos GTs antes e, se necessário, durante a reunião plenária. Se não for possível 

obter o consenso em torno de um candidato até o fim da plenária, as tentativas continuarão até o fim do mandato 

da Presidência de turno, isto é, até o fim daquele ano. Na hipótese de, mesmo depois desse procedimento, não 

se obter consenso até o fim do ano, o novo Presidente deverá prosseguir nas tratativas uma vez iniciado seu 

mandato. O novo Presidente, uma vez consultado o CS e obtido consenso em torno de um candidato, deverá solicitar 

a anuência dos demais Países participantes, que deverão manifestar-se, por escrito, dentro de um mês. Caso 

não haja objeções, o candidato deverá ser considerado, enfim, eleito (não há previsão, no documento, para o 

caso de haver objeções nesse momento) [...]”. (Idem, p. 94). 
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A conclusão que chega é que, ao contrarium sensum do que pode ser inferido, o PK 

possui efeitos somente aos seus países participantes, mesmo com a participação da ONU em 

sua formação. Coube a cada país integrante a constituição de leis nacionais para atender aos 

requisitos mínimos de certificação dos diamantes das denominadas áreas de conflito.  

 

O PK que teve a sua genesis vinculada às questões humanitárias, após o fim dos 

conflitos, agora busca ser reconhecido como um instrumento de defesa dos direitos humanos e 

do desenvolvimento.  

 

As diretrizes apresentadas pelo PK deixaram um terreno fértil para novas diretrizes 

desenvolvimentistas e sociais, como se pode depreender das ações da Diamond Development 

Initiative (DDI) que, tendo como foco a produção artesanal de diamantes, visa municiar tal 

seguimento de exploração, com práticas sustentáveis de sentido amplo. Cesar116 apresenta a 

iniciativa do DDI como um esforço:  

 

 

 [...] no sentido de encorajar o surgimento de certificações do tipo Fair Trade  na 

área mineral, conforme detalhado em relatório de junho de 2008 intitulado 

‘Certification and Artisanal and Small-scale Mining: an Emerging Opportunity 

for Sustainable Development’. O relatório identifica dois tipos possíveis de 

certificação mineral: a ‘certificação de origem’, área em que o SCPK é o pioneiro; e uma 

imaginada ‘certificação de qualidade ética’, que teria por objetivo atestar aos 

compradores que ‘the minerals have been mined, processed and traded in ways 

that do not compromise defined ethical standards’. Um esquema amplo de 

certificação voluntária baseado nesses ‘requisitos mínimos’ de ordem social, trabalhista 

e ambiental seria novidade na área mineral [...] 

 

Ao assumir este novo papel junto à sociedade internacional, o PK passa a ser objeto de 

análises e críticas, pois os desrespeitos aos direitos humanos ainda persistem na produção 

aluvionar de diamantes, principalmente nas áreas mais pobres, além de que passa a se questionar 

se sua incidência também deveria alcançar os diamantes lapidados.  

 

Críticas à parte, tem-se no PK um importante paradigma envolvendo a possibilidade do 

expurgo de diamantes de conflito e a formação de uma espécie de compliance117 internacional 

na produção de diamantes brutos.  

 

                                                           
116 Ibidem, p. 149. 
117 Do verbo inglês to comply, que em linhas gerais, significa agir de acordo com regras, sejam elas internas ou 

advindas de legislações nacionais e internacionais.     
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O PK, no caso brasileiro, foi o responsável por uma ampla reformulação de mercado 

diamantífero nacional, uma vez que vinculou a exportação dos diamantes à regularização prévia 

do garimpo. Em outras linhas, não basta ser o diamante isento de áreas de conflito, mas sim, 

regular junto às autoridades minerárias brasileiras.  

 

O PK é um dos mais importantes avanços internacionais não somente na luta contra o 

financiamento de guerrilhas, mas também na defesa e promulgação de direitos humanos.  

 

 

2.2. Experiência brasileira   

 

 

A adequação interna aos requisitos do SCPK não foi simples, uma vez que o 

Brasil apresentava contingente importante de mineradoras artesanais 

trabalhando na informalidade, estrutura burocrática de gestão das leis 

minerárias e de fiscalização insuficientes para as tarefas de organização e 

controle do vasto território, e algumas carências em termos de legislação. 

Houve séria crise nos anos 2005 e 2006, desencadeada por operações 

fraudulentas em Minas Gerais, além de incidente ocorrido entre índios e 

garimpeiros na Reserva Roosevelt, em Rondônia (2004), que ocasionou a 

morte de 29 garimpeiros. Os problemas foram expostos com grande 

sensacionalismo, [...] apontavam falhas reais na organização da mineração de 

diamantes no país, faziam-no de forma considerada desequilibrada e 

intrusiva118.  

 

O Brasil é o 17º maior exportador de diamantes, segundo o Annual Rough Diamond 

Summary 2015. Tendo exportado a quantia aproximada de US$ 6 (seis) milhões e produzido 

quase US$ 1,5 milhão de dólares no mercado de diamantes mundial119, segundo o Sumário 

Mineral (SM) de 2015 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).  

 

Com a detenção de 1,8% da reserva mundial de diamantes, de acordo com o seu 

Relatório Anual de Lavra (DNPM, 2015, p. 56), o ano de 2014 foi bem peculiar para a produção 

de diamantes brasileiros, que viu um aumento expressivo de 49.166,23 quilates (cts) em 2013 

para 56.923,25 cts de diamantes, o que representa um aumento de 15,7%. Contudo, no ano de 

2015, o Brasil viu sua produção despencar mais de 50%, tendo fechado o ano com a produção 

                                                           
118 Ibidem, p. 115. 
119 https://www.kimberleyprocess.com/en/brazil. Acesso em: 15 ago. 2016. 

https://www.kimberleyprocess.com/en/brazil
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de 31.825,63 cts. Tanto a importação como a exportação de diamantes no Brasil sofreram 

significativas quedas, tendo como parâmetros os anos de 2014 e 2015.  

 

O Estado do Mato Grosso desponta como o maior produtor de diamantes em território 

brasileiro, sendo responsável por mais de 80% da produção nacional, seguido pelos Estados de 

Minas Gerais e Bahia, de acordo com os SMs dos anos de 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011. 

Porém, com o avanço do Projeto Braúna, estima-se que a produção de diamantes no Brasil seja 

aumentada de 07 (sete) a 09 (nove) vezes120. Assim, verifica-se que apesar do Brasil não ter um 

nível de produção que possa ser equiparado aos líderes mundiais, o mercado brasileiro de 

diamantes mostra-se promissor. 

 

Devido a importância que a produção de diamantes possui para o desenvolvimento 

econômico brasileiro e, uma vez que a Lei nº 10.743/03 (Lei de Kimberley) não permite a 

exportação de áreas não regularizadas pelo DNPM, mister a apresentação e análise da seara 

minerária brasileira para: (i) municiar o leitor de conceitos básicos das normas de mineração 

brasileira e (ii) prover de forma contextualizada a visão ampla da mudança que o PK trouxe à 

mineração de diamantes brutos brasileiros. 

 

 

2.2.1. Mineração brasileira 

 

 

Não é intenção do presente trabalho exaurir todo o tema envolvendo a questão da 

mineração em território brasileiro. Contudo, imprescindível é a apresentação e análise de alguns 

de seus conceitos e sistemas, como forma de melhor absorver o conteúdo apresentado. Como 

em todo o trabalho, a despeito de algumas referências pré CF/88, o presente tomo dará especial 

enfoque à questão minerária brasileira, pós CF/88 e por via de regra aos seus demais 

regramentos.    

 

                                                           
120 NORDESTINA: Ministério de Minas e Energia concede Portaria de Lavra de diamante ao Projeto Braúna. 

Notícias de Santa Luz, Santa Luz, 22 out. 2015. Disponível em: < http://noticiasdesantaluz.com.br/nordestina-

ministerio-de-minas-e-energia-concede-portaria-de-lavra-de-diamante-ao-projeto-brauna/>. Acesso em: 31 ago. 

2016. 

http://noticiasdesantaluz.com.br/nordestina-ministerio-de-minas-e-energia-concede-portaria-de-lavra-de-diamante-ao-projeto-brauna/
http://noticiasdesantaluz.com.br/nordestina-ministerio-de-minas-e-energia-concede-portaria-de-lavra-de-diamante-ao-projeto-brauna/
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A propriedade das jazidas e dos demais recursos naturais é da União, o que se confere 

aos particulares (concessionário) é a propriedade do produto da lavra. (CF/88, art. 176). Assim, 

a reserva mineral é de propriedade da União, cabendo ao concessionário a propriedade daquilo 

que, por sua conta e risco, conseguir obter da lavra, mas nunca da reserva em si, pois como irá 

ser analisada, a lavra é passageira. Pois bem, sempre que o particular se interessar pela 

exploração minerária em território brasileiro, o mesmo deverá obter uma autorização ou 

concessão da União. Este ponto merece a devida atenção, pois apesar de utilizar expressões que 

nos remetem ao direito administrativo, em essência, tais expressões não se equivalem121.  

 

Como toda área do Direito, existem princípios basilares que de certa forma direcionam 

a atividade minerária brasileira que, segundo Melissa Volpato Curi122, são: (i) Princípio da 

Supremacia do Interesse Público sobre o Privado; (ii) Princípio da Destinação do Bem Mineral 

ao Uso Geral; (iii) Princípio da Função Social e Ecológica da Propriedade Mineira e (iv) 

Princípio do Conteúdo Ético.  

 

Léo Ferreria Leoncy123, por sua vez, registra que:  

 

Tais dispositivos foram distribuídos na Constituição brasileira de modo 

relativamente esparso, encontrando-se o fundamental deles no capítulo 

referente aos princípios gerais da atividade econômica (Título VII, Da Ordem 

Econômica e Financeira). Assim os preceitos que tratam da propriedade dos 

recursos minerais (art. 20, IX); da participação dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, bem como de órgãos da administração direta da União, no 

resultado da exploração daqueles recursos ou compensação financeira por essa 

exploração (art. 20, § 1o); das competências legislativas e administrativas das 

pessoas políticas de direito público (arts. 21, XXV, 22, XII, 23, XI, 24, VI); 

do favorecimento, por parte do Estado, à organização dos garimpeiros em 

cooperativas (art. 174, §§ 3º e 4º); do sistema de exploração e aproveitamento 

das jazidas minerais (art. 176, §§ 1º a 4º); da exigência de estudo prévio de 

impacto ambiental para instalação de atividade de extração mineral, como 

também do controle de emprego, por tal atividade, de técnicas, métodos e 

substancias que comportem risco para o meio ambiente (art. 225, § 2º); e da 

pesquisa e lavra das riquezas minerais em terras indígenas (art. 231, §§ 3º e 

                                                           
121  “Os termos autorização e concessão são inadequados para designar o consentimento da União ao minerador 

para explorar e exportar recursos minerais, porque confundem esses atos administrativos, de natureza mineral 

especial, com as autorizações e concessões clássicas de Direito Administrativo. Melhor seria ter o legislador 

adotado as expressões Consentimento para pesquisa e Consentimento para lavra, criando terminologia própria para 

designar esses atos administrativos de natureza eminentemente minerária”. (FREIRE, William. Código de 

Mineração anotado. 4. ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009. p. 66). 
122 CURI, Melissa Volpato. Mineração em Terras Indígenas: Caso Terra Indígena Roosevelt. 2005. 190 f. 

Dissertação (Mestrado em Geociências) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. p. 58. Disponível em:< 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000375632>. Acesso em: 26 set. 2016. 
123 LEONCY, Léo Ferreira. O Regime Jurídico da Mineração no Brasil. Papers do NAEA, Belém, nº 73, fev.1997. 

p. 13-14. Disponível em:< http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/paper/117>. Acesso em: 26 set. 2016. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000375632
http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/paper/117
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7º). Todos esses artigos, incluídos no sistema de normas constitucionais, 

lançam as bases de uma verdadeira política para o setor mineral, que de certa 

forma ainda há que ser implantada no Brasil. Esta, entretanto, é uma tarefa do 

legislador ordinário, ele sim encarregado de implementar tal política, 

disciplinando a matéria de maneira minudente que é feita pela Constituição.  

 

Assim, analisa-se os procedimentos de autorização de pesquisa, da permissão de lavra 

garimpeira e da concessão de lavra124.  

 

Inicia-se o procedimento de exploração de reservas minerais com o pedido de 

autorização de pesquisa, realizado no DNPM, como bem descreve o art. 16 do Decreto-Lei nº 

227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Minas) 125. Este procedimento é o que permite a 

análise, definição e expectativa econômica que se busca na jazida. O requerimento da 

autorização de pesquisa somente pode ser realizado por pessoas (físicas ou jurídicas) 

devidamente cadastradas no Cadastro de Titulares de Direitos Minerários (CTDM), sendo que 

as áreas máximas de pesquisa não podem superar 2.000 (dois mil) hectares, no caso de 

diamantes, com exceção da Amazônia Legal, cujo limite é de 10.000 (dez mil) hectares, 

conforme Portaria/DNPM nº 392/2004126.  

 

Uma vez identificada a jazida e ocorrendo real interesse na sua exploração, o minerador 

deverá requerer a concessão de lavra. A Portaria de Lavra confere ao minerador um amplo 

espectro de direitos (e também deveres). Nesse espeque Curi127 acrescenta que:   

 

A concessão de lavra confere amplos poderes ao concessionário, admitindo-

se sua cessão temporária ou definitiva, parcial ou total, desde que exista a 

autorização do DNPM e a averbação da transcrição do respectivo título no 

livro próprio. É válida até a exaustão da jazida mineral identificada e garante 

ao concessionário a propriedade do produto da lavra, que dele pode dispor sem 

quaisquer restrições. O exercício da atividade de lavra é privativo de empresas 

cadastradas no DNPM. Vale lembrar que a concessão de lavra depende 

também de um prévio licenciamento do órgão ambiental competente [...]  

 

                                                           
124 Os procedimentos de licenciamento e monopólio não serão analisados no presente trabalho, uma vez que os 

mesmos não se vinculam à extração de diamantes.  
125 BRASIL. Decreto-Lei nº 227, de 28 fev. 1967. Dá nova redação ao Decreto-Lei nº 1.985, de 29 jan. 1940. 

(Código de Minas). Diário Oficial da União, Brasília, 28 fev. 1967. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0227.htm>. Acesso em: 26 set. 2016. 
126 ______. Ministério de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produção Mineral. Portaria nº 392, de 21 

dez. 2004. Dispõe sobre autorização de pesquisa. Diário Oficial da União, Brasília, 22 dez. 2004. Disponível em:< 

http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-

diretor-geral/portaria-no-392-em-21-12-2004-do-diretor-geral-do-dnpm>. Acesso em: 26 set. 2016.   
127 CURI, Melissa Volpato, 2005, op. cit., p. 64. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0227.htm
http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-392-em-21-12-2004-do-diretor-geral-do-dnpm
http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-392-em-21-12-2004-do-diretor-geral-do-dnpm
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Contudo, tais permissões, em hipótese alguma, consistem em direitos adquiridos, pois 

mesmo com a autorização de pesquisa, caso o interesse público seja prejudicado, a concessão 

de lavra poderá ser recusada, devendo o governo federal indenizar as despesas feitas com os 

trabalhos de pesquisa, conforme o art. 42 do Código de Minas.  

 

Por óbvio que tais procedimentos implicam em segregação da grande parte de 

trabalhadores do minério, pois os estudos requeridos pela legislação ordinária implicam, por 

muitas vezes, em dispêndios financeiros por demais onerosos que impossibilitariam aos 

garimpeiros de exercerem seus ofícios.  

 

Ciente de tal situação, foi promulgada a Lei nº 7.805/89 (Lei da Lavra Garimpeira), que 

já no seu art. 1º, Parágrafo Único, cria ao regime da lavra garimpeira, uma permissão de lavra 

que: “[...] por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica, possa ser lavrado, 

independentemente de prévios trabalhos de pesquisa”. Assim, ao garimpeiro e à associação de 

garimpeiros é possibilitada a exploração de determinada área em conformidade com o conceito 

dado em seu art. 10:  

 

Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substâncias 

minerais garimpáveis, executadas no interior de áreas estabelecidas para este 

fim, exercida por brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a 

funcionar como empresa de mineração, sob o regime de permissão de lavra 

garimpeira. § 1º São considerados minerais garimpáveis o ouro, o diamante, a 

cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, 

eluvionar e coluvial; a sheelita, as demais gemas, o rutilo, o quartzo, o berilo, 

a muscovita, o espodumênio, a lepidolita, o feldspato, a mica e outros, em 

tipos de ocorrência que vierem a ser indicados, a critério do Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM. § 2º O local em que ocorre a extração 

de minerais garimpáveis, na forma deste artigo, será genericamente 

denominado garimpo.  

 

A atividade garimpeira possui extrema relevância social, pois as localidades onde é 

exercida sofrem com mudanças extremas passageiras e permanentes. Cidades inteiras se 

formam em torno da atividade, que, por sua vez, leva consigo as benesses e mazelas de quando 

se esgota. Senilde Alcântara Guanaes128 em linhas discretas resume tal impacto e metamorfose: 

 

                                                           
128 GUANAES, Senilde Alcântara. Nas Trilhas dos Garimpeiros de Serra: Garimpo e Turismo em Áreas Naturais 

da Chapada Diamantina-Ba. 2001. 209f. Dissertação (Mestrado em Filosofia e Ciências Humanas) – Universidade 

Estadual de Campinas. p. 71-72. Disponível em:< 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000412747&fd=y>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000412747&fd=y
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O garimpo é considerado um agente transformador das regiões e cidades onde 

está inserido de modo a interferir na economia, cultura e sociedade como um 

todo. A importância da atividade para as regiões onde se localiza é de tal forma 

a fazer surgir cidades inteiras em poucos dias, ou de desaparecê-las 

subitamente. A ideia de mudança, inconstância e alta rotatividade são, 

portanto, elementos constantemente presentes no cotidiano do garimpeiro. 

Devido a isso, o antropólogo, ou qualquer outro cientista social que se 

proponha estudar o garimpo, esbarra-se em contradições, ambiguidades e 

processos conflituosos que limitam inicialmente uma tentativa de 

classificação [...]  

 

Essa importância social se fez sentir quando da promulgação da Lei nº 11.685/2008, 

Estatuto do Garimpeiro, que consagrou a profissão de garimpeiro tratando dos mais diversos 

assuntos como questões ambientais, segurança ocupacional, saúde, dentre outros. O Estatuto 

em comento, ao reconhecer direitos e conferir legalidade às suas atividades, fomenta de certa 

forma os procedimentos do PK.  

 

O Estatuto em comento não trouxe grandes inovações, porém, firmou o 

reconhecimento da profissão em todo o território brasileiro. Confere ao garimpeiro os 

direitos de comercialização de sua produção, sempre que comprovada a titularidade mineral 

(art. 9º), além de conceder certas prerrogativas aos garimpeiros e às cooperativas de 

garimpeiros, como a preferência na obtenção das devidas permissões nas áreas onde já 

trabalham (art. 5º), corrigindo interpretações distorcidas trazidas pela redação da Lei da 

Lavra Garimpeira, conferindo tal prioridade às permissões de lavra garimpeira e não 

prioridade às autorizações de pesquisa ou de concessões de lavra.  

 

Ademais, conferiu ao DNPM a possibilidade de destinação de áreas de garimpagem 

especialmente aos garimpeiros ou suas cooperativas nos rejeitos advindos da exploração 

industrial em áreas pretéritas, renunciadas ou caducas (art. 6º).  

 

De certa forma, mesmo sem inovar completamente no mundo jurídico, conseguiu 

adequar diversas demandas dos garimpeiros em praticamente todas as áreas possíveis de 

exploração, incluindo aquelas onde já existam titulares (art. 8º).  

 

O Estatuto do Garimpeiro concedeu amplo range de regularização da atividade, como 

a possibilidade de trabalho autônomo, por empreitada, dentre outras modalidades. Nesse 
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contexto, ao dissertar sobre as classificações de atividades, Marcelige Bittencourt et al129 

registram que:   

 

[...] há o regime de conta própria, no qual o garimpeiro trabalha para si mesmo 

ou para família. Meia-praça é a associação entre dois ou mais indivíduos, 

quando um fornece os instrumentos de trabalho e as condições de 

sobrevivência e outro trabalha, sendo o resultado dividido entre eles. 

Porcentagem [...] é quando o trabalhador recebe um percentual dependendo 

do que ele produzir, e o dono do garimpo fornece a alimentação e os 

instrumentos de trabalho. Empreitada é o contrato de trabalho desenvolvido. 

As diárias são quando existe pagamento por dia de trabalho. Salienta-se que 

em um garimpo podem existir uma ou várias modalidades de trabalho 

dependendo das categorias profissionais, rentabilidade do garimpo e outras 

variáveis.  

 

O Estatuto do Garimpeiro traz consigo a importante missão de, além de regularizar a 

produção mineral, retirar tais trabalhadores da marginalização e findar a informalidade. 

Somente no ano de 2016 foram emitidas mais de 50 (cinquenta) lavras garimpeiras130, 

fomentando assim a exploração de produção mineral e, com o PK, esta produção ao menos deve 

estar em acordo com as normas do DNPM, sob pena de não poderem ser exportados.  

 

 Algumas questões ainda merecem maiores cuidados do governo federal, como por 

exemplo a questão da exploração de diamantes em terras indígenas.  

 

 

2.2.2. Exploração de diamantes em terras indígenas e o caso Roosevelt  

 

 

A CF/88 não deixou de registrar dispositivo específico sobre os índios na ordem social 

instituída. Assim, o § 3º do art. 231 da carta constitucional é claro ao descrever que: “[...] O 

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra 

das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 

Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 

nos resultados da lavra, na forma da lei”.  

                                                           
129 BITTENCOURT, Marcelige et al. Cooperativismo nos Garimpos: Potencialidade e Limitações a partir de um 

estudo de caso. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 12, nº 13, p. 399-410, set./dez. 2010. p. 404. 

Disponível em:< http://www.redalyc.org/pdf/878/87816935006.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
130 http://www.dnpm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/permissoes-de-lavra-garimpeira/permissoes-de-lavra-

garimpeira-outorgadas-por-superintendencia-2016. Acesso em 19 ago. 2016. 

http://www.redalyc.org/pdf/878/87816935006.pdf
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/permissoes-de-lavra-garimpeira/permissoes-de-lavra-garimpeira-outorgadas-por-superintendencia-2016
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/permissoes-de-lavra-garimpeira/permissoes-de-lavra-garimpeira-outorgadas-por-superintendencia-2016
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Tamanha é a proteção constitucional destinada às terras indígenas que os parágrafos 3º 

e 4º do art. 174 da CF/88 não são sequer oponíveis. Tal vedação é expressa na Lei da Lavra 

Garimpeira ao determinar em seu art. 23, alínea a, que a: “[...] permissão de lavra garimpeira 

de que trata esta Lei: a) não se aplica a terras indígenas”.  

 

Portanto, a exploração mineral em tais áreas somente ocorre quando os próprios índios 

a executam. Tal disposição encontra guarida no art. 44 da Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 

1973, Estatuto do Índio.  

 

Infelizmente, a atenção conferida pela CF/88 não foi correspondida no âmbito da 

legislação infraconstitucional, pois, uma vez passados 28 (vinte e oito) anos da promulgação da 

CF/88, ainda pendente a publicação de uma lei que regule a exploração de riquezas minerais 

em terras indígenas131. Assim, ante à ausência de legislação específica sobre o tema, compete 

ao Congresso Nacional, por meio de decreto-legislativo, a outorga de lavras em terras indígenas, 

como já decidiu o STF ao proferir decisão na medica cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.352/MC132.  

 

Neste diapasão, importante a análise do ocorrido na Reserva Roosevelt (ocupada pelos 

índios Cintas Largas e localizada em Espigão do Oeste, cerca de 500 quilômetros de Porto 

Velho/RO), região que ficou conhecida como uma potencial produtora de diamantes quando 

um garimpeiro, ao invadir a reserva, encontrou um diamante de alto valor.  

 

Com o correr da notícia, não apenas a Reserva Roosevelt, mas todo o Parque Indígena 

Aripuanã, começaram a sofrer a ação de grupos de garimpeiros não-índios, como bem ilustra 

Curi133:   

 

Conforme o noticiado pela mídia e pelos depoimentos dos garimpeiros que 

estão residindo em Espigão D`Oeste (RO) e que estavam explorando o 

garimpo, a entrada dos garimpeiros se dava da seguinte maneira: eles faziam 

acordos financeiros com os índios para entrarem na TI, sendo que cada líder 

indígena ficava responsável em controlar e proteger um grupo de garimpeiros. 

                                                           
131 Dentre os principais PLs os de nº 1.610/1996 e 2.057/91, o mais adiantado é o PL nº 1.610/96 com a última 

movimentação registrada em 07 jun. 2016. 
132 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. 4. ed. Brasília: Secretaria de Documentação, 

2011. p. 973-974. 
133 CURI, Melissa Volpato, 2005, op. cit., p. 128. 
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O trato se dava pelo fato dos indígenas, apesar de saberem da existência dos 

diamantes, não possuírem maquinários e conhecimentos técnicos para a 

exploração mineral. Assim, os garimpeiros entravam com a experiência e com 

os equipamentos, bancados, em geral, por empresários do garimpo, e os índios 

entravam com a permissão de garimpo em suas terras. Em troca, os 

garimpeiros davam uma porcentagem para os índios, que se iniciava já com o 

pagamento de um pedágio para ultrapassar suas fronteiras. Os equipamentos 

utilizados eram, em geral, máquinas resumidoras, muitos metros de 

mangueira, dezenas de motores e tratores. A principal região do garimpo 

estava localizada em um afluente do rio Roosevelt, o igarapé Lajes (“baixão 

do Lajes”, como era conhecido), localizado a aproximadamente 36 km da 

Terra Indígena Roosevelt.  

 

Ante a ausência do Estado brasileiro, os índios Cinta Larga permitiram a entrada dos 

garimpeiros em troca de retorno financeiro. Porém, tal avença não tardou em desandar, com o 

registro de homicídios em Espigão D’Oeste, em especial a do índio Cesar Cinta Larga. Nesse 

quadro, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) iniciou os procedimentos de retirada dos 

garimpeiros.     

 

Mesmo com o sucesso da desocupação realizada pelos órgãos públicos, o risco de 

invasões ainda pairava como possibilidade, uma vez que aproximadamente cinco mil 

garimpeiros ainda estavam próximos à região da reserva.  

 

Todas as tentativas de acordo entre os índios Cinta Larga, garimpeiros e Poder Público 

mostraram-se infrutíferas. Assim, em 07 de abril de 2004, na denominada Gruta do Sossego, ao 

Brasil foi apresentada a chacina de 29 (vinte e nove) garimpeiros por índios Cinta Larga.  

 

A insistência e omissão do Poder Público de Roraima em permitir a invasão da região 

por garimpeiros e tecer uma suposta regularização da exploração mineral fez surgir a discussão 

de envolvimento de autoridades na situação134.   

 

A violência de ambos os lados foi sendo escalonada até que o governo federal criou, em 

17 de setembro de 2004, um grupo operacional para, além de fiscalizar, garantir que nenhuma 

atividade extrativa mineral fosse realizada na região, até que a matéria fosse devidamente 

regulamentada nos moldes da CF/88.  

 

                                                           
134 “ [...] delegado de Espigão D`Oeste que foi denunciado por possuir um motor dentro da área de garimpo da TI 

Roosevelt. Este propôs aos Cinta Larga uma porcentagem na lavra para explorar o garimpo, proposta que não foi 

aceita pelos índios”. (Idem, p. 133). 
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Não tardou para que fosse comprovada a participação de autoridades públicas na 

exploração ilegal de diamantes na região da Reserva Roosevelt.  

 

A Folha de São Paulo, em 05 de outubro de 2004, publicou matéria tendo como base a 

prisão de Marcos Glikas, com mais de mil pedras de diamantes ilegais, e a participação do 

Governador do Estado da Rondônia, Ivo Cassol135.  

 

Com a edição da Medida Provisória (MeP) nº 225/04136, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.102 de 2005137, a Caixa Econômica Federal passou a arrecadar e alienar os diamantes 

produzidos pelos Cinta Larga.  

 

Em 10 de abril de 2005, foram indiciados além de índios Cinta Larga, Walter Blós, 

funcionário da FUNAI e coordenador da força-tarefa à época. A despeito de todo o ocorrido, a 

região da Reserva Roosevelt ainda é objeto de violência e ilegalidades mesmo com o PK. Nesse 

contexto, salutar a explanação de Cesar138 que: 

 

O entendimento que vem sendo consolidado é no sentido de que apenas a 

efetiva regulamentação da atividade de mineração nas terras indígenas 

poderia oferecer solução a médio e longo prazos, a vista das mencionadas 

dificuldades em meramente exercer ação repressora. Os casos de Canadá e 

Botsuana, que tiveram que lidar com situações análogas, são normalmente citados 

como exemplos da viabilidade de disposição legal sobre o assunto que permita 

a mineração, ainda que existam críticas à forma que tomou tal regulamentação. 

Mais uma vez, o fato de que no Brasil a mineração predominante no caso da 

exploração diamantífera é a artesanal - ao contrário de Canadá e Botsuana - 

agrega dificuldade ao problema e torna necessária a busca de solução 

especifica, o que explica, ao menos em parte, o longo tempo de existência da 

lacuna legal desde a Constituição de 1988.  

  

                                                           
135 STJ investiga governador de RO por extração de diamantes. Folha de São Paulo, São Paulo, 05 out. 2004. 

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0510200402.htm>. Acesso em: 22 out. 2016.  
136 “A Procuradoria da República impetrou ação contra a MP 225 do Governo, declarando inconstitucionalidade 

do ato, visto ainda não ter ficado decidida pelo Congresso Nacional a questão da mineração em terras indígenas. 

Com isso, o Juiz Federal Mark Yshida Brandão, da 2ª Vara Federal de RO, decretou a proibição da coleta de 

diamantes que já estava sendo realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF. A Advocacia Geral da União 

contestou a liminar e garantiu a arrecadação dos diamantes em posse dos índios Cinta Larga pela CEF, que foi 

posteriormente a leilão”. (CURI, Melissa Volpato, 2005, op. cit., p. 134).  
137 BRASIL. Lei nº 11.102, 08 mar. 2005. Autoriza a Caixa Econômica Federal, em caráter excepcional e por 

tempo determinado, a arrecadar e alienar os diamantes brutos em poder dos indígenas Cintas-Largas habitantes 

das Terras Indígenas Roosevelt, Parque Indígena Aripuanã, Serra Morena e Aripuanã. Diário Oficial da União, 

Brasília, 09 mar. 2005. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11102.htm>. Acesso em: 26 set. 2016.  
138 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 127. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0510200402.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11102.htm
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Percebe-se que ainda existem muitos assuntos delicados a serem tratados e resolvidos 

pelos agentes (públicos e privados) no que se refere à mineração tanto em território indígena 

quanto nas demais regiões, porém, registra-se o esforço do governo brasileiro ao menos em 

garantir o mínimo desejado para a efetivação das diretrizes do PK, por meio de seu SCPK.  

 

 

2.2.3. Implantação do PK no Brasil 

 

 

O Brasil, antes da descoberta de diamantes em território africano, era o principal 

produtor de diamantes no mundo, e essa exploração, assim como nos países africanos, em 

grande parte se deu por meio da exploração aluvionar. Como se demonstrou, a produção 

aluvionar é caracterizada pela forma artesanal de produção. Essa característica tem como 

consequência a degradação, seja do ambiente, seja das condições de trabalho. Nesse contexto, 

conforme adverte Cesar139, o Brasil tem dois grandes desafios relativos ao mercado de 

diamantes, quais sejam:  

 

[...] a) trazer para a legalidade garimpeiros operando à margem da lei; e b) 

regulamentar a exploração em terras indígenas. No primeiro caso, o problema 

é muito antigo: o primeiro ‘Regimento’ específico a tentar regulamentar a 

mineração de diamantes no Brasil, data de 26 de junho de 1730. À época, o 

foco exclusivo – ainda não nascidas as preocupações ambientais, quanto 

menos os diamantes de conflito – era o atendimento às exigências fiscais da 

Coroa portuguesa, que tomavam a forma ora do quinto (sobre a produção), ora 

do sistema de captação (que cobrava imposto sobre o número de escravos 

utilizados na mineração), ora da derrama (que objetivava o cumprimento de 

quota estabelecida). O problema persistiu ao longo do tempo, não tão 

perceptível no caso do diamante, cuja produção perdeu terreno em nível 

mundial a partir do século XIX, mas sim no do ouro, cujos garimpos 

espalharam-se por várias regiões do país. Serra Pelada, o mais famoso, chegou 

a ser explorado por cerca de 100 mil garimpeiros entre 1980 e 1985.   

 

Assim, o mercado diamantífero brasileiro, assim como os analisados, teve diversos 

desafios para se alinhar às diretrizes do SCPK, mesmo tendo o governo brasileiro participado 

ativamente das discussões que levaram à constituição do PK.  

 

                                                           
139 Idem, p. 122-123. 
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Dificuldades legislativas (tempo na tramitação da MeP), bem como a emissão do 

certificado pela Casa da Moeda brasileira fizeram com que o Presidente do PK à época emitisse 

um Government Letter of Comfort justamente para substituir o certificado.  

 

A delonga na aprovação da MeP fez com que o Brasil tivesse sérios problemas junto ao 

mercado mundial de diamantes, chegando até mesmo a ocorrer apreensão de diamantes 

brasileiros em Israel, Bélgica e na África do Sul. Porém, em 30 de julho de 2003, a MeP nº 

125140 foi adotada e, oficialmente, o PK e seu instrumento de certificação passariam a ser 

implementados em todo território brasileiro.  

 

A análise dos motivos da MeP nº 125 demonstra a assunção de um novo paradigma do 

mercado de diamantes brasileiros ao afirmar, sem seus itens 6 e 7, que:  

 

[...] 6. A adoção do sistema de Certificação proporcionará maior acesso da 

produção brasileira de diamantes ao mercado internacional e deverá, ainda, 

auxiliar na reestruturação da transação comercial interna dessas gemas, 

na medida em que induz ao deságio para pedras não certificadas e cria 

uma cadeia internacional de garantia de procedência de diamantes 

brutos. 7. O sistema internacional de certificação para diamantes só vingará, 

de fato, se todos os países participantes tiverem estabelecido sistemas internos 

de controle destinados à eliminar a presença de conflitos na cadeia produtiva 

dos diamantes, nos processos de importação e de exportação de diamantes 

brutos dentro dos seus próprios territórios, observadas as diferenças nos 

métodos de produção e nas práticas de comércio, bem como nos controles 

institucionais que podem requerer diferentes ajustes para obtenção de padrões 

mínimos.  

 

 Importante também registrar a crítica realizada por Francisco José da Silva Porto 

Filho141 à tramitação da legislação do PK no Brasil:  

 

Somente há três dias da expiração do prazo para responder à ONU se o Brasil 

recepcionaria ou não o SCPK, a Casa Civil preparou a Medida Provisória n. 

125, de 30 de julho de 2003.  Como resultado dessa pressão, os preceitos da 

nossa lei foram “improvisados” e copiados do sistema canadense de 

Certificação Kimberley, confirmando, perante a ONU, a recepção do CPK na 

normatividade jurídica interna brasileira. Tamanha era a urgência que os 

                                                           
140 BRASIL. Medida Provisória nº 125, de 30 de julho de 2003. Institui no Brasil o Sistema de Certificação do 

Processo de Kimberley - SCPK, relativo à exportação e à importação de diamantes brutos, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 31 jul. 2003. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2003/125.htm>. Acesso em: 16 out. 2016. 
141 PORTO FILHO, Francisco José da Silva. A interferência indireta do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

na soberania brasileira: o processo de Certificado Kimberley. Rev. Meritum, Belo Horizonte, v. 6, nº 01, p. 279-

313, jan./jun. 2011. p. 287. Disponível em:< http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/viewFile/1073/766>. 

Acesso em: 31 jan. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2003/125.htm
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legisladores desconsideraram que o modelo de extração de diamantes do 

Canadá (kimberlito) era completamente diferente do Brasil (aluvionar). 

 

Em 10 de outubro de 2003 foi publicada a Lei de Kimberley, instituindo na legislação 

brasileira a restrição de remessa de diamantes advindos de áreas de conflito ou em área não 

legalizada pelo DNPM e a restrição de importação de diamantes de países sem o devido SCPK.  

 

A Lei de Kimberley requer expressamente que todos os procedimentos envolvendo a 

compra e venda de diamantes deverão atender a todos os seus requisitos, além de proibir o 

comércio de diamantes brutos com qualquer país que não esteja vinculado ao PK. Importante 

ressaltar que a proibição e as restrições somente dizem respeito aos diamantes brutos conforme 

o Sistema Harmonizado de Codificação e Designação de Mercadorias. O Decreto nº 

97.409/88142 assim os descreve: 

 

I – PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU 

COMBINADAS, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pérolas 

naturais ou cultivadas, não combinadas, enfiadas temporariamente para 

facilidade de transporte [...] 71,02 Diamantes, mesmo trabalhados, mas não 

montados nem engastados. 7102.10 – Não selecionados – Industriais: 7102.21 

– Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados – 7102.29 - - 

Outros – Não industriais: 7102.31 - - Em bruto ou simplesmente serrados, 

clivados ou desbastados.  

 

Portanto, todo o procedimento de compra e venda de diamantes que não estiver em 

conformidade com a Lei de Kimberley poderá sofrer com a pena de perdimento da mercadoria 

e de multa de 100% (cem por cento) do valor da respectiva mercadoria.  

 

Nesse contexto, tem-se o PK em território brasileiro como um procedimento 

administrativo federal que visa atestar a regularidade e a nacionalidade do diamante extraído 

em território brasileiro143.  

 

A promulgação da Lei, per si, não garantiu a tranquilidade do PK em território 

brasileiro, pois em 25 de julho de 2004, o Partido da Frente Liberal ajuizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3242. Em linhas gerais, o referido partido alega que a conversão 

                                                           
142 BRASIL. Decreto nº 97.409, de 22 dez. 1988. Promulgação à Convenção Internacional sobre o Sistema 

Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. Diário Oficial da União, Brasília, 27 dez. 1988. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97409.htm>. Acesso em: 26 set. 

2016. 
143 PORTO FILHO, Francisco José da Silva, 2011, op. cit., p. 288. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97409.htm
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da MeP 125/2003 não preencheu os requisitos constitucionais traçados no art. 62, § 9º, da 

CF/88, uma vez ausente a emissão de um parecer prévio de uma Comissão Mista, ademais alega 

que por se tratar de restrição comercial internacional, o PK deveria ser formalizado por meio 

de tratado ou convenção internacional. 

    

Contudo, 12 (doze) anos depois da propositura da respectiva ADI nº 3242, o STF ainda 

não julgou a meritum causae144.   

  

 Assim, entre o aceite do Brasil no SCPK e sua implementação houve um importante e 

tumultuoso caminho145. Isso se deu após a assunção dos compromissos da Res. 55/56 2000, 

onde: “[...] nenhum diamante bruto seria comercializado em qualquer lugar do mundo sem que 

estivesse acompanhado de um certificado de origem expedido pelo governo do país 

exportador”146.   

 

Como exposto, um dos principais objetivos traçados pelo PK consistiu, justamente, em 

regularizar os inúmeros garimpeiros espalhados pelo território nacional, assim qualquer 

documento que represente um título minerário específico (Permissão de Lavra Garimpeira, 

Portaria de Lavra ou Alvará de Pesquisa) é passível de ser certificado. Porém, a vinculação da 

produção ao título minerário prévio fez nascer sérias dificuldades para os garimpeiros, 

conforme registra Cesar147:  

 

De todo o modo, entre os principais obstáculos citados por garimpeiros para 

sua formalização destaca-se a pequena quantidade de áreas passíveis de serem 

pleiteadas legalmente para o garimpo, uma vez que elevado percentual das 

potenciais áreas produtoras já estão oneradas por direitos minerários alocados 

a empresas. Nos municípios de Coromandel e Abadia dos Dourados, em 

Minas Gerais, por exemplo, 11 empresas detinham, em 2003, títulos 

minerários referentes a 62% do subsolo disponível. Reclamação adicional 

relaciona-se ao fato de que muitas dessas terras não são exploradas pelas 

empresas. A licença ambiental necessária para pleitear qualquer titulação 

                                                           
144 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2227158. Acesso em 16 out. 

2016. 
145 “Em 2005 e 2006, o sistema atravessou forte crise: a PAC publicou dois artigos contundentes sobre os 

problemas do setor no Brasil; as autoridades brasileiras do DNPM, de início, refutaram as acusações, tendo, 

inclusive, realizado pronunciamento a respeito na Plenária de Moscou, em 2005; posteriormente, realizou-se 

grande operação da Polícia Federal, que recebeu o nome de “Operação Carbono”, e levou à prisão do Diretor do 

III Distrito do DNPM (MG), Luiz Eduardo Machado de Castro. Diante dessa situação, optou-se por suspender, 

por um período de seis meses, as exportações brasileiras de diamantes. Nesse intervalo, o DNPM procedeu a 

extensivo esforço de reorganização, o que possibilitou a retomada das exportações no prazo programado e a 

participação na Plenária de Botsuana, em 2006”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 121-122). 
146 GOSMANN, Giuliana Schaden Marcelino, 2011, op. cit., p. 44. 
147 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 125-126. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2227158
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minerária, ademais, teria tramitação complicada e custosa. Por outro lado, há 

que se reconhecer que nem todas as pessoas operando na ilegalidade o fazem 

por dificuldades em se legalizar, e que a própria mobilidade classicamente 

associada ao garimpo pode militar contra o enraizamento necessário para a 

operação legal.  

 

Não deixando de mencionar a tumultuosa questão da exploração diamantífera em terras 

indígenas que até os dias atuais não possui um tratamento legal específico.  

 

A produção mineral brasileira mantém papel de destaque no Produto Interno Bruto 

(PIB), como confirma o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) em suas Informações sobre 

a Economia Mineral Brasileira 2015, onde o:   

 

[...] Brasil, detentor de território com extensão continental e de notável 

diversidade geológica propícia à existência de jazidas de vários minerais, 

algumas de classe mundial, conquistou posição de destaque no cenário global, 

tanto em reservas quanto em produção mineral, esta tendo atingido no ano de 

2014 o valor de US$ 40 bilhões, o que representou cerca de 5% do PIB 

Industrial do país. No Comércio Exterior, a indústria extrativa mineral 

contribuiu com mais de US$ 34 bilhões em exportações de minérios, sendo 

somente o minério de ferro responsável por US$ 25,8 bilhões deste valor. Por 

outro lado, significativos investimentos precederam tal produção de bens 

minerais, os quais, para dar continuidade à exploração e ao aproveitamento de 

novos depósitos minerais, são estimados em US$ 53,6 bilhões no período 

2014/2018148.  

 

Portanto, a implantação das diretrizes traçadas no PK, se mostravam de extrema 

importância, razão pela qual o governo brasileiro assumiu um real comprometimento em 

cumpri-las, de tal forma que: “[...] na Reunião Plenária de Sun City, o Brasil foi oficialmente 

incorporado à Lista de Países participantes do PK. Em 05.11, o Brasil emitiu seu primeiro 

Certificado do Processo Kimberley”149.   

 

O art. 5º da Lei de Kimberley expressamente delega a implementação e a execução do 

SCPK aos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de Minas e Energia 

e da Fazenda, e uma vez vigente a base legal, o DNPM e a Secretaria da Receita Federal 

emitiram a Portaria Conjunta nº 397150, de 13 out. 2003 definindo as atribuições do SCPK e, 

                                                           
148 INSTITUTO BRASILEIRO DE MINEIRAÇÃO. Informações sobre a Economia Mineral Brasileira 2015. 

Brasília: IBRAM, set./2015. p. 05. Disponível em:< http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00005836.pdf>. 

Acesso em: 26 set. 2016.  
149 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 120. 
150 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produção Mineral. Portaria Conjunta 

DNPM/SRF nº 397, de 13 out. 2003. Diário Oficial da União, Brasília, 14 out. 2003. Disponível em: < 

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00005836.pdf
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ato contínuo, foi emitida pelo DNPM, a Portaria de nº 398 de 2003151, que dispôs sobre o 

requerimento de certificação de diamantes para exportação e importação. De forma geral, 

segundo informações do Ministério de Minas e Energia (MME) a divisão das competências de 

cada ente federal envolvido consiste em: 

 

Tabela 01: Distribuição de competências Kimberley152 

 

MME 

Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral 

Coordenação – Geral 

Ponto Focal 

DNPM  

 

Emissão e Controle de Certificados 

Dados Estatísticos (Produção) 

Banco de Dados Estatísticos 

MINISTÉRIO DE 

DESENVOLVIMENTO 

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 

EXTERIOR 

Departamento de Operações do Comércio 

Exterior 

 

Dados Estatísticos de Exportação e 

Importação 

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal 

 

Emissão de CERTIFICADOS * 

Controle Alfandegário 

MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA 

Secretaria – Executiva 

Polícia Federal  
Combate ao Contrabando e ao Comércio Ilegal 

MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES 

EXTERIORES 

Divisão de Acesso a Mercados 

 

Facilitador 

Recepção e Distribuição de Documentos  

Interligação entre Embaixadas e a Presidência 

do Processo de Kimberley 

 

A Portaria Conjunta nº 397, de 13 out. 2003, visa justamente regulamentar a Lei de 

Kimberley e estabelecer os procedimentos para a emissão do Certificado Kimberley. O 

processo deve ter prévia anuência do DNPM, além de um parecer favorável do Sistema 

                                                           
http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-conjuntas/portarias-conjuntas/portaria-no-

397-em-13-10-2003-conjunta-dnpm-srf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
151 ___.___. Portaria nº 398, de 14 out. 2003. Trata da prévia anuência e emissão do Certificado do Processo de 

Kimberley - CPK pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e do Formulário de Requerimento. 

Revogada pela portaria 209/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 15 out. 2003. Disponível em:< 

file:///C:/Users/braulio.pighini/Downloads/PORTARIA_DIR_GERAL_DNPM_20031014_398.pdf>. Acesso em: 

26 set. 2016. 
152 Fonte: MME, s.d. 

 

http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-conjuntas/portarias-conjuntas/portaria-no-397-em-13-10-2003-conjunta-dnpm-srf
http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-conjuntas/portarias-conjuntas/portaria-no-397-em-13-10-2003-conjunta-dnpm-srf
file:///C:/Users/braulio.pighini/Downloads/PORTARIA_DIR_GERAL_DNPM_20031014_398.pdf
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Integrado de Comércio Exterior153. Para obter tais autorizações o interessado deverá estar 

cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional do Comércio de Diamantes (CNCD).  

 

O CNCD é um cadastro totalmente on-line que, dentre todos os dados requeridos tanto 

na compra, venda e produção, requer o respectivo nº do processo do DNPM, dando assim 

eficácia ao § 2o do art. 1º da Lei de Kimberley quando, expressamente, impede a remessa de 

diamantes brutos em: qualquer área não legalizada perante o DNPM. Uma vez preenchido e 

processado pelo DNPM e estando em ordem, a Casa da Moeda brasileira emite o Certificado 

Kimberley e o encaminha ao regional do DNPM para que sejam procedidos a vistoria e o lacre 

dos diamantes, e em caso de qualquer irregularidade, o Certificado Kimberley é devolvido à 

sede do DNPM para invalidação.  

 

Com a Certificação Kimberley, o interessado poderá cumprir as diretrizes traçadas na 

Instrução Normativa (IN) do Secretário da Receita Federal nº 371, de 19 dez. 2003154, onde, 

por sua vez, será emitido um novo Certificado de Kimberley, dessa vez com os fins de 

exportação, em substituição daquele emitido pelo DNPM. Finalizando assim o processo de 

exportação de diamantes brutos brasileiros, conforme o art. 30, inciso I da IN 371/2003. 

 

 

2.2.4. Certificado de Kimberley nº 64 

 

 

Conforme demonstrado, o Brasil, assim como os demais países participantes do PK, 

passou a certificar as suas exportações e exigir dos demais países exportadores a certificação 

                                                           
153  “Art. 1º A exportação e a importação de diamantes brutos somente poderá ser efetivada após a prévia anuência 

do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, mediante: [...] II - manifestação favorável no Sistema 

Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, previamente ao registro da correspondente Declaração de Importação 

- DI, na hipótese de importação. § 1º. Para a manifestação prevista no inciso II deste artigo o importador deverá: I 

- declarar ao DNPM: a) o número de sua inscrição nos cadastros de contribuintes do Ministério da Fazenda (CPF 

ou CNPJ); b) o seu endereço completo; c) a descrição da mercadoria importada e o respectivo peso (em quilate); 

d) o valor dos lotes (em dólares dos Estados Unidos da América, em base FOB); e) o código da Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) correspondente ao tipo de diamante importado; e f) a origem dos diamantes. II - 

apresentar ao DNPM cópia do Certificado emitido por outro país participante do Processo de Kimberley”. 

(BRASIL, 2003, art. 1º, inciso II). 
154 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº 371, de 19 dez. 2003. Dispõe sobre a 

regulamentação dos procedimentos de verificação e controle relativos ao Sistema de Certificação do Processo de 

Kimberley. Diário Oficial da União, Brasília, 22 dez. 2003. Disponível em:< 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15264>.  Acesso em: 26 

set. 2016.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15264
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de origem de seus diamantes como condição sine qua non do comércio mundial. A regulação 

brasileira, como analisada, não exige apenas a certificação de que tais diamantes sejam 

incólumes às áreas de conflito, mas sim que tais diamantes sejam obtidos por minas 

devidamente autorizadas pelo DNPM155. Assim, para cada certificação há um registro numérico 

que facilita o processo reverso de sua emissão.  

 

Conforme será analisado, o Certificado de Kimberley nº 64, além de demonstrar as 

falhas existentes no SCPK brasileiro, municiou o Brasil com novas práticas para assegurar seu 

papel no PK.    

 

 Tendo em vista a alta incidência de produção aluvionar de diamantes, bem como a sua 

produção em território indígena sem as devidas autorizações, somado ao fato da fácil 

mobilidade das gemas, o Brasil teve que enfrentar desafios próprios de sua natureza156.  

Interessante este ponto, pois percebe-se claramente a intenção do Brasil em não apenas 

certificar que seus diamantes não estejam em áreas de conflito, mas também certificar que a sua 

produção de diamantes está em consonância com as normas internas de produção. Em outras 

linhas, somente podem ser comercializadas gemas de diamantes se a produção estiver 

autorizada, assim prevaleceu o entendimento de que: “os controles internos exigidos no SCPK 

devem operar, no Brasil, como instrumento de enforcement do preceito constitucional de que a 

mineração só pode ocorrer em áreas devidamente regularizadas”157.  

 

  O Brasil, no início de sua trajetória pelas diretrizes do PK, foi coadjuvante de escândalos 

envolvendo seus diamantes, como demonstrou matéria publicada pelo jornal Estado de Minas 

intitulada “Diamantes da ilegalidade”. Tal publicação trouxe desconforto internacional ao 

Brasil, pois a PAC publicou a The Failure of Good Intentions: Fraud, Theft and Murder in the 

                                                           
155 “Essa exigência não e um requisito mínimo do SCPK para sistemas nacionais de controles internos, mas fruto de decisão do 

legislador brasileiro de vincular o certificado à  observância de preceito básico da legislação mineral nacional, cristalizado no 

Artigos 20, inciso IX, e no Artigo 176, parágrafo 1°, ambos da Constituição Federal de 1988, este último com redação 

modificada pela Emenda Constitucional nº 6, de 15.08.95 (que permitiu exploração por empresa estrangeira 

constituída sob leis brasileiras) [...]”. (CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 123).  
156 “À época do início da adequação do sistema de controles internos aos requisitos mínimos do SCPK, em 2003, havia no 

Brasil, segundo o DNPM, 20 mil áreas de exploração mineral regularizadas e 150 mil ‘em processo de análise’. A quantidade 

de garimpos e garimpeiros ilegais era incerta. A partir de então, a necessidade de adequar a legislação e a fiscalização interna 

aos requisitos mínimos do SCPK serviria como incentivador de leis e políticas públicas direcionadas a organização da 

mineração, com ênfase na mineração artesanal e aluvionar. Deverá ficar claro ao fim deste item, no entanto, que essas leis 

e políticas novas são desenvolvimento de preocupação anterior, com expressão legal (inclusive constitucional) variada”. 

(Idem, p. 120).  
157 Ibidem, p. 123. 
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Brazilian Diamond Industry158, onde é exposta a falsificação do, já citado, Certificado de 

Kimberley nº 64. Segundo a matéria:   

 

[...] a fraude teria tido início em 12.08.04, com a apresentação de requerimento 

para o Certificado de Kimberley. O requerimento listava um comprador em 

Dubai, preço de venda US$ 162,92 por quilate para um total de 6.876,92 

quilates e cadeia de notas fiscais levando a duas Permissões de Lavra 

Garimpeira próximas a Diamantina (MG). A empresa responsável pelo 

requerimento era a ‘Primeira Gema Comércio Importação e Exportação Ltda.’ 

de propriedade de Hassan Ahmad, natural de Serra Leoa. Após a tramitação 

habitual, o lote obteve o Certificado de Kimberley e exportado. O problema 

[...] é que as Permissões de Lavra correspondentes foram concedidas em 

30.06.04 e, em 07.07.04, segundo a cadeia de notas, o detentor das Permissões 

vendeu os 6.876,92 quilates para uma empresa de nome ‘Morgan Mineração 

Indústria e Comércio Ltda’, a qual, três semanas depois, vendeu as pedras para 

a Primeira Gema. Ou seja, as duas Permissões de Lavra em tela haviam 

rendido 6.876,92 quilates em uma semana, o que representa quantidade muito 

acima da média para qualquer região de exploração aluvionar159.    

 

Em linhas gerais, a PAC dispõe sobre a imprestabilidade do sistema PK em território 

brasileiro envolto em acusações duras como um “[...] system full of holes. Far from being an 

aberration, Certificate #64 is more likely par for the course”. (PAC, 2005).  

 

Os eventos trazidos à tona pelo jornal mineiro fizeram com que o Brasil rapidamente 

tomasse atitude, obrigando o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, à 

época, Giles Carriconde Azevedo, a enviar carta à Presidência do PK160. Uma vez contornada 

a situação na seara internacional161, o Brasil voltou sua atenção para seu território e, em 

                                                           
158 PARTNERSHIP AFRICA CANADA. The Failure of Good Intentions: Fraud, Theft and Murder in the 

Brazilian Diamond Industry. Otawa: The Diamonds and Human Security Project, 2005. Disponível em:< 

http://www.ddiglobal.org/login/resources/brazil-report-finalelectronic-version.pdf>. Acessso em: 26 set. 2016.  
159 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 128. 
160 “7. O Ministério de Minas e Energia recebeu oficialmente, em 19.05.05, relatório da ‘Partenership Africa 

Canada’ cujo objetivo declarado seria o de fazer recomendações para ajudar a superar as dificuldades enfrentadas 

pelo Brasil no setor diamantífero [...] Escrito em linguagem irônica, o artigo não reflete o enorme esforço do 

governo brasileiro em regularizar a produção mineral informal. Esse esforço de legalização dirige-se não somente 

às áreas de garimpagem de diamante no Brasil, mas também inclui as pequenas unidades produtivas de areia, brita, 

ouro, gemas e minerais industriais. [...] 8. A participação brasileira no Processo Kimberley dá-se no contexto das 

resoluções e decisões do Conselho de Segurança da ONU. A ingerência externa na política mineral brasileira, nos 

moldes como foi apresentada no relatório da PAC, apenas prejudica os esforços do Governo brasileiro rumo a 

regulação das atividades do setor mineral no País. 9. Para realizar pronunciamento, a Delegação poderá utilizar as 

informações disponibilizadas acima. Deve-se ressaltar que o Brasil apoia todas as iniciativas para impedir que o 

comércio ilegal de diamantes financie conflitos; que a exploração e o comércio legítimos de diamantes devem 

cumprir função social e econômica em muitos países em desenvolvimento; e que os países participantes do 

Processo de Kimberley têm obrigação moral de envidar esforços de modo a fortalecê-lo e aperfeiçoá-lo, pois 

constitui mecanismo fundamental para garantir o cumprimento das obrigações de manutenção de paz e segurança 

internacionais, acordadas entre os membros da Organização das Nações Unidas”. (Idem, p. 130).        
161 “Na informação produzida pela DACESS para o livro de instruções para a Delegação do Brasil a 60ª AGNU, de 14.07, 

dois dos oito parágrafos são de resposta ao artigo da PAC. Ao final dos dois parágrafos, o texto deixa clara a intenção 

http://www.ddiglobal.org/login/resources/brazil-report-finalelectronic-version.pdf
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operação conjunta com a Polícia Federal, SRS e MPF iniciou em 10 de fevereiro de 2006 a 

denominada Operação Carbono. 

 

A Operação Carbono verificou que perante o 3º Distrito do DNPM, em Minas Gerais, 

eram apresentados documentos falsos que supostamente comprovavam a regularidade das 

minas produtoras de diamante, com o objetivo de obter o Certificado Kimberley.  

 

As emissões dos certificados tiveram a facilitação de Luiz Eduardo Machado de Castro 

(Chefe do 3º Distrito do DNPM em MG) e de Emílio Garibaldi (Chefe Substituto do 3º Distrito 

do DNPM em MG). Como consequência dessa operação, a PAC publicou um segundo artigo 

com críticas mais severas ao Brasil intitulado “Foragidos e Fantasmas: Os exploradores de 

Diamantes do Brasil”, expondo ainda mais a situação brasileira referente a produção, 

importação e exportação de diamantes brasileiros em discordância com os compromissos 

assumidos do PK.  

 

O DNPM foi instado a agir e como via de consequência suspendeu todas as emissões de 

certificações, além de não validar as que haviam sido emitidas, ademais, foi instalada uma 

comissão de auditoria com específico fim de rever todo o processo de certificação de diamantes 

em território brasileiro. Após a revisão de todos os certificados expedidos, além de visitas em 

campos, a conclusão constatou, sim, a ineficiência do processo de SCPK brasileiro162, contudo, 

identificou as falhas do mesmo e possibilitou as devidas melhorias.  

                                                           
de que os elementos apresentados em resposta sejam utilizados no pronunciamento da Delegação brasileira, e 

reafirma o compromisso brasileiro com o fim dos diamantes de conflito: O Ministério de Minas e Energia recebeu 

oficialmente, em 19.05.05, relatório da "Partnership Africa Canada" (PAC) cujo objetivo declarado seria o de 

fazer recomendações para ajudar a superar as dificuldades enfrentadas pelo Brasil no setor diamantífero. [...] Escrito 

em linguagem irônica, o artigo não reflete o enorme esforço do governo brasileiro em regularizar a produção mineral 

informal. Esse esforço de legalização dirige-se não somente as áreas de garimpagem de diamante no Brasil, mas 

também inclui as pequenas unidades produtivas de areia, brita ouro, gemas e minerais industriais. [...] A 

participação brasileira no Processo de Kimberley dá-se no contexto das resoluções e decisões do Conselho de 

Segurança da ONU. A ingerência externa na política mineral brasileira, nos moldes como foi apresentada no 

relatório da PAC, apenas prejudica os esforços do Governo brasileiro rumo à regulação das atividades do setor 

mineral no País. Para realizar pronunciamento, a Delegação poderá utilizar as informações disponibilizadas 

acima. Deve-se ressaltar que o Brasil apoia todas as iniciativas para impedir que o comércio ilegal de diamantes 

financie conflitos; que a exploração e o comércio legítimos de diamantes devem cumprir função social e econômica em 

muitos países em desenvolvimento; e que os países participantes do Processo de Kimberley tem obrigação moral 

de envidar esforços de modo a fortalecê-lo e aperfeiçoá-lo, pois constitui mecanismo fundamental para garantir o 

cumprimento das obrigações de manutenção da paz e segurança internacionais, acordadas entre os membros da 

Organização das Nações Unidas”. (Ibidem, p. 130). 
162 “O sistema de certificação do Processo de Kimberley - SCPK implantado no Brasil deixou de atingir seu 

objetivo - certificar a origem das pedras objeto de exportação - em cerca de 39% dos diamantes brutos exportados, 

ou seja, 217.000 quilates. Colocada de outra forma, a mesma informação revela que 49 (quarenta e nove) dos 

processos, aproximadamente 1/3 dos processos de certificação do Processo de Kimberley apresentam indícios 
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O trabalho desenvolvido teve o mérito de realizar um mapeamento na cadeia de 

produção dos diamantes que gerou uma série de ações da Polícia Federal e demais órgãos.  

 

Em 01º de setembro de 2006, o DNPM emitiu a Portaria nº 295/2006163, que depois foi 

revogada pela Portaria nº 192/2007164 que institui o CNCD.  Leila Benitez165 acrescenta o 

impacto que tal medida teve no mercado de diamantes brasileiro e que após a:  “suspensão da 

emissão de certificados decorrentes das ações da Operação Carbono pela Polícia Federal, o 

DNPM publicou a portaria nº 295 de 1º de setembro de 2006, que engessou mais o 

procedimento administrativo para emissão do certificado, vinculando-o à uma vistoria a cada 

seis meses, o pré-lacre e o pré-requerimento eletrônico”.  

 

Como se demonstrou, o CNCD visa permitir a compra e venda de diamantes em 

território brasileiro somente daqueles que estiverem devidamente registrados, repetindo o 

disposto no art. 13 da Portaria nº 295/2006, que exige a prévia vistoria da área produtora antes 

da emissão do Certificado do Processo de Kimberley, medida esta que, conforme importante 

registro: “[...] em especial, responde diretamente aos problemas identificados nos casos que 

levaram à Operação Carbono, e constitui instrumento importante no monitoramento do real 

estado das áreas identificadas como produtoras”166.  

 

                                                           
de práticas delituosas ou, ainda, que cerca de 44% do valor total alcançado pela exportação, aproximadamente 

US$ 20.247.000,00 de diamantes brutos certificados tem fundamento em processos irregulares”. (Ibidem, 

p. 134). 
163 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produção Mineral. Portaria nº 295, de 01º 

set. 2006. Dispõe sobre a exportação ou a importação de diamantes brutos classificados nos códigos 7102.10, 

7102.21 e 7102.31, com anuência do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o qual será vinculado 

a emissão do Certificado do Processo de Kimberley (CPK), bem como instituiu o Cadastro Nacional do Comércio 

de Diamantes (CNCD) para todas as pessoas físicas ou jurídicas que pretendam comercializar diamantes brutos, 

produtoras ou não no território nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 05 set. 2006. Disponível em: < 

http://www.contabeis.com.br/legislacao/196492/portaria-dnpm-295-2006/>. Acesso em: 08 out. 2016. 
164 ___.___. Departamento Nacional de Produção Mineral. Portaria nº 192, de 25 de maio de 2007. Regula a 

emissão do Certificado do Processo de Kimberley - CPK para exportação e anuência para importação de diamantes 

brutos, institui o Cadastro Nacional do Comércio de Diamantes Brutos, o Relatório de Transações sobre a Produção 

e Comercialização de Diamantes Brutos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de maio 

de 2007. Disponível em:< http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-

dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-192-em-25-05-2007-do-diretor-geral-do-dnpm>. Acesso em: 26 set. 

2016. 
165 BENITEZ, Leila. Províncias Diamantíferas de Minas Gerais: uma proposta para a caracterização de 

populações de diamantes típicas como subsídio à Certificação Kimberley. 2009. 223 f. Tese (Doutorado em 

Geologia) – Universidade Federal de Minas Gerais – Instituto de Geociências da UFMG. p. 37. Disponível em:< 

file:///C:/Users/braulio.pighini/Downloads/tese_leila_benitez%20(1).pdf>. Acesso em 26 set. 2016. 
166 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 135.  

http://www.contabeis.com.br/legislacao/196492/portaria-dnpm-295-2006/
http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-192-em-25-05-2007-do-diretor-geral-do-dnpm
http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-192-em-25-05-2007-do-diretor-geral-do-dnpm
file:///C:/Users/braulio.pighini/Downloads/tese_leila_benitez%20(1).pdf
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A Portaria nº 192/2007 reforça a disposição que todos os diamantes devem sair do 

território brasileiro com uma espécie de “selo de supervisão de conformidades”.  

 

Preserva posição contrária Porto Filho167 ao defender a inconstitucionalidade do art. 33 

da Portaria nº 192/2007, por entender que, por ser ato vinculado não caberia discricionariedade 

ao DNPM em averiguar os diamantes com suspeitas de irregularidades.     

 

Por fim, os fatos que culminaram na Operação Carbono, a despeito dos 

sensacionalismos das ONGs168, fortaleceram o Brasil tanto no plano internacional quanto no 

nacional. As prisões e exonerações dos envolvidos demonstraram o comprometimento 

brasileiro com os compromissos assumidos e, principalmente, com a política aprovada. 

Ademais, as bases desenvolvidas no PK tiveram por mérito a forjadura de um novo paradigma 

de indústria diamantífera, um paradigma que pode ser entendido dos Diamantes de Sangue para 

diamantes de desenvolvimento, como bem ressalta Porto Filho169: 

 

Sua certificação é um instrumento que contribui para a formação de nova 

ordem econômica de exploração. Uma vez alcançado seu objetivo, com a 

aniquilação das guerrilhas que eram financiadas por diamantes para 

derrocadas de governos legítimos, o empenho e o esforço da comunidade 

internacional deverão, agora, direcionar os preceitos do SCPK para fomentar 

e desenvolver o progresso social e financeiro dos países produtores, tornando 

os antigos “diamantes de sangue” em “diamantes do desenvolvimento”.  

 

 A despeito das possíveis falhas que o SCPK possa ter, não é possível negar a importância 

que tal iniciativa teve no mercado diamantífero mundial, pois, ao restringir o seu comércio 

somente àqueles que não utilizam diamantes de conflitos, a um só tempo resguardou o mercado 

legal de diamantes e cortou o financiamento de grupos guerrilheiros, fechando as portas do 

mercado internacional.  

 

                                                           
167 “Neste viés, tomamos como exemplo o inconstitucional art. 33 da Portaria DNPM 192 de 2007, o qual 

prescreve: ‘Art. 33. O DNPM poderá reter, para averiguação, ou apreender qualquer lote de diamantes que guarde 

suspeição sobre sua origem ou quando se tratar de fraude ou qualquer ilicitude devidamente comprovada’. A 

expressão condicionante ‘que guarde suspeição’ é um absurdo critério subjetivo que desafia qualquer nível da 

normatividade vigente, infringindo diretamente a Lei n. 9.784/99 que regula o processo administrativo em âmbito 

federal. Ainda, o art. 5º da Constituição Federal de 1988 que garante a isonomia, equidade e propriedade privada 

do cidadão, e o art. 37 da Carta Magna, que limita, oficialmente, as ações praticadas pelos agentes públicos. Esses 

artigos, portanto, velam pela legalidade dos atos e pelos Princípios do Direito Administrativo. Como se infere da 

codificação em debate, está totalmente excluída a possibilidade de retenção ou apreensão de diamantes compostos 

por pedras únicas e isoladas”. (PORTO FILHO, Francisco José da Silva, 2011, op. cit., p. 290-291).  
168 CESAR, Antonio Augusto Martins, 2011, op. cit., p. 138.  
169 PORTO FILHO, Francisco José da Silva, 2011, op. cit., p. 307.  
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Ora, uma vez que os países participantes constituem praticamente todo o mercado 

consumidor de diamantes, por óbvio que sem a certificação não haverá comercialização, e 

havendo tentativa de burlar o sistema as penalidades do PK estão à espreita.  

 

 Assim, a despeito das críticas, conquistas e melhorias, verifica-se claramente a 

possibilidade de acompanhar a produção de uma commoditie até a sua venda, com o respeito 

de diretrizes humanitárias.  

 

Se assim é possível, qual o porquê de não estendermos esse efeito aos direitos humanos 

do trabalho?  

 

Certificar que cada produto esteja imaculado da prática de trabalho em condições 

degradantes e, principalmente, livre da presença de trabalho em condições análogas à 

escravidão, por meio do paradigma do PK, se demonstra, no mínimo, passível de discussões. 
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3. TRABALHO ESCRAVO NA CONTEMPORANIEDADE 

 

 

A pele de Manuel se transformou em couro, curtida anos a fio pelo sol da 

Amazônia e pelo suor de seu rosto. No Sudeste do Pará, onde boi vale mais 

que gente, talvez isso lhe fosse útil. Mas acabou servente dos próprios bois, 

com a tarefa de limpar o pasto. “Fizeram açude para o gado beber e nós 

bebíamos e usávamos também”. Trabalhava de domingo a domingo, mas 

nada de pagamento, só feijão, arroz e a lona para cobrir-se de noite. Um 

outro tipo de cerca, com farpas que iam mais fundo, o impedia de desistir: 

“O fiscal de serviço andava armado. Se o pessoal quisesse ir embora sem 

terminar a tarefa, eles ameaçavam, e aí o sujeito voltava”. Na hora de 

acertar as contas, os “gatos” [contratadores de mão-de-obra a serviço do 

fazendeiro] informaram que Manuel e os outros tinham “comido” todo o 

pagamento e, se quisessem dinheiro, teriam de ficar e trabalhar mais. “Eles 

dizem que a lei não entra na fazenda”. Manuel fugiu e resolveu ir atrás dos 

seus direitos. Com base em sua denúncia à Comissão Pastoral da Terra, 

uma equipe de fiscalização do governo federal entrou, em dezembro de 

2001, em uma propriedade rural, em Eldorado dos Carajás, Sudeste do 

Pará. Após ter seus direitos pagos pela fazenda, disse que tomaria o rumo 

de volta ao Maranhão para rever os filhos, depois de quatro anos. “Quem 

dá queixa tem de sair, porque senão dança. Perde a vida e ninguém sabe 

quem matou”. Sua intenção era começar de novo, mas de forma diferente. 

Pois o cativeiro é apenas a ponta de um novelo que, desenrolado, se inicia 

na própria terra de cada trabalhador. Manuel nasceu às margens do rio 

Parnaíba, numa cidade maranhense na divisa com o Piauí, no dia 8 de 

outubro. Do ano não se lembra, e os documentos que poderiam atestar sua 

idade se perderam. Acredita que tivesse em torno de 40 anos na época da 

libertação. Certeza fica para a quantidade de filhos: cinco, todos com o 

primeiro nome do pai. O mais novo tinha oito anos. Sua região possui água 

o ano inteiro por conta do rio. Terra é que é difícil. Morador de um vilarejo, 

não conseguiu área para fazer uma pequena plantação e por isso era 

obrigado a cultivar na propriedade dos outros e dividir o resultado da 

produção de subsistência com o dono. “Se tivesse terra não teria vindo para 

o Pará”, explicou. A família o acompanhou quando decidiu ir a Eldorado 

dos Carajás, atraído pelas histórias de trabalho farto naquela região de 

fronteira agrícola. Com o tempo, foram embora e ele continuou sozinho, 

de pasto em pasto. Em uma das oito vezes que pegou malária, parou o 

serviço para se tratar e ficou sem receber os 30 dias que tinha trabalhado. 

No mês seguinte à sua libertação da fazenda pelo grupo de fiscalização, 

tentei entrar em contato com Manuel em sua terra natal, para saber se tinha 

feito boa viagem e tomado rumo de uma vida melhor. Mas ninguém sabia 

do seu paradeiro.170  

 

Preliminarmente, parte-se dèjá do entendimento de que no mundo contemporâneo a 

proibição do trabalho análogo à escravidão é norma imperativa do direito internacional e 

                                                           
170 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL. Trabalho Escravo no Brasil do Século 

XXI. Brasília: OIT/BR, 2006. p. 23-24. Disponível em: < 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%2

0xxi_315.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2015.  

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%20xxi_315.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%20xxi_315.pdf
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reconhecida por toda a comunidade mundial. Assim sendo, filia-se a presente Dissertação ao 

entendimento de que a expressão mais apropriada na atualidade é a de trabalho em situação 

análoga à escravidão, como muito bem ressalta Georgenor de Sousa Franco Filho171.  

 

A legislação brasileira é repleta de dispositivos que visam coibir sua prática (sendo o 

Brasil reconhecido por isto na comunidade internacional), ressaltando a recente EC de nº 

81/2014 que, ao alterar a redação do art. 243 da CF/88, viabilizou a expropriação das 

propriedades rurais e urbanas onde for constatada a sua exploração.  

 

Portanto, não pairam dúvidas de que o trabalho em situação análoga à escravidão é 

repelido pela civilidade moderna172. 

 

Porém, o que vem a ser o trabalho em situações análogas à escravidão?  

 

No campo normativo da OIT, as principais convenções que tratam a matéria são as de 

números 29173 e 105174, ambas devidamente ratificadas pelo Brasil.  

 

A despeito da normatização, a melhor sorte não socorreu a OIT, pois ao partir da análise 

dos referidos textos normativos, verifica-se, para a sua caracterização, a necessidade da 

restrição da liberdade individual. Tal afirmativa repousa na redação do art. 2º, item 1º, da 

Convenção 29 da OIT: “[...] a expressão ‘trabalho forçado ou obrigatório’ compreenderá todo 

trabalho exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido 

espontaneamente”. 

 

                                                           
171 “[...] o trabalho em que há cerceamento da liberdade, e que é um problema internacional, e não apenas do Brasil, 

não deve ser chamado trabalho escravo, pois a escravidão foi proscrita formalmente do direito brasileiro em 1888, 

quando sancionada a Lei Áurea” (COMBATE ao trabalho forçado. Jornal O Liberal, Americana, 09 mar. 2003. 

Caderno Painel, p. 9).  
172 ONU pede fim da escravidão moderna no dia em que se celebra memória das vítimas da escravidão. ONUBR, 

Brasília, 25 mar. 2015. Disponível em:< http://nacoesunidas.org/onu-pede-o-fim-da-escravidao-moderna-no-dia-

em-que-se-celebra-a-memoria-das-vitimas-da-escravidao/>. Acesso em 09 set. 2015. 
173 BRASIL. Decreto nº 41.721, de 25 de jun. 1957. Promulga as Convenções Internacionais do Trabalho de nº 11. 

12, 13, 14, 19, 29, 81, 88, 89, 95, 99, 100 e 101, firmadas pelo Brasil e outros países em sessões da Conferencia 

Geral da Organização Internacional do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 28 jun. 1957. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D41721.htm>. Acesso em: 26 ago. 2015. 
174 ______. Decreto nº 58.822, de 14 jul. 1966. Promulga a Convenção nº 105 concernente à abolição do Trabalho 

Escravo. Diário Oficial da União, Brasília, 20 jul. 1966. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D58822.htm>. Acesso em: 26 ago. 2015. 

http://nacoesunidas.org/onu-pede-o-fim-da-escravidao-moderna-no-dia-em-que-se-celebra-a-memoria-das-vitimas-da-escravidao/
http://nacoesunidas.org/onu-pede-o-fim-da-escravidao-moderna-no-dia-em-que-se-celebra-a-memoria-das-vitimas-da-escravidao/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D58822.htm


79 

 

Tal situação criou uma indefinição (não justificada) de que somente ocorreria a prática 

de trabalho em situação análoga à escravidão quando a liberdade individual do trabalhador fosse 

ofendida. Exemplificando, tem-se a declaração de Patrícia Audi (2007, p. 11)175, à época, 

Coordenadora Nacional do Projeto Combate ao Trabalho Escravo no Brasil da OIT, ao afirmar 

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”.   

 

Nessa toada, surge uma diferenciação entre trabalho análogo à escravidão e o trabalho 

degradante, como bem ressalta a orientação nº 4 da Coordenadoria Nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo (CONAETE)176 e, com base em tal distinção, torna-se possível a prática de 

trabalho degradante que não fosse considerado trabalho análogo à escravidão.  

 

Em suma, as condições precárias que ferem a dignidade humana, princípios norteadores 

do direito do trabalho, violência moral, dentre outros, não definiriam por si só a escravidão 

moderna, pois se faz imprescindível a violência à liberdade individual. Tal indefinição não é 

uma exclusividade brasileira, pois a ausência de clareza e informação detalhada sobre o que 

seja o trabalho análogo à escravidão levou o Reino Unido a defini-lo em seu Coroners and 

                                                           
175 AUDI, Patrícia. Prefácio. In: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL. Trabalho 

Escravo no Brasil do Século XXI. Brasília: OIT, 2007. p. 11. Disponível em: < 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%2

0xxi_315.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2015.  
176 “Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo 

descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes a higiene, saúde, segurança, 

moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade, decorrentes de situação de 

sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador”. (BRASIL. Ministério Público do 

Trabalho. Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Relatório de Atividades da CONAETE – 

Exercício 2009, Brasília, CONAETE, 2009. Disponível em: 

<http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/download.php?tabela=PDF&IDDOCUMENTO=643>. Acesso 

em: 26 ago. 2015). 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%20xxi_315.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%20xxi_315.pdf
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Justice Act de 2009177, o que tem alegadamente ajudado à acusação de casos de trabalho 

forçado. 

 

Estaria, portanto, o trabalho em condições análogas à escravidão segregado do trabalho 

degradante?  

 

A resposta, ao que tudo indica, divide-se em duas vertentes. Para a primeira, a leitura 

envolvendo a questão da restrição da liberdade do trabalhador possui amplo significado, pois 

ela (restrição da liberdade) pode decorrer de diversos fatores, tais como: a apreensão de 

documentos, presença de guardas armados com comportamentos ameaçadores, isolamento 

geográfico que impede a fuga, dívidas ilegalmente impostas, dentre outras. A escravidão 

contemporânea, nessa primeira leitura, não estaria mais vinculada apenas à questão da liberdade 

de locomoção; questões como baixa remuneração, péssimas condições de trabalho e demais 

situações ultrajantes passariam a compor os requisitos conceituais do trabalho em condições 

análogas à escravidão. Nesse espeque a coerção física e moral devem ser extremas ao ponto de 

que a livre opção e ação do trabalhador sejam completamente cerceadas, mesmo que de forma 

consciente ou que mesmo assim não se sinta178.  

 

                                                           
177 “Slavery, servitude and forced or compulsory labour (1)A person (D) commits an offence if— (a)D holds 

another person in slavery or servitude and the circumstances are such that D knows or ought to know that the 

person is so held, or (b)D requires another person to perform forced or compulsory labour and the circumstances 

are such that D knows or ought to know that the person is being required to perform such labour. (2)In subsection 

(1) the references to holding a person in slavery or servitude or requiring a person to perform forced or 

compulsory labour are to be construed in accordance with Article 4 of the Human Rights Convention (which 

prohibits a person from being held in slavery or servitude or being required to perform forced or compulsory 

labour). (3)A person guilty of an offence under this section is liable— (a)on summary conviction, to imprisonment 

for a term not exceeding the relevant period or a fine not exceeding the statutory maximum, or both; (b)on 

conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years or a fine, or both. (4)In this section - 

“Human Rights Convention” means the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms agreed by the Council of Europe at Rome on 4 November 1950; “the relevant period” means— (a) in 

relation to England and Wales, 12 months; (b)in relation to Northern Ireland, 6 months”. (UNITED KINGDOM, 

2009).  
178 “A servidão por dívida distingue-se da escravidão tradicional apenas porque a vítima está impedida de deixar 

seu trabalho ou a terra onde trabalha até que sua dívida seja quitada. Ocorre que esta servidão se caracteriza 

exatamente porque, apesar de todos os seus esforços, o trabalhador não pode quitá-la”. (DODGE, Raquel Elias 

Ferreira. A defesa do interesse da União em erradicar formas contemporânea de escravidão no Brasil. Boletim 

Científico, Brasília, nº 4, p. 133-151, jul./set., 2002. p. 10. Disponível em: < 

http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/escravidaocontemporanea.pdf>. Acesso em: 26 

ago. 2015”.   

http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/escravidaocontemporanea.pdf
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O que se verifica é um atentado aos direitos fundamentais do trabalhador. Não por outra 

razão, a questão da dignidade da pessoa humana, valor constitucional, passou a ser um norte 

para a conceituação do trabalho em situação análoga à escravidão179.  

 

Para a segunda vertente, a restrição à liberdade individual do trabalhador é elemento 

imprescindível à conceituação do trabalho em situação análoga à escravidão, situações 

vilipendiosas, por mais graves que fossem, caso não ofendida a liberdade do trabalhador, seriam 

conceituadas como trabalho degradante.  

 

Em suma, o que se constata é que o trabalho degradante é tudo que o trabalho em 

situação análoga à escravidão é, exceto pela restrição da liberdade do trabalhador. Nessa linha, 

tem-se Marco Túlio Viana180: 

 

1. A primeira categoria de condições degradantes se relaciona com o próprio 

trabalho escravo ‘stricto sensu’. Pressupõe, portanto, a falta explícita de 

liberdade. Mesmo nesse caso, porém, a ideia de constrição deve ser 

relativizada. Não é preciso que haja um fiscal armado ou outra ameaça de 

violência. [...] a simples existência de uma dívida crescente e impagável pode 

ser suficiente para tolher a liberdade. A submissão do trabalhador à lógica do 

fiscal não o torna menos fiscalizado. 2. A segunda categoria se liga com o 

trabalho. Nesse contexto entram não só a própria jornada exaustiva de que 

nos fala o CP – seja ela extensa ou intensa – como o poder diretivo exacerbado, 

o assédio moral e situações análogas. Note-se que, embora também o operário 

de fábrica possa sofrer essas mesmas violações, as circunstâncias que cercam 

o trabalho escravo – como a falta de opções, o clima opressivo e o grau de 

ignorância dos trabalhadores – as tornam ainda mais graves. 3. A terceira 

categoria se relaciona com o salário. Se este não for pelo menos o mínimo, ou 

se sofrer descontos não previstos na lei, já se justifica a inserção na ‘lista suja’. 

4. A quarta categoria se liga à saúde do trabalhador que vive no acampamento 

da empresa – seja ele dentro ou fora da fazenda. Como exemplos de condições 

degradantes teríamos a água insalubre, a barraca de plástico, a falta de 

colchões ou lençóis, a comida estragada ou insuficiente. 5. Mesmo quando o 

trabalhador é deslocado para uma periferia qualquer, e de lá transportado todos 

os dias para o local de trabalho, parece-nos que a solução não deverá ser 

diferente. Basta que a empresa repita os caminhos da escravidão, 

desenraizando o trabalhador e não lhe dando outra opção que a de viver 

daquela maneira. Esta seria a quinta categoria de condições degradantes. 

 

                                                           
179 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Trabalho Escravo Contemporâneo: conceituação à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 2008. 175 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, Belo Horizonte. Disponível em: < http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_MiragliaLM_1.pdf>. 

Acesso em: 26 ago. 2015.  
180 VIANA, Márcio Túlio. Trabalho escravo e "lista suja": um modo original de se remover uma mancha. Revista 

do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Belo Horizonte, v. 44, n. 74, p. 189-215, jul./dez. 2006. p. 200.  

Disponível em:< http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_74/Marcio_Viana.pdf>. Acesso em: 28 jan. 

2016. 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_MiragliaLM_1.pdf
http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_74/Marcio_Viana.pdf
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Porém, e à margem do que foi dissertado até o presente momento, essa suposta 

diferenciação entre trabalho em situação análoga à escravidão e trabalho degradante não foi 

recepcionada pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro (CP) com a redação dada pela Lei nº 

10.803/2003, como bem salienta Carolina Gotardi Queiroz Silva181 ao expor o objeto do crime 

descrito pelo art. 149 do CP ao: “fato de supressão do status libertatis, com a sujeição do agente 

ao completo e discricionário abuso de poder de outrem. É o crime que os antigos chamavam de 

plagium, conhecido no Brasil e muito comum nos locais mais remotos do país”.  

 

O atual tipo penal defende um conceito amplo, abrangendo não apenas a questão da 

liberdade individual em seu sentido estrito, mas incluindo de forma autônoma a questão da 

jornada exaustiva e das condições degradantes. Cícero Rufino Pereira182 assim se manifesta ao 

afirmar que a falta de liberdade de ir e vir não é requisito essencial para a caracterização do 

trabalho em situações análogas à escravidão, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a 

dignidade humana. Assim, não importa a nomenclatura dada (trabalho forçado, degradante, 

escravo), uma vez negados ao trabalhador os direitos fundamentais da pessoa humana, 

coisificando-o, estar-se-á de frente à figura do trabalho em situações análogas à escravidão. 

 

A reforma, neste contexto, dispensou o recurso à analogia, pois, de forma expressa, 

indica o que se entende como situação análoga à de escravo e, ao fazê-lo, a reforma não se 

limitou a apontar a privação ou restrição da liberdade, pois também especificou que a submissão 

a trabalhos forçados, a jornada exaustiva ou as condições degradantes de trabalho, em caráter 

alternativo, preencheriam o tipo penal, como bem exara Guilherme de Souza Nucci183 ao 

discorrer sobre o tema, em sua mais recente obra:  

 

42. Analogia: antes, como explicitado na nota 39 supra, o tipo penal valia-se 

de modo integral da interpretação analógica. O modelo de conduta proibida 

era baseado num processo de comparação, sem o qual não se conseguia chegar 

à definição do delito. Assim, pretendia a lei construir um tipo indicando que a 

imposição a alguém de uma situação semelhante ou comparável àquela 

vivenciada pelos escravos configurava o delito do art. 149, cuja pena sempre 

foi maior do que a prevista no art. 148, caput; o que fazia sentido, uma vez 

que nem toda privação da liberdade precisaria colocar a pessoa próxima à 

                                                           
181 SILVA, Carolina Gottardi Queiroz. O crime de redução à condição análoga à de escravo: meios de prevenção 

e combate. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Lato Sensu) – Escola de Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. p. 04. 
182 PEREIRA, Cícero Rufino. O Trabalho Escravo e Infantil e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista LTr, São 

Paulo, v. 73, n. 10, p. 1215-1222, out., 2009. p. 1.218. 
183 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 16. ed. (Versão digital). São Paulo: Ed. Forense. 2016. 

p. 856. 
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condição de um escravo. Não mais se necessita integralmente, na atual 

redação, da interpretação analógica, uma vez que o legislador descreveu o que 

entende por ‘situação análoga à de escravo’, bastando, pois, a adequação do 

fato ao modelo legal de conduta proibida [...]  
 

Portanto, com a entrada em vigência da Lei nº 10.803/03, uma vez constatadas tais 

situações análogas (ex lege), o tipo penal está completo.  

 

A Lei nº 10.803/03, portanto, comporta-se como um misto de lex generalis e lex 

specialis, pois da “segunda, herdou a maior compreensão (maior exigência normativa) e da 

primeira, maior extensão - maior o círculo de fatos puníveis abrangidos-subsumidos a ela” 184. 

Assim, as condições degradantes de trabalho, atual elemento normativo inserido no tipo legal, 

traduzem um conceito que apesar de não estar explícito no CP de 1940, de fato, não inovou no 

mundo jurídico. Neste sentido e apenas exemplificando:  

 

O tipo objetivo - sujeitar alguém à vontade do agente, escravizar a pessoa 

humana - descrito na antiga redação do art. 149 do Código Penal, depois da 

publicação da Lei 10.803, de 11.12.2003, continuou o mesmo. A nova Lei 

10.803/03 apenas explicitou as hipóteses em que se configuram a condição 

análoga à de escravo, como, por exemplo, a submissão a trabalhos forçados, a 

jornada exaustiva, o trabalho em condições degradantes, a restrição da 

locomoção em razão de dívida com o empregador ou preposto. A nova lei 

ainda acrescentou formas qualificadas, punindo o crime com o aumento da 

pena em metade [...]185 

 

Portanto, o que antes era tratado como um crime de forma livre, com a reforma, o delito 

do atual art. 149 do CP passa a ser um delito vinculado. O tipo objetivo (imputar a outrem a sua 

vontade ao ponto de escravizar a pessoa humana) descrito na redação original manteve-se 

inalterado, a reforma assim:  

 

[...] teve nitidamente por finalidade atacar o grave problema brasileiro do 

‘trabalho escravo’, muito comum em fazendas e zonas afastadas dos centros 

urbanos, onde trabalhadores são submetidos a condições degradantes de 

sobrevivência e de atividade laborativa, muitos sem a remuneração mínima 

estipulada em lei, sem os benefícios da legislação trabalhista e, o que é pior, 

levados a viver em condições semelhantes a dos escravos, de triste memória 

na nossa história186 

 

                                                           
184 CARVALHO, Américo A. Taipa de. Sucessão de leis penais. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 168.  
185 Apelação Criminal nº 0000616-97.2007.4.01.3901/PA, TRF da 1ª região, e-DJF1, 11 jan. 2013, sendo a mesma 

fundamentação utilizada na Apelação Criminal nº 0001484-07.2009.4.01.3901/PA, TRF da 1ª região, e-DJF1, 16 

nov. 2012.    
186 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 625. 
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 Até o advento da nova redação do art. 149 do CP, o tipo fazia referência apenas a reduzir 

alguém à condição análoga à escravidão que podia ser compreendido como o fato de o sujeito 

transformar a vítima do tipo em pessoa totalmente submissa à sua vontade, como se escravo 

fosse. A partir da nova redação, o crime caracteriza-se independentemente da privação de 

liberdade, assim, o:   

 

[...] ordenamento jurídico vigente não visa a conceituar, como também punir 

o trabalho escravo no sentido estrito do termo, mas dar ao tema tratamento 

mais abrangente. Tanto é verdade que a expressão empregada é a de ‘condição 

análoga à de escravo’. A lei penal, ao tipificar a redução à condição análoga à 

de escravo, prescinde que esta condição seja igual àquela desfrutada pelos 

escravos do Império Romano ou do Brasil colonial. Não se pode continuar 

adotando uma concepção caricatural da escravidão pré-republicana, como se 

todos os escravos vivessem cercados e vigiados vinte e quatro horas por dia 

[...] Esta caricatura tem levado um seguimento doutrinário e jurisprudencial a 

entender que só há o crime de trabalho escravo se houver também o delito de 

cárcere privado187  

 

Assim, a compreensão do tipo penal torna-se mais abrangente, uma vez que a lesão à 

liberdade pessoal, nas lições de Carlos Henrique Borlindo Haddad188:  

 

[...] não se limita apenas à movimentação ambulatorial, já que o leque de 

abrangência do tipo penal foi aumentado”. O Título I, Capítulo VI, Seção I da 

Parte Especial do CP não é exclusivo à tutela da liberdade de locomoção (vide 

o crime de ameaça), o que o digesto penal visa a proteger é a autodeterminação 

(conceito incluso na liberdade pessoal), onde é resguardado ao cidadão a 

prerrogativa de decidir o que fazer, como, quando e onde. 

 

Porém, a despeito das vertentes acima, mister a discussão sobre um conceito claro sobre 

o que seja ou não o trabalho em condições análogas à escravidão, sendo tal tarefa árdua e 

imperativa.  

 

Por meio de pesquisa jurisprudencial, busca-se, então, o conceito doutrinário mais 

utilizado para a conceituação do trabalho em situações análogas à escravidão, missão esta que 

será desenvolvida na sequência.   

 

 

                                                           
187 PRUDENTE, Wilson. Crime de escravidão. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 43. 
188 HADDAD, Carlos Henrique Borlindo. Aspectos penais do trabalho escravo. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, ano 50, nº 197, p. 51-64, jan./mar. 2016. p. 56. Disponível em:< 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496971/000991306.pdf?sequence=1>. Acesso em: 02 fev. 

2016.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496971/000991306.pdf?sequence=1
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3.1. Dificuldades Conceituais  

 

 

O tipo penal descrito no art. 149 do CP, mesmo com a reforma, deixa sem resposta a 

questão da liberdade individual como o seu elemento essencial. Dessa feita, volta-se para a 

pesquisa empírica das decisões judiciais para afirmar se o trabalho em situações análogas à 

escravidão, depende ou não da ofensa à liberdade individual.  

 

Isto exposto, nesta parte, ao analisar a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais 

da 1ª e 3ª regiões189 e, por meio de sua fundamentação, verificar-se-á como são aplicadas as 

diretrizes traçadas pelo art. 149 do CP com a reforma trazida pela Lei 10.803/03 e qual o 

conceito doutrinário (doutrinador) mais utilizado.  

 

A base de pesquisa está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF), quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 398.401190 de manter na 

Justiça Federal a competência para os crimes descritos no art. 149 do CP. Ademais, verifica-se, 

conforme súmula de nº 122 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que compete à Justiça 

Federal o julgamento unificado nos casos de crimes conexos que envolvem a competência 

federal e estadual191.  

 

                                                           
189 A escolha de tais Tribunais está relacionada com o Gráfico 01: Trabalho Escravo-Ano 2014/Estado. 
190 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Recurso Extraordinário nº 398.041/PA. EMENTA: DIREITO 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO Á CONDIÇÃO ANÁLOGA 

À DE ESCRAVO. TRABALHO ESCRAVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. CRIME CONTRA A COLETIVIDADE DOS TRABALHADORES. ART. 109, VI DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

PROVIDO. A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que visa à proteção e efetivação dos 

direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhadores a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em 

situação de total violação da liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime contra a organização 

do trabalho. Quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e 

instituições com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios 

trabalhadores, atingindo-os em esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção 

máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto das 

relações de trabalho. Nesses casos, a prática do crime prevista no art. 149 do Código Penal (Redução à condição 

análoga a de escravo) se caracteriza como crime contra a organização do trabalho, de modo a atrair a competência 

da Justiça federal (art. 109, VI da Constituição) para processá-lo e julgá-lo. Recurso extraordinário conhecido e 

provido. Rel. Min. Joaquim Barbosa, Brasília, 30 nov. 2006. DJE, Brasília, 19 dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. Acesso em: 27 ago. 2015. 
191 ______. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 122. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento 

unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II “a” do 

Código de Processo Penal. Diário da Justiça, Brasília, 07 dez. 1994. Disponível em:< 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=s%FAmula+122&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i

=1>. Acesso em: 05 out. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=s%FAmula+122&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=s%FAmula+122&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1
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A pesquisa realizou-se por meio de uma pesquisa nominal com uma terminologia que, 

apesar de simples, foi objetiva. Ao pesquisar o termo trabalho escravo, teve-se acesso a mais 

de 50 (cinquenta) decisões dos tribunais, independentemente de sua natureza processual. 

Assim, foi possível analisar as mais diversas situações processuais, como a Apelação Criminal 

(ACR), Habeas Corpus (HC), Recurso em Sentido Estrito (Re. Sentido Estrito) e Inquéritos 

Policiais. Tal diversidade de procedimentos possibilita a imersão nos mais diferentes 

fundamentos, com o afã de apresentar um conceito doutrinário sobre o trabalho em situações 

análogas à escravidão e verificar se a liberdade individual deve ou não ser ofendida.  

 

A pesquisa tem como marco temporal as decisões prolatadas após a promulgação da Lei 

nº 10.803/2003.  

 

Antes, contudo, mister registrar que o tipo traçado no art. 149 do CP não admite a 

modalidade culposa, pois é necessária: “[...] a presença do elemento subjetivo específico do 

tipo, consistente no dolo de reduzir um ser humano, sujeito de uma universalidade de direitos, 

a uma condição degradante ou a qualquer outra que se enquadre nos elementos objetivos 

alternativos do artigo”192.  

 

                                                           
192 “41. Elemento subjetivo: é o dolo. Não existe a forma culposa. Não se exige elemento subjetivo específico, 

nas modalidades previstas no caput, mas, sim, nas formas do § 1.º: ‘com o fim de retê-lo no local de trabalho’”. 

(NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 856, grifo nosso). 
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Pois bem, a despeito das citações de Hungria e Fragoso193; Júlio Fabrini Mirabete194; 

Márcio Bartoli e André Panzeri195; Damásio de Jesus196; Cleber Masson197; José Cláudio de 

Brito Filho198, o autor mais citado nas decisões judiciais ora analisadas, na busca de um conceito 

de trabalho em situação análoga à de escravo, é Nucci199:   

                                                           
193 “[...] Conceito do crime. O crime de que ora se trata (art. 149) é a completa sujeição de uma pessoa ao poder 

de outra. Protege a lei penal, aqui, o status libertatis, ou seja, a liberdade no conjunto de suas manifestações. Refere-

se o texto legal à 'condição análoga à de escravo', deixando bem claro que não se cogita de redução à escravidão, 

que é um conceito jurídico, isto é, pressupondo a possibilidade legal do domínio de um homem sobre outro. O 

status libertatis, como estado de direito, permanece inalterado, mas, de fato, é suprimido. Entre o agente e o sujeito 

passivo se estabelece uma relação tal, que o primeiro se apodera totalmente da liberdade pessoal do segundo, 

ficando este reduzido, de fato, a um estado de passividade idêntica à do antigo cativeiro [...] No tocante ao crime 

de plágio, é de todo ineficaz o consentimento do paciente. Ninguém pode abdicar, total e indefinidamente, do seu 

status libertatis, pois tanto importaria a anulação da própria personalidade [...] Trata-se de crime permanente, 

caracteristicamente tal. Não é necessária, no sujeito passivo, a capacidade de entender ou de querer. Não importa 

a idade da vítima (desde que compatível com o tratamento a que é submetida). Não importa igualmente o meio 

pelo qual é executado o crime: se por violência, ameaça, engano ou sugestão [...]”. (ACR 0013529-

60.2014.4.03.6181/SP, do TRF da 3ª Região, e-DJF3, 02 fev. 2016). 
194 “[...] A vítima é privada da liberdade de escolha e a execução do trabalho decorre de uma relação de dominação 

e sujeição, contra a qual não tem a possibilidade de se insurgir. A conduta do agente pode ser praticada com 

violência ou grave ameaça, mas também mediante a criação ou o aproveitamento de circunstâncias que a 

impossibilitem de exercer a opção de não se submeter ao trabalho [...]”. (Idem).   
195 “[...] que: ‘o caput prevê quatro formas de cometimento do crime. A primeira consiste na submissão da vítima 

a trabalhos forçados, isto é por meio de violência ou grave ameaça o trabalhador é compelido a executar atividades 

que voluntariamente não faria. (...) A segunda se caracteriza com a submissão do ofendido a jornada exaustivas ... 

incrimina-se também a prática do delito por meio da sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho. ... A 

quarta e última hipótese prevista no caput se dá pela condição análoga à de escravo por meio da restrição, por 

qualquer meio, de sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto [...]”. (ACR 

0002459-30.2008.4.01.4300/TO, do TFR da 1ª Região, e-DJF1, 09 de maio de 2012). 
196 “[...] a recente Lei 10.803, de 11 de dezembro de 2003, alterou a sanção prevista para o delito [de plagium], 

incluindo a pena de multa cumulada com a prisão, além daquela correspondente à violência. Além disso, criou 

causas de aumento de pena até então inexistentes. Por derradeiro, enumerou quais condutas configuram o delito: 

1) submeter a vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva; 2) sujeitá-la a condições degradantes de trabalho; 

3) restringir, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto; 4) 

cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 

5) manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”. Esclarece o referido autor, ainda, que, “anteriormente, 

tratava-se de crime de forma livre, que admitia qualquer meio executório. Com a mudança, passou a constituir 

delito de forma vinculada. De modo que só integram o tipo aquelas condutas especificamente detalhadas. Note-se 

que, conforme a ementa legislativa, a Lei visou estabelecer ‘as hipóteses em que se configura a condição análoga 

à de escravo’[...]”. (ACR 0000608-57.2006.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 27 abr. 2012).   
197 “[...] O bem jurídico protegido é o status libertatis, ou seja, o direito à liberdade do ser humano em todas as 

suas formas de exteriorização. Esse direito é inviolável e assegurado peremptoriamente pelo art. 5º, caput, da 

Constituição Federal. Em síntese, a lei penal busca impedir seja uma pessoa submetida à servidão e ao poder de 

fato de outrem, assegurando sua autodeterminação. (...) O conceito de escravo há de ser interpretado em sentido 

amplo, abrangendo inclusive a submissão de alguém a uma jornada exaustiva de trabalho. O escopo do legislador, 

evidentemente, foi combater o problema, ainda existente em grandes fazendas, notadamente nas cidades 

longínquas e distantes dos centros urbanos, dos trabalhadores privados da liberdade e forçados a trabalhos 

excessivos e degradantes, que não recebem a remuneração mínima prevista em lei e são arbitrariamente excluídos 

de benefícios trabalhistas e previdenciários [...]”. (0001517-61.2009.4.01.4300/TO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 

08 mar. 2013). 
198 “[...] esclarece que a característica do conceito acima descrito é a liberdade. Neste caso, retira-se do trabalhador 

a decisão de aceitar ou não o trabalho, ou o trabalho é inicialmente aceito pelo trabalhador e, após, torna-se forçado, 

fato esse que é muito comum no Brasil”. (0004334-98.2009.4.01.4300/TO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 17 out. 

2014).   
199 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 857 
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43. Escravo: continua a ser um elemento normativo do tipo, que depende da 

interpretação cultural do juiz. Escravo, em análise estrita, era aquele que, 

privado de sua liberdade, não tinha mais vontade própria, submetendo-se a 

todos os desejos e caprichos do seu amo e senhor. Era uma hipótese de 

privação da liberdade em que imperava a sujeição absoluta de uma pessoa a 

outra. Logicamente, agora, para a configuração do delito, não mais se 

necessita voltar ao passado, buscando como parâmetro o escravo que vivia 

acorrentado, levava chibatadas e podia ser aprisionado no pelourinho. É 

suficiente que exista uma submissão fora do comum, como é o caso do 

trabalhador aprisionado em uma fazenda, com ou sem recebimento de salário, 

porém, sem conseguir dar rumo próprio à sua vida, porque impedido por seu 

pretenso patrão, que, em verdade, busca atuar como autêntico 'dono' da vítima. 

O conceito de escravo deve ser analisado em sentido amplo, pois 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 locomoção200. 

 

[...] a) submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustiva; b) 

sujeitá-lo a condições degradantes de trabalho; c) restringir, por qualquer 

meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 

preposto [...] d) cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte 

do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; e) manutenção de 

vigilância ostensiva no local de trabalho, como o fim de retê-lo no local de 

trabalho.201  

 

Antes da modificação introduzida pela Lei 10.803/03, a previsão do art. 149 

era apenas a seguinte: “reduzir alguém a condição análoga a de escravo”, o 

que exigia a utilização, nem sempre recomendável, da analogia – embora 

nesse caso fosse opção do próprio legislador. Assim, reduzir uma pessoa à 

condição semelhante a 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. A alteração legislativa teve nitidamente por 

finalidade atacar o grave problema brasileiro do “trabalho escravo”, muito 

comum em fazendas e zonas afastadas dos centros urbanos, onde 

trabalhadores são submetidos a condições degradantes de sobrevivência e de 

atividade laborativa, muitos sem a remuneração mínima estipulada por lei, 

sem os benefícios da legislação trabalhistas e, o que é pior, levados a viver em 

condições semelhantes a dos escravos, de triste memória na nossa história. E 

na atual redação do tipo penal do art. 149 não mais se exige, em todas as suas 

formas, a união de tipos penais como sequestro ou cárcere privado com maus 

tratos, bastando que se siga a orientação descritiva do preceito primário. 

Destarte, para reduzir uma pessoa a condição análoga a de escravo pode bastar 

submetê-la a trabalhados forçados ou jornadas exaustivas, bem como a 

condições degradantes de trabalho. De resto, nas outras figuras, deve-se fazer 

algum tipo de associação à restrição da liberdade de locomoção, sob pena de 

se confundir esse delito com as formas previstas no art. 203 do Código Penal. 

Mas, em suma, as situações descritas no art. 149 são alternativas e não 

                                                           
200 ACR nº 0013529-60.2014.403.6181/SP, do TRF da 3ª Região, e-DJF3, 02 fev. 2016. 
201 ACR nº 0001149.91.2005.4.01.4300/TO; TRF da 1ª Região, e-DJF1, 13 jun. 2012; ACR nº 0000032-

30.2007.4.01.3901/PA, do TRF 1ª Região, e-DJF1, 01º mar. 2013.   
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cumulativas. Certamente a redação do tipo melhorou, pois trouxe mais 

segurança ao juiz, pautando-se pelo princípio da taxatividade.202 

 

Reduzir, no prisma deste tipo penal, significa subjugar, transformar à força, 

impelir a uma situação penosa. [...] Logicamente, agora, para a configuração 

do delito, não mais se necessita voltar ao passado, buscando como parâmetro 

o escravo que vivia acorrentado, levava chibatadas e podia ser aprisionado no 

pelourinho. É suficiente que exista uma submissão fora do comum, como é o 

caso do trabalhador aprisionado em uma fazenda, com ou sem recebimento de 

salário, porém, sem conseguir dar rumo próprio à sua vida, porque impedido 

por seu pretenso patrão, que, em verdade, busca atuar como “dono” da vítima. 

O conceito de escravo deve ser analisado em sentido amplo, pois 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.203  

 

[...] não mais se exige, em todas as suas formas, a união de tipos penais como 

sequestro ou cárcere privado com maus tratos, bastando que se siga a 

orientação descritiva do preceito primário. Destarte, para reduzir uma pessoa 

a condição análoga à de escravo pode bastar submetê-la a trabalhos forçados 

ou jornadas exaustivas, bem como a condições degradantes de trabalho. [...] 

O conceito de escravo deve ser analisado em sentido amplo, pois 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.204  

 

Nesse espeque, de acordo com a análise quantitativa (que também significa uma análise 

qualitativa, uma vez utilizado em grande número pelos Tribunais Regionais Federais 

pesquisados), tem-se que, no campo da doutrina, o conceito mais aceito relativo ao trabalho em 

situação análoga à escravidão é o apresentado por Nucci205:     

   

39. Análise do núcleo do tipo: reduzir, no prisma deste tipo penal, significa 

subjugar, transformar à força, impelir a uma situação penosa. Antes da 

modificação introduzida pela Lei 10.803/2003, a previsão do art. 149 era 

apenas a seguinte: “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”, o que 

exigia a utilização, nem sempre recomendável, da analogia – embora nesse 

caso fosse opção do próprio legislador. 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. A alteração legislativa teve nitidamente por 

                                                           
202 ACR nº 0001423-83.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012; ACR nº 0000801-

04.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012; ACR nº 0001172-02.2007.4.01.3901/PA, do 

TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012; Re. Sentido Estrito: 0002953-79.2013.4.01.3600/MT, do TRF da 1ª 

Região, e-DJF1, 01º ago. 2014; Re. Sentido Estrito nº 8039-90.2011.4.01.3603/MT, do TRF da 1ª região, e-DJF1, 

14 nov. 2014.  
203 ACR nº 0007115-43.2011.4.01.4100/RO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 10 abr. 2015; ACR nº 4701-

20.2011.4.01.3600/MT, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 09 mar. 2016. 
204 HC 0044186-89.2013.4.01.0000/MT, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 31 jun. 2015; Re. Sentido Estrito 0002181-

53.2012.4.01.3503/GO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 17 abr. 2015. 
205 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 855. 
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finalidade atacar o grave problema brasileiro do “trabalho escravo”, muito 

comum em fazendas e zonas afastadas dos centros urbanos, onde 

trabalhadores são submetidos a condições degradantes de sobrevivência e de 

atividade laborativa, muitos sem a remuneração mínima estipulada em lei, sem 

os benefícios da legislação trabalhista e, o que é pior, levados a viver em 

condições semelhantes a dos escravos, de triste memória na nossa história. E 

na atual redação do tipo penal do art. 149 não mais se exige, em todas as suas 

formas, a união de tipos penais como sequestro ou cárcere privado com maus-

tratos, bastando que se siga a orientação descritiva do preceito primário. 

Destarte, para reduzir uma pessoa a condição análoga à de escravo pode bastar 

submetê-la a trabalhados forçados ou jornadas exaustivas, bem como a 

condições degradantes de trabalho. De resto, nas outras figuras, deve-se 

fazer algum tipo de associação à restrição à liberdade de locomoção, sob 

pena de se confundir este delito com as formas previstas no art. 203 deste 

Código. Mas, em suma, as situações descritas no art. 149 são alternativas e 

não cumulativas. Certamente a redação do tipo melhorou, pois trouxe mais 

segurança ao juiz, pautando-se pelo princípio da taxatividade. Destaque-se, 

ainda, o disposto pelo art. 243 da Constituição Federal, com a redação dada 

pela Emenda 81/2014: “as propriedades rurais e urbanas de qualquer região 

do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 

exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas 

à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 

indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, 

observado, no que couber, o disposto no art. 5.º. Parágrafo único. Todo e 

qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito 

de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será 

confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma 

da lei”. Nos tribunais: STJ: “Nos termos do consignado no acórdão a quo, o 

crime de redução a condição análoga à de escravo consuma-se com a prática 

de uma das condutas descritas no art. 149 do CP, sendo desnecessária a 

presença concomitante de todos os elementos do tipo para que ele se 

aperfeiçoe, por se tratar de crime doutrinariamente classificado como de ação 

múltipla ou plurinuclear [...]  

 

O sujeito ativo do tipo penal descrito no art. 149 do CP pode ser qualquer pessoa, desde 

que seja considerado empregador ou seu preposto. Lado outro, o sujeito passivo deve estar 

vinculado ao sujeito ativo por uma relação de trabalho. Antes da reforma trazida pela Lei 

10.803/03, o tipo penal admitia que qualquer pessoa fosse considerada como sujeito passivo, 

ao utilizar a expressão “alguém”, porém, mesmo mantendo a sua exegese atual, a expressão 

“alguém” deve ser entendida como trabalhador206.  

 

O bem jurídico tutelado, assim, é a liberdade de ir, vir e querer207.  

                                                           
206 “[...] em todas as descrições das condutas incriminadas faz referência a “empregador” ou “trabalhador”, bem 

como a “trabalhos forçados” ou “jornadas exaustivas”. (Idem, p. 856). 
207 “46-I. Causas de aumento de pena: impõe-se o aumento de metade no processo de fixação da pena quando o 

agente se voltar contra criança (pessoa que tenha até onze anos completos) ou adolescente (pessoa que possua 

entre doze e dezoito anos), bem como quando o crime sustentar-se em motivo de preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou origem. Esta última situação não deixa de ser uma forma de racismo, por isso é imprescritível e 
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Neste diapasão, o tipo penal descrito no art. 149 do CP possui a seguinte classificação:   

 

45. Classificação: trata-se de crime comum (aquele que não demanda sujeito 

ativo qualificado ou especial); material (delito que exige resultado 

naturalístico, consistente na privação da liberdade ou de qualquer situação 

degradante ou abusiva na atividade laborativa); de forma vinculada (podendo 

ser cometido pelos meios descritos no tipo); comissivo (“reduzir” implica 

ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (omissivo impróprio, ou 

seja, é a aplicação do art. 13, § 2.º, do Código Penal); permanente (cujo 

resultado se prolonga no tempo); de dano (consuma-se com efetiva lesão ao 

bem jurídico tutelado, que é a liberdade em sentido amplo); unissubjetivo (que 

pode ser praticado por um só agente); plurissubsistente (em regra, vários atos 

integram a conduta); admite tentativa208.  

 

 Percebe-se claramente, nas lições de Nucci que a despeito do que se possa defender com 

relação à restrição à liberdade individual do trabalhador, no que concerne ao trabalho análogo 

ao de escravo, a restrição à liberdade, per si, não é elemento essencial. Em outras linhas, ferindo 

ou não a liberdade individual do trabalhador, caso as outras condicionantes existam, 

configurado estará o tipo penal.  

 

Esse papel de coadjuvante exercido pela liberdade individual nos casos descritos no art. 

149 do CP é objeto de discussão na câmara federal, por meio do PL de nº 3842/2012209 que 

expressamente vincula o conceito de trabalho em situação análoga com a restrição da 

locomoção. Vale ressaltar os argumentos da justificativa do aludido PL que representam bem o 

dilema ora posto. Ao fazer alusão à indefinição do tipo penal, o PL assim se manifesta:  

 

 

[...] O maior elemento de inibição de condutas criminosas é a certeza, por parte 

do possível sujeito ativo, de que será punido pelo Estado. Essa é uma das 

premissas do moderno Direito Penal, na linha do qual se entende que, para o 

combate ao crime, mais importante do que a severidade da pena é a certeza da 

punição. A mesma leitura pode ser feita em relação à punibilidade no Direito 

Administrativo. Por isso, além de estarem devidamente tipificadas, devem 

proporcionar aos órgãos de repressão do Estado elementos suficientes para 

investigar os ilícitos e punir os responsáveis, momento em que – aí sim – a 

punição se apresenta como relevante. De nada vale a cominação elevada das 

                                                           
inafiançável, conforme prevê a Constituição Federal (art. 5.º, XLII). Dessa maneira, quem cometer o delito de 

redução à condição análoga à de escravo motivado por razões de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem 

será mais severamente apenado, além de não se submeter a pretensão punitiva estatal à prescrição”. (Ibidem, p. 

856). 
208 Ibidem, p. 857. 
209 MENDES, Moreira. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 3.842, de 2012. Dispõe sobre o 

conceito de trabalho análogo ao de escravo. Câmara dos Deputados, Brasília, 2012. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6422DD128C749CADEC784E67D

3B65772.proposicoesWeb2?codteor=990429&filename=PL+3842/2012. Acesso em: 27 ago. 2015. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6422DD128C749CADEC784E67D3B65772.proposicoesWeb2?codteor=990429&filename=PL+3842/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6422DD128C749CADEC784E67D3B65772.proposicoesWeb2?codteor=990429&filename=PL+3842/2012
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penas, se o aparato policial e judiciário não têm condições de reunir elementos 

suficientes que levem à condenação de um criminoso [...] Em recente 

documento, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, por meio 

da Relatora Especial sobre Formas Contemporâneas de Escravidão, suas 

Causas e Consequências, Sra. Gulnara Shahinian, ressaltou [...] 58. A Relatora 

Especial foi informada pela Polícia Federal de que, durante inspeções móveis, 

é mais fácil para inspetores do trabalho imporem sanções administrativas 

como multas do que a polícia federal coletar evidências criminais. A polícia 

federal destacou que a atual lei do trabalho escravo é inadequada em fornecer 

critérios claros que ajudem a caracterizar criminalmente o trabalho escravo. 

Melhores critérios ajudariam a polícia federal a coletar rapidamente 

evidências e a ingressar com ações [...] 105. O Governo deve decretar uma 

definição mais clara do crime de trabalho escravo, o que ajudaria mais a 

Polícia Federal a investigar e abrir processos criminais contra perpetradores 

do trabalho escravo [...]Tal inovação, além de fazer com que a legislação 

brasileira se afaste dos padrões internacionais, em especial das convenções da 

OIT, gera enorme carga de insegurança jurídica, materializada no elevado 

índice de autos de infração expedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

e no baixo índice de condenação penal. Os órgãos de fiscalização e repressão 

do Estado não dispõem de referenciais claros para pautar suas autuações e 

investigações, ficando à mercê de interpretações subjetivas, as quais são 

amplamente questionáveis perante o Poder Judiciário e acarretam uma 

diminuição significativa das condenações com base no art. 149 do Código 

Penal. As consequências da imprecisão da legislação brasileira estão 

registradas no já citado Relatório da ONU, segundo o qual a própria Polícia 

Federal, competente para investigação do crime de redução à condição 

análoga à de escravo, asseverou “que, durante inspeções móveis, é mais fácil 

para inspetores do trabalho imporem sanções administrativas como multas do 

que a polícia federal coletar evidências criminais. A polícia federal destacou 

que a atual lei do trabalho escravo é inadequada em fornecer critérios claros 

que ajudem a caracterizar criminalmente o trabalho escravo”. A subjetividade 

na aplicação da norma no momento de sua autuação administrativa, por sua 

vez, leva ao baixo índice de condenações pela Justiça. Empiricamente essa 

consequência grave da inadequação da lei brasileira pode ser constatada por 

simples consulta à jurisprudência dos tribunais pátrios. Enquanto os auditores 

fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego anunciam a libertação de 

milhares de trabalhadores da escravidão a cada ano, as condenações criminais 

são irrisórias [...]  

 

Atualmente, o referido PL está apensado ao PL nº 5016/2005 de autoria do Senador 

Tasso Jereissati (PSDB/CE)210 que, por sua vez, não vincula a conceituação do tipo penal à 

restrição da liberdade individual (apesar de sua menção, no seu art. 9º), ex vi: 

 

                                                           
210 JEREISSATI, Tasso. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 5.016, de 2005. Estabelece 

penalidades para o trabalho escravo, altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, e da Lei nº 5889, de 8 de junho de 1973, que regula o trabalho rural, e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados, Brasília, 2005. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=280726&ord=1>. Acesso em: 26 

set. 2016.  

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=280726&ord=1
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Art. 3º O art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal) passa a 

vigorar com a seguinte redação: “Art. 149. Submeter alguém a trabalho 

escravo, ou a condição análoga, caracterizado pela sujeição do trabalhador a 

empregador, tomador dos serviços ou preposto, independentemente de 

consentimento, a relação mediante fraude, violência, ameaça ou coação de 

quaisquer espécies: Pena – reclusão, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, e multa. § 

1º A pena prevista no caput é agravada de um sexto a um terço se: I – para 

utilizar-se de trabalho escravo, ou condição análoga, o agente emprega, junto 

ou isoladamente, como meio de coação e com a finalidade de impossibilitar o 

desligamento do serviço ou o pagamento da dívida: a) a imposição do uso de 

habitação coletiva insalubre; b) a retenção de salários, documentos pessoais 

ou contratuais; c) a obrigação de utilizar mercadorias ou serviços de 

determinado estabelecimento; II – resulta à vítima, em razão de maus-tratos 

ou das circunstâncias da natureza da redução à condição de escravo, ou 

condição análoga, grave sofrimento físico ou moral; III – a vítima for menor 

de 18 (dezoito) anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência 

física ou mental; IV – for cometido contra membros de uma mesma família 

ou entidade familiar. § 2º Se o agente, para submeter alguém a trabalho 

escravo ou condição análoga, enquanto perdurar a sujeição, pratica outro 

crime contra a vítima, aplicam-se cumulativamente a pena correspondente a 

quem submete alguém a trabalho escravo, ou condição análoga, e a cominada 

ao outro crime.  
 

 Longe de buscar o encerramento da discussão, com a devida venia, tem-se que a 

proposta de redação tampouco auxilia o intérprete na elucidação da norma, pelo contrário, causa 

mais confusão ao tema.  

 

O trabalho em condições análogas à escravidão não pode ser considerado um simples 

atentado a direitos trabalhistas, sob pena de minimizá-lo. Ademais, o PL acima traz, de forma 

ainda mais genérica, os elementos normativos do tipo (fraude, violência, ameaça ou coação). O 

que se verifica na atualidade é que o tipo penal descrito no art. 149 do CP não requer a existência 

da restrição da liberdade como elemento essencial de sua constituição, ou seja, o crime é um: 

“[...] delito que exige resultado naturalístico, consistente na privação da liberdade ou de 

qualquer situação degradante ou abusiva na atividade laborativa”211.  

     

 De fato, conclui-se que uma resposta objetiva não é possível, mesmo com a atualização 

da obra de Nucci, pois ao incluir as condições degradantes de trabalho como elemento do tipo, 

ao magistrado tanto faz a restrição da liberdade ou não. Assim, mister a análise dos elementos 

do tipo descrito no art.149 do CP, para a verificação de sua ocorrência. Portanto, por meio de 

pesquisa jurisprudencial, far-se-á uma análise de seus elementos caracterizadores, a saber: (i) o 

                                                           
211 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 857. 
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Trabalho Forçado, (ii) a Jornada Exaustiva, (iii) Condições Degradantes de Trabalho e (iv) 

Restrição da Locomoção por qualquer meio ou em razão de dívida contraída seja com o 

empregador, seja com o seu preposto.  

 

A restrição da liberdade pura é de fácil constatação e uma vez não sendo ela (restrição) 

o principal elemento de caracterização do tipo penal, a análise jurisprudencial dos demais 

termos é de fundamental importância.   

 

 

3.1.1. Trabalhos Forçados 

 

 

 Apesar de constar como elemento normativo do tipo penal, a caracterizadora Trabalhos 

Forçados não possui menção na fundamentação das decisões analisadas para a presente 

Dissertação. Nucci conceitua os Trabalhos Forçados como toda: “[...] atividade laborativa 

desenvolvida de maneira compulsória, sem voluntariedade, pois implica alguma forma de 

coerção caso não desempenhada a contento. Cumpre ressaltar que até mesmo aos condenados, 

veda, a legislação brasileira, a imposição da pena de trabalhos forçados (art. 5.º, XLVII, c, CF), 

motivo pelo qual é inconcebível que qualquer pessoa seja submetida a essa forma de 

trabalho”212.  

 

 Desta feita, toda vez que o trabalho incorrer de forma não voluntária, mediante grave 

ameaça (em sentido lato) e imposição, estar-se-á de frente ao instituto do Trabalho Forçado. 

 

 

3.1.2. Jornada Exaustiva 

 

 

 No tocante à Jornada Exaustiva verifica-se que, do ponto de vista doutrinário, a 

definição mais utilizada, novamente, é a de Nucci213 que conclui por sua caracterização quando 

                                                           
212 Idem, p. 857. 
213 “46-B. Jornada exaustiva: é o período de trabalho diário que foge às regras da legislação trabalhista, exaurindo 

o trabalhador, independentemente de pagamento de horas extras ou qualquer outro tipo de compensação. 

Entretanto, diversamente do contexto dos trabalhos forçados (que, pela sua própria natureza, são 

compulsoriamente exigidos), a jornada exaustiva pode ser buscada pelo próprio trabalhador, por vezes para 
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a jornada, independente do pagamento de horas extras ou qualquer outra forma de 

compensação, é exigida pelo patrão, de forma tal, que desrespeite as regras da legislação 

trabalhista214. Assim, a jornada de trabalho que estiver em dissonância com o determinado no 

art. 7º, inciso XIII, da CF/88 e sem o devido tratamento determinado pelo art. 59 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pode ser considerado Jornada Exaustiva.  

 

Dessa forma, a Jornada Exaustiva pode se caracterizar tanto pelo critério quantitativo, 

com a superação do limite legal de dez horas ou, então, pelo critério qualitativo, quando houver 

pressões físicas e psicológicas ao trabalhador ou pela expressiva intensidade do trabalho 

desenvolvido, o que não está ligado, nesse caso, ao limite legal da jornada horária215.  

 

Importante ressaltar que, para a caracterização da Jornada Exaustiva, verifica-se 

também a adoção da Orientação CONAETE 03, onde a jornada de trabalho: “[...] exaustiva é a 

que, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde 

física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra de situação de sujeição que, 

por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade” 216.  

 

Contudo, importante ressaltar que em tais parâmetros, mesmo ocorrendo algum tipo de 

extrapolação da jornada de trabalho, não significa afirmar que tal majoração seja elemento 

objetivo da prática de trabalho em situação análoga à de escravo, assim a extrapolação da 

jornada de trabalho deve possuir a intenção (dolo) de exaurir o trabalhador para que dele se 

extraia toda a produção possível, com desprezo a sua recuperação física e mental217.  

 

 

3.1.3. Condições Degradantes de Trabalho 

                                                           
aumentar sua remuneração ou conseguir algum outro tipo de vantagem. Para a configuração do crime do art. 149 

é preciso 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 [...]”. (Ibidem, p. 

857). 
214 ACR nº 0000363-75.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012; ACR nº 0002037-

54.2009.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 12 abr. 2013; ACR nº 0001172-02.2007.4.01.3901/ PA, do 

TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012. 
215 ACR nº 0013529-60.2014.4.03.6181/SP, do TRF da 3ª Região, e-DJF3, 02 fev. 2016. 
216 ACR nº 0003252-06.2011.4.03.6111/SP, do TRF da 3ª região, e-DJF3, 15 de maio de 2015. 
217 “Que o horário para o almoço variava de trinta minutos a uma hora e que tinham intervalo de repouso, quando 

não havia balsa para carregar ou descarregar. Que quando trabalhavam até as 22 ou 23 horas por necessidade do 

serviço, cerca de duas a três vezes por semana, havia compensação posterior com a liberação mais cedo no dia 

seguinte”. (ACR nº 0007115-43.2011.4.01.4100/RO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 10 abr. 2015). 
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 A despeito da citação de Mirabete relativo ao tema Condições Degradantes de 

Trabalho, onde por: “[...] condições degradantes entendem-se os aviltantes ou humilhantes, 

não apenas em geral consideradas, mas também em face das condições pessoais da vítima, que 

afrontam a sua dignidade”218, novamente o conceito doutrinário mais utilizado pela amostra da 

pesquisa é o apresentado por Nucci219, onde as:  

 

Condições degradantes de trabalho: degradação significa rebaixamento, 

indignidade ou aviltamento de algo. No sentido do texto, é preciso que o 

trabalhador seja submetido a um cenário humilhante de trabalho, mais 

compatível a um escravo do que a um ser humano livre e digno. Logo, apesar 

de se tratar de tipo aberto, dependente, pois, da interpretação do juiz, o bom 

senso está a indicar o caminho a ser percorrido, inclusive se valendo o 

magistrado da legislação trabalhista, que preserva as condições mínimas 

apropriadas do trabalho humano220.  

 

Assim, partindo desse conceito, verifica-se o trabalho em condições degradantes quando 

ocorrer ofensa a direitos ditos mínimos dos trabalhadores como alimentação, moradia, higiene, 

saúde, proteção contra acidentes, além daqueles já prescritos pela legislação trabalhista. Assim, 

sempre que ocorrer desrespeito aos direitos indisponíveis do trabalhador, ferindo sua dignidade 

e desconsiderando suas necessidades básicas, ocorrerão condições degradantes de trabalho. 

Portanto, há trabalho degradante quando ocorrer abuso na exigência do empregador, tanto no 

que diz respeito à quantidade, extensão e intensidade, quanto em relação às condições 

oferecidas para a sua execução221.  

 

A base jurisprudencial objeto da pesquisa é rica no que concerne às Condições 

Degradantes de Trabalho, sendo a ausência de alojamentos (no termo ausência, leia-se 

                                                           
218 ACR nº 0013529-60.2014.403.6181/SP, do TRF da 3ª Região, e-DJF3, 02 fev. 2016. 
219 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 857. 
220 ACR nº 0000143-08.2007.4.01.3903/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 30 nov. 2012; ACR nº 0000363-

75.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012; ACR nº 0005662-38.2009.4.01.3500/GO, do 

TRF da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012; ACR nº 0001178-43.2006.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 

07 dez. 2012; ACR nº 0000801-04.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012; ACR nº 

0002037-54.2009.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 12 abr. 2013; ACR nº 0001172-

02.2007.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012; Re. Sentido Estrito nº 0002953-

79.2014.4.01.3600/MT; ACR 622031.2005.4.01.3700/MA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 11 jul. 2014; Re. 

Sentido Estrito nº 0002181-53.2012.4.01.3503, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 01º ago. 2014; HC 0044186-

89.2013.4.01.0000, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 31 jun. 2015. 
221 ACR nº 0003252-06.2011.4.03.6111/SP, do TRF da 3ª região, e-DJF3, 15 de maio de 2015.  
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condições precárias) e as condições sanitárias precárias, as líderes na forma de se configurar o 

trabalho em situação análoga à escravidão:  

 
Diante desses depoimentos, depreende-se que houve submissão de 

trabalhadores a condições de trabalho degradantes, pois não existem apenas 

desrespeito às normas de proteção do trabalho, mas desprezo a condições 

mínimas de saúde e segurança, moradia, higiene, respeito e alimentação, tendo 

em vista que os trabalhadores viviam em condições desumanas. Não havia 

lugar apropriado nem mesmo para dormirem, ficavam alojados em barracos 

de madeira, sem, sequer, instalação sanitária. A água era retirada, sem 

tratamento, de um rio, no interior da fazenda e, para que não fosse consumida 

com folhas e bichos, era coada, com um pedaço de pano, por um dos 

trabalhadores. Não havia local adequado para preparo das refeições, nem 

material necessário à prestação de primeiros socorros, entre outros. Não 

precisa nem mencionar que, com todas essas exposições, os trabalhadores 

eram submetidos a perigo de contágio de moléstias graves.222  

 

[...] que havia presença moderada de muriçoca; [...] que não há banheiro no 

local; que as necessidades fisiológicas eram feitas no mato, sem local 

determinado; que não recebeu nenhuma orientação sobre como deveriam fazer 

para obter água para consumo, banho e lavar a roupa; que nenhuma orientação 

receberam sobre o destino do lixo; [...] que todos tomavam banho no açude 

que fica há cerca de 40 metros do barraco, local também utilizado para lavar 

a louça e preparar a comida; que não há chuveiro para o banho; que a água 

para beber era retirada de uma continuação do açude, à semelhança de um 

poço; [...] que a água é ‘muito grossa’, isto é, barrenta; [...] que a água tem 

uma cor amarelada; [...]223   

 

[...] e que na fazenda foram encontrados seis trabalhadores que faziam 

serviços diversos, abrigados em barracões de tábua, com muita sujeira no 

interior e nas imediações, exalando mal cheiro. Segundo o relatório, o preparo 

das refeições era improvisado num pequeno cômodo e se serviam de uma 

fonte de água com aspecto turvo. Essa mesma água era utilizada para beber, 

lavar louça, roupas e se banhar, além de ser frequentada pelo gado da fazenda 

[...] eram obrigados a fazerem suas necessidades fisiológicas no mato, ao 

relento, sem privacidade e proteção.224  

 

Não havia lugar apropriado nem mesmo para dormirem. Ficavam em barracos 

de palha, junto com as galinhas e bebiam da mesma água que os animais 

usavam num córrego que também era utilizado para lavar roupas e utensílios 

domésticos. Não precisa nem mencionar que, com todas essas exposições, os 

trabalhadores eram submetidos a perigo de contágio de moléstias graves.225  

 

Apesar da existência de acomodação digna para todos, a maioria dos 

trabalhadores de campo, ligados à agricultura, encontrava-se alojada em 

barracos com cobertura de lona plástica, sem proteção nas laterais, ou em 

barracões de madeira sem janelas e sem a menor condição de permanência; 

sem água potável em condições higiênicas para consumo, faltando inclusive o 

recipiente térmico para transportar o líquido até os locais de trabalho no campo 

                                                           
222 ACR nº 0000143-08.2007.4.01.3903/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 30 nov. 2012.  
223 ACR nº 0001484-07.2009.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 16 nov. 2012.  
224 ACR nº 0000801-04.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012. 
225 ACR nº 0001172-02.2007.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012. 



98 

 

e copos individuais, levando os trabalhadores a improvisar copos de latas de 

óleo comestível de uso coletivo; sem camas ou redes fornecidas pelo 

empregador; sem haverem recebido gratuitamente os equipamentos de 

proteção individual mínimos necessários ao desenvolvimento das suas 

atividades laborais, tais como calçados de segurança, luvas, chapéus de abas 

largas; sem terem sido submetidos aos exames médicos ocupacionais 

admissionais ou periódicos etc; sem local apropriado para a tomada de 

refeições; sem disporem de materiais para a prestação de primeiros 

socorros.226  

 

[...] eram mantidos em condições análogas à de escravo, uma vez que eram 

sujeitos a dormirem em barracos sob a proteção de lonas plásticas, 

alimentação precária, sem disponibilidade de água potável, dividindo o 

ambiente com animais peçonhentos, vivendo sem quaisquer condições de 

higiene, além de ficarem distantes, por vários quilômetros, dos locais de 

origem.227  

 

 Não são apenas as condições de alojamentos e as sanitárias que preenchem os requisitos 

do tipo penal do art. 149 CP, possuindo também a ausência de Equipamentos de Proteção 

Individual natureza constitutiva das Condições Degradantes de Trabalho: “Não havia botas, 

luvas ou máscaras de proteção respiratória. Os operadores de motosserras estavam sem 

protetores de cabeça, facial ou ocular. As botinas velhas e os chapéus inadequados, usados pelos 

trabalhadores, foram comprados por eles, e não fornecidos pelo empregador [...]”228.  

 

Neste mesmo sentido: Inquérito Policial nº 0026823-26.2012.4.01.0000229; Re. Sentido 

Estrito nº 0002953-79.2013.4.01.3600/MT230; ACR nº 0000608-57.2006.4.01.3901/PA231; 

ACR nº 0000801-04.2008.4.01.3901/PA;232 ACR nº 0001423-83.2008.4.01.3901/PA233; ACR 

nº 0001484-07.2009.4.01.3901/PA234, arrematando que a ausência da devida anotação na 

                                                           
226 ACR nº 0008387-59.2007.4.01.3600/MT, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 ago. 2014.  
227 Re. Sentido Estrito nº 8039-90.2011.4.01.3603/MT, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 14 nov. 2014. 
228 ACR nº 0004448-75.2010.4.01.3500/GO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 20 fev. 2015. 
229 Inquérito Policial nº 0026823-26.2012.4.01.0000, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 04 jun. 2014. 
230 “[...] as condições degradantes de habitação, alimentação e sanitárias, além de não contarem com equipamentos 

de proteção individual”. (Re. Sentido Estrito nº 0002953-79.2013.4.01.3600/MT, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 

01º ago. 2014). 
231 “ Não eram fornecidos aos trabalhadores espécie alguma de equipamentos de proteção individual, além do fato 

de que para executarem suas atividades laborais eles mesmos tinham que adquirir os equipamentos necessários, 

tais como botas, luvas, [...]”. (ACR nº 0000608-57.2006.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 27 abr. 

2012). 
232 “[...] não foi fornecido aos trabalhadores nenhum tipo de equipamento de proteção obrigatório, como chapéus, 

luvas, botinas especiais e perneira para os roçadores de pasto”. (ACR nº 0000801-04.2008.4.01.3901/PA, do TRF 

da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012). 
233 “ No tocante, também, a referido relatório, demonstrou-se que os trabalhadores não usavam equipamento de 

proteção individual, e quando os usavam eram adquiridos pelos próprios trabalhadores”. (ACR nº 0001423-

83.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 19 dez. 2012). 
234 “[...] que as suas atividades eram a aplicação de veneno no toco de árvores; que não usava qualquer equipamento 

de proteção [...]”. (ACR nº 0001484-07.2009.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 16 nov. 2012). 
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CTPS, também foi utilizado como fundamento para a configuração de Condição Degradante 

de Trabalho235.  

 

Importante destacar que mesmo que o trabalhador viva em condições degradantes, tais 

condições não podem ser estendidas ao ambiente laboral, em outras linhas, esse denominado 

paradigma da miséria, para fins de adequação ao tipo do art. 149 do CP, não exerce efeito, em 

suma: as condições de trabalho, independentemente da situação original do trabalhador, não 

podem ser ultrajantes à dignidade da pessoa humana em geral, e não apenas do trabalhador. 

Nesse sentido:   

 

A grande diferença, contudo, reside na exploração a que fica submetido no 

ambiente de trabalho. A situação de indignidade experimentada no lar é fruto 

de deficiências individuais e sociais muitas vezes insuperáveis. A indignidade 

vivida no ambiente de trabalho é resultado da exploração excessiva e irregular 

da mão-de-obra. O trabalho, que deveria funcionar como meio de libertação 

para alcançar melhor padrão de vida, não o propicia e, em si, é mal que 

contribui para a perpetuação das condições degradantes de vida do 

trabalhador. A essência de qualquer forma de escravidão é a exploração da 

força de trabalho humano. Sem essa intenção exploratória, o fato social ou o 

ilícito penal poderá ser outro, mas de escravidão não se trata. O trabalho que 

explora a miséria e a necessidade do trabalhador viola a dignidade da pessoa 

e é, portanto, degradante, independentemente se as habituais condições de 

vida dele não sejam comparativamente melhores. Uma coisa é a miséria como 

condição pessoal, outra, como palco em que se encena a exploração. Se o 

empregador pode fornecer condições dignas de labor, mas se omite em assim 

proceder, deixa clara a intenção de exploração predatória da força de trabalho, 

revela o dolo que informa sua conduta e autoriza incida o juízo de reprovação 

pela culpabilidade demonstrada236.  

 

Uma suposta antítese à posição acima ocorre quando o próprio empregador divide com 

os seus empregados as supostas Condições Degradantes. A jurisprudência analisada entende 

que não se configura a prática do trabalho em situações análogas à escravidão, quando o 

empregador assim também convive. Com relação ao trabalho temporário, a jurisprudência 

analisada entende que mesmo existindo Condições Degradantes, uma vez ausente a submissão 

total ao empregador, o tipo não se configuraria237. 

                                                           
235 “[...] direitos trabalhistas elementares, consoante o previsto na legislação, foram flagrantemente desrespeitados 

pois, os trabalhadores não tinham descanso semanal, não recebiam férias, 13° salário, FGTS, aviso prévio, etc. 

Inexistia qualquer registro dos funcionários empregados ─ as CTPS não eram assinadas”. (ACR 0000608-

57.2006.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 27 abr. 2012). 
236 ACR nº 0001178-43.2006.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012. 
237 “Conquanto reste comprovada nos autos a precariedade dos alojamentos, bem como a violação à normas 

trabalhistas, tenho que a dignidade dos trabalhadores não foi aviltada, sobretudo quando que trabalho para o qual 

foram contratados era temporário. Não se verificando a total sujeição da vítima ao poder do dominador, o que não 

ocorreu no presente caso, inclusive com a supressão da liberdade, não resta configurado o crime de redução a 
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 Conclui-se que as Condições Degradantes de Trabalho têm um campo de abrangência 

maior que aquela voltada simplesmente às condições de moradia e sanitárias. Interessante é a 

passagem de Nucci238 ao afirmar que, desde que as ofensas às condições de trabalho não 

ofendam a ética social e os bons costumes, podem tais serem consentidas pelo trabalhador. 

Concorda-se, por uma questão lógica, com o apontamento, pois caso não ocorra ofensa à ética 

social e aos bons costumes, logo as condições não seriam degradantes e, via de regra, carecedora 

de preenchimento de requisito do tipo penal.  

 

 

3.1.4. Restrição de Locomoção 

 

 

 A Restrição da Locomoção239 pode ser consumada por qualquer meio e também por 

sua forma especial, designada Servidão por Dívida. A Servidão por Dívida, mais conhecida 

como Truck System ou barracão, é caracterizada, por Rejane de Barros Meireles Alves240, pela 

disponibilização ao trabalhador de produtos úteis ou até mesmo indispensáveis à sua 

                                                           
condição análoga à de escravo”. (ACR nº 0003568-45.2009.4.01.4300/TO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 16 jan. 

2013). 
238 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 857. 
239 “46-D. Restrição da liberdade de locomoção: é lógico supor que o cárcere privado é medida ilustrativa da 

condição de escravo, mormente quando associada a perda da liberdade de ir e vir com o trabalho desgastante ou 

degradante. Entretanto, o tipo penal utilizou, como já exposto, a forma alternativa, bastando que o empregador 

submeta o trabalhador a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas ou a trabalho degradante ou mesmo a uma 

situação de vínculo obrigatório com o local de trabalho, por meio da do artifício de constituir o trabalhador em 

eterno devedor, uma vez que o obriga a efetuar suas compras de caráter pessoal em loja ou equivalente pertencente 

ao próprio patrão, fazendo com que sua dívida nunca esteja quitada e, com isso, sua liberdade para deixar o 

emprego, manietada. Assim, 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. Caso 

o patrão proporcione ao empregado a oportunidade de adquirir bens em comércio de sua propriedade – o que não 

é por si só ilícito – não pode jamais vincular a saída do empregado do seu posto em virtude da existência de dívida. 

Difere este delito do previsto no art. 203, § 1.º, I, do Código Penal, pelo fato de que, na redução à condição análoga 

à de escravo, o patrão restringe a liberdade de locomoção porque o empregado lhe deve algo em razão de dívida, 

logo é o equivalente a impor um cárcere privado por conta de dívida não paga. Naquele delito contra a organização 

do trabalho (figura residual, porque mais branda), o empregador obriga o trabalhador a usar mercadoria de 

determinado estabelecimento com o fim de vinculá-lo, pela dívida contraída, ao seu posto de trabalho, mas sem 

afetar sua liberdade de locomoção. Assim, caso o trabalhador se sinta vinculado ao lugar de trabalho por conta de 

dívida, embora possa ir e vir, concretiza-se o tipo penal do art. 203, § 1.º, I, mas se não puder locomover-se em 

face disso, o delito passa a ser o do art. 149. Ademais, o crime do art. 203, § 1.º, I, é formal, enquanto o do art. 149 

é material (deve envolver sempre restrição efetiva à liberdade de ir e vir)”. (Idem, p. 858).  
240 ALVES, Rejane de Barros Meireles. Escravidão por dívidas nas relações de trabalho rural no Brasil 

Contemporâneo: Forma alvitante de exploração do ser humano e violadora de sua dignidade. 2009. 135 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da USP, São Paulo. p. 48. Disponível em:< 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-11112011-110351/pt-br.php>. Acesso em 26 set. 2016.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-11112011-110351/pt-br.php
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sobrevivência, bem como aqueles destinados à execução dos serviços. Georgenor de Souza 

Franco Filho241 ao discorrer sobre tal prática na região amazônica, esclarece que:  

 

[...] o mecanismo do aviamento pode ser resumido, considerando uma relação 

trilateral. De um lado, o mercado regional vende bens ao aviador que é o dono 

do barracão (aviamento fixo) ou do regatão (aviamento itinerante), que os avia 

ao pequeno produtor, o aviado, sem qualquer formalidade ou solenidade, e, às 

vezes no caso do barracão, adianta-lhe algum dinheiro. O pequeno produtor 

pagará as mercadorias e o eventual adiantamento ao fim da safra, com os 

produtos que colher. No entanto, a realidade é que a conta jamais é encerrada, 

transformando o pequeno produtor ou trabalhador do interior da Amazônia em 

um devedor eterno do comerciante, significando, então uma espécie peculiar 

de trabalho forçado, à medida que o aviado é obrigado a trabalhar para, 

produzindo, transferir a totalidade do obtido para seu credor. O aviador recebe 

os produtos colhidos e os repassa ao mercado regional [...]  

 

Assim, o trabalhador, em razão de suas dívidas para com o empregador, fica eternamente 

preso ao trabalho, sem nunca ter a chance de se desvencilhar, ressaltando que a Convenção de 

Genebra de 1926 já veda a sua prática242. Assim, toda vez que o empregador disponibilizar 

armazém aos seus empregados de forma que a sua utilização, mesmo que não coercitiva, 

consubstancie qualquer forma de limitar a autodeterminação do empregado, configurada estará 

a Servidão por Dívida, e por via de regra, um dos requisitos do trabalho em situação análoga à 

escravidão: 

 

Pagamento dos salários em cheque, forçando os trabalhadores a pagarem ágio 

de 8 a 10% aos comerciantes da localidade de Posto dos Baianos, além da 

sujeição de comprarem gêneros alimentícios aos mesmos, como 

condicionante para a aceitação dos cheques; falta da consignação da jornada 

diária de trabalho levando os trabalhadores a aceitarem o pagamento das horas 

extras apenas sobre as informadas pelo Gerente243.  

 

O Sr. Ervino mantém uma cantina na sede, se valendo do famigerado sistema 

de barracão para manter seus empregados eternamente endividados. Para 

controlar a produção de cacau e as vendas da cantina, utilizava retrógrado 

sistema de controle com cadernos, cujas anotações eram feitas por ele, sem 

que o empregado exercesse controle sobre suas dívidas. Os empregados não 

                                                           
241 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Relações de Trabalho na Pan-Amazônia: a Circulação de 

Trabalhadores. São Paulo, LTr, 1996. p. 208. 
242 “A servidão por dívidas encontra classificação na Convenção sobre a escravidão assinada em Genebra, em 

1926: [...] estado ou a condição resultante do fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer em garantia 

de uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços 

não for equitativamente avaliado no ato da liquidação de dívida ou se a duração desses serviços não for limitada 

nem sua natureza definida. Ainda, trata-se de uma situação em que o indivíduo é obrigado pela lei, pelo costume 

ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra 

remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição”. (ACR nº 0013529-

60.2014.4.03.6181/SP, do TRF da 3ª Região, e-DJF3, 02 fev. 2016). 
243 ACR nº 0008387-59.2007.4.01.3600/MT, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 ago. 2014. 
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sabem os preços dos artigos, ficando a cargo do Senhor Ervino as anotações 

das mercadorias. O endividamento do trabalhador, em alguns casos, inicia-se 

quando este sai de sua cidade de origem e prossegue durante todo o período 

em que trabalha para Ervino Gutzeit [...] afirmou que o salário não era pago 

por mês, mas que recebia pequenos adiantamentos e depois de certo tempo 

eram feitos acertos e que por ocasião desses acertos, eram descontados tudo 

que tinha adquirido na Cantina. Afirmou que utilizava embalagens de 20 litros 

para guardar água em casa [...] As afirmações de que havia a aplicação do 

sistema de “barracão” ou armazém ou cantina, que gerava endividamento dos 

trabalhadores, mediante a cobrança de valores superiores aos praticados no 

mercado local; e de que havia a venda com anotação em caderno para futuro 

desconto nos salários, não estão devidamente comprovadas em seus aspectos 

de existência e funcionamento, em ordem a permitir a avaliação penal em face 

do tipo do art. 149 – CP244.  

 

QUE alguns trabalhadores não recebem dinheiro, recebendo mercadorias que 

são compradas do próprio HÉLIO; QUE o valor das mercadorias é descontado 

do valor do serviço; QUE após os descontos sobra uma faixa de R$ 100,00, 

R$ 200,00 a R$ 500,00 por trabalhador; QUE o pagamento é feito no final do 

serviço, que corresponde a 30 a 60 dias; QUE se o trabalhador desejar ir 

embora são pagos os valores devidos descontados as dívidas [...] O acusado 

Hélio também não cumpria os direitos trabalhistas pecuniários devidos aos 

trabalhadores. Parte do salário dos empregados da fazenda era pago mediante 

entrega de mercadorias do “armazém” do acusado Hélio, desde produtos de 

higiene até produtos de alimentação [...] Que do seu primeiro serviço foi 

descontado R$ 500,00 (quinhentos reais), de um montante de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), tendo em vista o consumo das compras no 

mercado central245.  
 

 

 Outra forma também de restringir a autodeterminação do trabalhador é a retenção de 

salários, assim como os pagamentos salariais de forma não prescrita na legislação trabalhista: 

 

Ademais, não havia pagamento mensal de salário, o que é suficiente para 

caracterizar a privação da autodeterminação dos trabalhadores, pois sem 

receber o que lhes é devido não têm outra opção a não ser a submissão às 

condições de trabalho determinadas pelo empregador246. 

 

[...] mas não eram pagos mensalmente, e sim picadamente, com acumulação 

dos dias de trabalho para depois, até dois meses, haver o acerto de contas. Os 

salários registrados nas CTPS não correspondiam aos efetivamente pagos e 

combinados no início da execução dos serviços247.  
 

Ao continuar a análise da Restrição da Locomoção, o tipo penal (art. 149 do CP), a 

despeito da menção expressa da Servidão por Dívidas tratada acima, apresenta o termo: “[...] 

quer restringindo, por qualquer meio [...]”, logo, verifica-se uma espécie de consumação de 

                                                           
244 ACR nº 0000143-08.2007.4.01.3903/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 30 nov. 2012. 
245 ACR nº 0000363-75.2008.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012. 
246 Idem. 
247 ACR nº 0004448-75.2010.4.01.3500/GO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 20 fev. 2015. 
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forma livre, porém, com resultado naturalístico de não permitir o livre trânsito dos 

trabalhadores248.  

 

Dessa feita, e em consonância com as decisões analisadas, verifica-se na ausência de 

transporte regular, o principal fundamento para a caracterização do trabalho em situação 

análoga à de escravo. Portanto, caso o local de trabalho não seja nutrido por um transporte 

regular, seja público ou privado, as chances do empregador ser incluído no tipo penal analisado 

são elevadas. Nucci249 é didático ao exarar que:  

 

46-F. Cerceamento de meio de transporte: o disposto nos incisos I e II do § 1.º 

do art. 149, constituem tipos básicos autônomos, embora sujeitos às mesmas 

penas das condutas previstas no caput. São formas, portanto, de redução a 

condição análoga à de escravo: cerceamento de utilização de meio de 

transporte, objeto de análise desta nota, bem como manutenção de vigilância 

ostensiva no local de trabalho ou apossamento de documentos ou objetos 

pessoais do trabalhador. No caso do inciso I, a conduta típica prevê a restrição 

à livre opção do trabalhador de se ausentar do lugar de trabalho, valendo-se 

do meio de transporte que deseje e seja apto a tanto. Assim, qualquer método 

empregado pelo patrão para impedir que o trabalhador se afaste pode 

configurar o delito do art. 149. Note-se que a figura típica foi idealizada para 

as fazendas, distantes de centros urbanos, que possuem meios de transporte 

próprios para levar e buscar os trabalhadores às cidades e vilarejos próximos. 

Nesse contexto, não é incomum que o patrão, dono dos meios de transporte, 

com o fito de reter os empregados no lugar de trabalho, retire esse veículo, 

fazendo com que a locomoção para outro local deixe de ser viável. Nada 

impede, no entanto, que o crime se perfaça também 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.  

 

De toda a sorte, este também é o entendimento das decisões analisadas:  

 

A alegação do réu de que a fazenda é de fácil acesso não procede, tendo em 

vista que se extrai dos depoimentos acima transcritos que a fazenda era 

localizada a uma distância de, pelo menos, 50 km da sede do município, sem 

contar que não há relato nos autos de que havia na fazenda condução 

disponível para os trabalhadores ou, mesmo, que passasse transporte público 

por lá. Mesmo que houvesse o transporte regular, o fato de os trabalhadores 

estarem com os seus salários atrasados, ou mesmo de ser descontado o que 

                                                           
248 “No caso dos autos, os trabalhadores ouvidos em juízo foram unânimes em afirmar que não havia atividade de 

venda de produtos na fazenda e que a alimentação dos empregados era providenciada na cantina e fornecida 

gratuitamente; que não havia privação de liberdade; que a fazenda situava-se perto de linha de ônibus; que a 

fazenda possuía condução para os trabalhadores; que existia atendimento médico emergencial; que existia 

equipamento de proteção individual (EPI), mas nem todos os trabalhadores o usavam; que a remuneração era paga 

normalmente”. (ACR nº 4701-20.2011.4.01.3600/MT, TRF da 1ª Região, e-DJF1, 09 mar. 2016). 
249 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 859. 
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por eles era utilizado na fazenda, dificultaria, e muito, o uso do transporte, eis 

que os recursos financeiros seriam diminuídos em razão de tais fatos.250  

 

Vale lembrar que alguns trabalhadores foram arregimentados em Colinas/ 

MA, cerca de 2000 Km de distância do local de trabalho, o que demonstra 

maior condição de vulnerabilidade e, portanto, maior possibilidade de 

aceitação quanto às condições degradantes.251  
 

 

Neste ínterim, qualquer movimento do empregador ou de seu preposto, que vise 

interferir no ir e vir dos empregados, é elemento caracterizador da prática descrita no art. 149 

do CP, ilustrando o ACR nº 0006251-28.2002.4.03.6181/SP252. Em sentindo contrário: ACR nº 

0008494-42.2003.4.03.6105/SP253, ACR nº 0001149.91.2005.4.01.4300/TO254, Re. Sentido 

Estrito nº 0023640-62.2008.4.01.3500/GO,255 e ACR nº 0007115-43.2011.4.01.4100/RO256, 

não deixando de mencionar a sua forma mais clássica, qual seja, a vigilância ostensiva com o 

intuito de manter os trabalhadores cativos: 

 

46-G. Manutenção de vigilância ostensiva no lugar de trabalho: manter, por si 

só, vigilância ostensiva, isto é, cuidados de proteção visíveis no local de 

trabalho não configura o crime (é o que ocorre num banco, onde existe guarda 

armada), pois a finalidade do crime previsto no art. 149 é, por meio de 

vigilância aparente – armada ou não –, reter o empregado no lugar de trabalho. 

Há, pois, elemento subjetivo específico. É o que ocorre, infelizmente com 

certa frequência, em fazendas onde capangas armados não permitem que 

                                                           
250 ACR nº 0000143-08.2007.4.01.3903/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 30 nov. 2012; ACR nº 0001172-

02.2007.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012; ACR nº 0001178-43.2006.4.01.3901/PA, do 

TRF da 1ª Região, e-DJF1, 07 dez. 2012. 
251 Inquérito Policial nº 0026823-26.2012.4.01.0000, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 04 jun. 2014. 
252 “Do mesmo modo, as testemunhas Modesto Norishigue Morimoto e José Carlos Horowicz, policiais federais 

que efetuaram a prisão em flagrante do réu, tanto na fase policial (fls. 06/09), quanto em Juízo (fls. 197/200), 

afirmaram a precariedade da oficina de costura, sendo que a única saída do local estava trancada com um cadeado, 

não possuindo as vítimas a chave do local, sendo que solicitaram a presença de um chaveiro para que abrisse a 

porta e, ao adentrar ao recinto, constaram que no local realmente funcionava uma oficina de costura, com pessoas 

submetidas a trabalho forçado, sem liberdade de locomoção, sem condições dignas de trabalho e moradia, 

trabalhando as vítimas exclusivamente pela alimentação, sendo certo que o réu Nelson Yssac Lima era o 

responsável por tal oficina”. (ACR nº 0006251-28.2002.4.03.6181/SP, do TRF da 3ª Região, e-DJF3, 27 out. 

2011). 
253 “Não há notícia de que as vítimas tiveram cerceada sua liberdade de ir e vir, não se registrando a presença de 

seguranças ou "capangas". (ACR nº 0008494-42.2003.4.03.6105/SP, TRF 3ª da Região, e-DJF3, 02 jul. 2010).  
254 “O informante EDSON GOMES DA SILVA, filho do corréu ELIAS GOMES DA SILVA, inicialmente, 

afirmou em juízo que “não foi proibido de sair da Fazenda”. Em seguida, disse que “enquanto o peão estava 

devendo a fazenda, o gerente não deixava o mesmo sair até que pagasse a dívida” (fl. 474). Esta última afirmativa 

foi corroborada pela Auditora Fiscal do Trabalho, Márcia Albernaz de Miranda, que disse em seu depoimento que 

os trabalhadores que desejassem largar o emprego perdiam os créditos atrasados (fls. 374/375)”. (ACR nº 

0001149.91.2005.4.01.4300/TO, TRF da 1ª Região, e-DJF1, 13 jun. 2012). 
255 “Assim, diante das declarações acima é possível concluir que não houve restrição à liberdade de locomoção 

dos trabalhadores, ou seja, nenhuma das vítimas foi proibida de deixar o local de trabalho em razão de eventual 

dívida contraída por aqueles, assim como não restou evidenciado a retenção de documentos pessoais ou contratuais 

dos trabalhadores”. (Re. Sentido Estrito nº 0023640-62.2008.4.01.3500/GO, TRF da 1ª Região, e-DJF1, 20 nov. 

2013). 
256 “[...] não eram impedidos de sair do local, de ir para casa após as 17 horas e também não havia ameaça de 

demissão [...]”. (ACR nº 0007115-43.2011.4.01.4100/RO, TRF da 1ª Região, e-DJF1, 10 abr. 2015). 
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trabalhadores saiam dos seus postos, tal como se fazia no passado com os 

escravos257.  

 

Verifica-se em cima de tais ilações que a Restrição de Locomoção pode ser exercida 

de forma fática ou por meio das dívidas, não deixando de ressaltar a modalidade de restrição e 

retenção de documentos, como bem assevera Nucci258: 

 

46-H. Apossamento de documentos ou objetos pessoais: a figura é semelhante 

à existente no art. 203, § 1.º, II, do Código Penal, que é delito contra a 

organização do trabalho. A diferença consiste em que, no caso do art. 149, o 

apossamento dos documentos ou dos objetos pessoais do trabalhador impede 

que ele deixe o local de trabalho, caracterizando condição análoga à de 

escravo. No outro delito, o empregador retém documentos pessoais ou 

contratuais, sem afetar a liberdade de locomoção, com o fito de manter o 

vínculo com o empregado. Este, impossibilitado de apresentar documentos 

pessoais a outra empresa, por exemplo, acaba ficando no seu posto. É preciso 

considerar que o tipo penal do art. 203 passa a ser subsidiário, ou seja, quando 

não configurada a hipótese de redução a condição análoga à de escravo, por 

meio da retenção deliberada dos documentos ou pertences do trabalhador, 

impedindo sua liberdade de ir e vir, resta a punição pelo impedimento à 

liberdade de escolha do seu posto de trabalho. O fator diferencial há de ser a 

liberdade de locomoção, associada, evidentemente, à duração da conduta. O 

crime do art. 149 é permanente, pois fere a liberdade individual, enquanto o 

do art. 203 é instantâneo, configurando-se numa única ação, sem necessário 

prolongamento, voltando-se à liberdade de escolha de trabalho.  

 

Após analisados os elementos caracterizadores do trabalho em condições análogas à 

escravidão, além das decisões judicias e os conceitos doutrinários, verifica-se pouca ajuda à 

elucidação da questão envolvendo a restrição da liberdade individual. A natureza alternativa do 

tipo que ora respalda na liberdade individual e ora respalda nas qualificadoras, traz mais 

digressões do que certezas. 

 

Trabalhos forçados, jornadas exaustivas e restrição de locomoção, de fato, resvalam na 

ofensa da liberdade individual e, por via de consequência, podem ser elementos constituidores 

do tipo penal. 

 

Porém, a questão envolvendo Condições Degradantes de Trabalho perturba o 

exercício da hermenêutica, pois, mesmo sendo degradantes, estando o trabalhador livre para ir 

                                                           
257 NUCCI, Guilherme de Souza, 2016, op. cit., p. 859. 
258 Idem, p. 859. 
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e retornar a sua residência, manter o contato com a sua família, com amigos, podendo até 

mesmo buscar auxílio do poder competente, estaria caracterizado o tipo do art. 149 do CP?  

 

A relação do tipo penal à autodeterminação, mesmo com a lúcida advertência proferida 

por Vito Paolo Neto259 ao registrar que a: “[...] estrutura econômica que estimula a concentração 

de renda e amplia a miséria promove a formação de um exército de reserva de trabalhadores 

dispostos a aceitar as piores condições em troca de um trabalho que lhe permita o sustento 

próprio e de sua família”, deve ser analisada com prudência, pois se de um lado existe a 

violência ao trabalhador, por outro lado, também se deve defender da violência da incursão 

penal, aquele que mesmo desrespeitando normas trabalhistas, não ofendeu a liberdade do 

trabalhador. 

 

As Condições Degradantes de Trabalho, uma vez resguardada a autodeterminação do 

trabalhador, ao ver deste trabalho, não deveria fazer parte do tipo descrito no art. 149 do CP, 

uma vez que outros ramos do direito estão aptos a coibir tal prática, aplicando-se assim, o 

princípio da intervenção mínima, própria do direito penal, sob o risco de tudo ser trabalho em 

situação análoga à escravidão.  

 

A questão envolvendo a restrição da liberdade individual do trabalhador será retomada 

quando passar-se à análise do tema, em função da jurisprudência do STF 

  

 Uma vez analisadas as principais características dos elementos normativos do art. 149 

do CP, em função das decisões judiciais, analisar-se-ão as principais iniciativas sejam públicas 

ou privadas no combate ao trabalho em situação análoga à escravidão. 

 

 

3.2. Iniciativas Públicas e Privadas   

  

 

Como se buscou demonstrar, uma conceituação rígida do que seja o trabalho em 

situações análogas à escravidão ainda está longe de ser alcançada pela doutrina e jurisprudência, 

                                                           
259 PALO NETO, Vito. Conceito Jurídico e combate ao trabalho escravo contemporâneo. São Paulo: LTr, 2008. 

p. 96. 
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uma vez que o tipo penal admite uma ampla interpretação e a condição de trabalho, apesar de 

ser considerada degradante, muitas vezes não é considerada um atentado à dignidade da pessoa 

humana ao ponto de ser considerado crime.  

 

  Diante de tal conclusão, o presente tomo visa discorrer sobre as principais iniciativas, 

tanto públicas quanto privadas, no combate à prática do trabalho em situações análogas à 

escravidão. Por opção metodológica, serão analisadas as iniciativas em concreto, ou seja, os 

PLs sobre o tema serão tratados em capítulo próprio.  

 

No tocante ao trabalho em situações análogas à escravidão, difícil é a segregação entre 

o que é uma iniciativa puramente privada da pública, pois ambas se confundem e se 

complementam, em função do envolvimento dos mais diversos agentes como empresas, Poder 

Público, ONGs e cidadãos. Porém, partindo-se do pressuposto da iniciativa como o resultante 

de forças que vencem a inércia, tal segregação dar-se-á pela iniciativa, ou seja, o primeiro passo.  

 

As iniciativas privadas iniciam-se pela análise do papel modificador do Contrato nas 

relações sociais e como o mesmo está sendo utilizado na luta a favor da erradicação do trabalho 

análogo à escravidão e na construção de um Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo (PNE). Após, será apresentado o fundamental papel exercido pela Comissão Pastoral 

da Terra (CPT). Por fim, na seara das iniciativas privadas, será analisado o papel dos 

consumidores e a posição de protagonistas que toda a sociedade pode ocupar na luta contra o 

trabalho em situações análogas à escravidão. 

 

No lado das iniciativas públicas, discorrer-se-á sobre o Plano Nacional para Erradicação 

do Trabalho Escravo (PNTE) em suas duas versões, assim como a análise do mais atuante órgão 

de repressão ao trabalho em situações análogas à escravidão, o Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel (GEFM). Finalizando a análise, em função dos números apresentados na introdução, 

serão apresentadas as principais iniciativas no combate ao trabalho análogo à escravidão dos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

 

Exposta a justificativa, passa-se à análise das iniciativas privadas no combate à prática 

do trabalho em situação análoga à escravidão.  
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3.2.1. Contrato na luta pela erradicação do trabalho escravo 

 

 

A ideia de um contrato onde os seus protagonistas (contratante e contratado) ocupam 

papéis de adversários foi alterada por uma ideia de parceria, uma verdadeira visão de affectio 

contractus. O direito civil, outrora tão poderoso nas questões privadas, cede espaço a uma 

interpretação cada vez mais constitucional de seus institutos. Não significa afirmar que há uma 

perda no funcionamento dos digestos civis, mas sim uma recondução dos seus dispositivos à 

unidade constitucional, conforme leciona Pietro Perlingieri260 a “[...] tais problemas será 

necessário dar uma resposta, procurando-a no sistema como um todo, sem apego à 

preconceituosa premissa do caráter residual do código e, por outro lado, sem desatenções às 

leis cada vez mais numerosas e fragmentadas”.  

 

Esse sistema como um todo é denominado pela doutrina como a Constitucionalização 

do Direito ou Filtragem Constitucional como bem explicita Luiz Roberto Barroso261: 

 

Nos Estados de democratização mais tardia, como Portugal, Espanha e, 

sobretudo, o Brasil, a constitucionalização do Direito é um processo mais 

recente, embora muito intenso. Verificou-se, entre nós, o mesmo movimento 

translativo ocorrido inicialmente na Alemanha e em seguida na Itália: a 

passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. A partir de 1988, 

e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos, a Constituição passou a 

desfrutar já não apenas da supremacia formal que sempre teve, mas também 

de uma supremacia material, axiológica, potencializada pela abertura do 

sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios. Com grande ímpeto, 

exibindo força normativa sem precedente, a Constituição ingressou na 

paisagem jurídica do país e o discurso operadores jurídicos. [...] Do centro do 

sistema jurídico foi deslocado o velho Código Civil. Veja-se que o direito civil 

desempenhou no Brasil - como alhures - o papel de um direito geral, que 

precedeu muitas áreas de especialização, e que conferia certa unidade 

dogmática ao ordenamento. A própria teoria geral do direito era estudada 

dentro do direito civil, e só mais recentemente adquiriu autonomia didática. 

No caso brasileiro, deve-se registrar, o Código Civil já tinha perdendo 

influência no âmbito próprio direito privado. É que, ao longo do tempo, na 

medida em que o Código envelhecia, inúmeras leis específicas foram editadas, 

passando a formar microssistemas autônomos em relação a ele, em temas 

como alimentos, filiação, divórcio, locação, consumidor, criança e 

adolescente, sociedades empresariais. A exemplo do que se passou na Itália, 

também entre nós deu-se a descodificação do direito civil fenômeno que não 

                                                           
260 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2. ed. Tradução de 

Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 6. 
261 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalizaçào do Direito. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 240, p. 1-42, abr./jun., 2005. p. 21-22. 
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foi afetado substancialmente pela promulgação de um novo Código Civil em 

2002, com vigência a partir de 2003. [...] Nesse ambiente, a Constituição passa 

a ser não apenas um sistema em si - com a sua ordem, unidade e harmonia - 

mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do direito. 

Este fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem constitucional, 

consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente 

da Constituição de modo a realizar os valores nela consagrados. Como antes 

já assinalado, a constitucionalização do direito infraconstitucional não tem 

como sua principal marca a inclusão da Lei Maior de normas próprias de 

outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma 

ótica constitucional. [...] "À luz de tais premissas, toda interpretação jurídica 

é também interpretação constitucional. Qualquer operação de realização do 

direito envolve a aplicação direta ou indireta da Lei Maior. Aplica-se a 

Constituição: "a) DIRETAMENTE, quando uma pretensão se fundar em uma 

norma do próprio texto constitucional. Por exemplo: o pedido de 

reconhecimento de uma imunidade tributária (CF, art. 150, VI) ou o pedido 

de nulidade de uma prova obtida por meio ilícito (CF, art. 5º, LVI); "b) 

INDIRETAMENTE, quando uma pretensão se fundar em norma 

infraconstitucional, por duas razões: "(i) antes de aplicar a norma, o intérprete 

deverá verificar se ela é compatível com a Constituição, porque se não for, 

não deverá fazê-la incidir. Esta operação está sempre presente no raciocínio 

do operador do Direito, ainda que não seja por ela explicitada; "(ii) ao aplicar 

a norma, o intérprete deverá orientar seu sentido e alcance à realização dos 

fins constitucionais. "Em suma: a Constituição figura hoje no centro do 

sistema jurídico, de onde irradia sua força normativa, dotada de supremacia 

formal e material. Funciona, assim, não apenas como parâmetro de validade 

para a ordem infraconstitucional, mas também como vetor de interpretação de 

todas as normas do sistema”.  

 

Assim, o contrato além de regular direitos, obrigações, transferência de riquezas, 

organização da atividade empresária, dentre outras funções, agora também ostenta a qualidade 

de ser um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais, pois, da mesma forma que a 

empresa (atividade) não pode estar deslocada dos princípios constitucionais que regem a 

atividade econômica brasileira, o contrato (uma forma de expressão da atividade empresária) 

também não poderia estar, pois, conforme João Glicério de Oliveira Filho262 a: “[...] 

movimentação do indivíduo que o tornará estabelecimento empresarial e, consequentemente, o 

fará empresário depende de que este contrate com fornecedores para que possa contratar com 

seus clientes, intermediado pelo contrato com seus empregados”.  

 

Tem-se, portanto, que toda e qualquer cláusula negocial deve estar vinculada e 

expressar, além da vontade das partes e da lei, uma vontade constitucional e social. Logo, a 

                                                           
262 OLIVEIRA FILHO, João Glicério de. Fundamentos Jurídicos da Função Social da Empresa. Bahia, 2008. 147 

f. Dissertação (Mestrado em Direito Privado e Econômico) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. p. 

126. Disponível em:< 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12323/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20

UFBA%20ELEMENTOS%20TEXTUAIS.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2015. 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12323/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20UFBA%20ELEMENTOS%20TEXTUAIS.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12323/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20UFBA%20ELEMENTOS%20TEXTUAIS.pdf


110 

 

regulação da atividade privada deve expressar de forma indubitável a opção constitucional de 

privilegiar direitos fundamentais, dentre eles, a dignidade da pessoa humana em seu sentido 

mais amplo. Nesse ínterim, uma nova concepção do contrato agora voltada não apenas para os 

seus requisitos de validade formal, mas também para os seus efeitos para com a sociedade serão 

levados em consideração263.  

 

Essa visão menos voltada ao campo das obrigações reconhece no contrato um efeito 

mais abrangente, um efeito além do econômico, um efeito social e mais humano, como registra 

Orlando Gomes264 para quem:  

 

[...] o direito das obrigações constitui a base, não somente do direito civil, 

senão de todo o Direito: o Direito Comercial, o Direito Administrativo, o 

Direito Internacional, privado ou público, funcionam à base de relações 

obrigacionais que tendem a adaptar interesses mui diversos, mais ou menos 

especializados, cabendo dizer, sem exagero, que o conceito de obrigação 

constitui armadura e o substrato do Direito e, ainda, de modo geral, de todas 

as ciências sociais.  

 

Dessa sorte, tem-se que o operador do Direito, ao apreciar o que se denomina teoria 

geral do contrato, deve, além de compreender os seus requisitos e elementos constitutivos, 

compreender seus princípios, representados por cláusulas gerais que permitem o manuseio dos 

princípios não apenas da ciência que envolve os contratos, mas também daqueles que regem 

todo o Direito265.  

 

A denominada ordem pública do contrato, ao lado da autonomia privada e boa-fé 

objetiva, direcionam o entendimento de que a paridade do contrato se estende além das questões 

formais, adentrando no plano fático, como indica Fernando Noronha266 ao afirmar que a: “[...] 

pressuposta pela justiça formal, a posição igualitária no momento de contratar, é entendida em 

                                                           
263 “Têm-se, então, uma nova concepção de contrato, que, pautado nos princípios constitucionais da dignidade, 

socialidade e igualdade, vêm sua validade e eficácia condicionadas à verificação do momento da manifestação de 

vontade, análise das condições socioeconômicas dos contratantes, além do impacto que o efeito da avença 

provocará na sociedade, ou seja, a análise da validade e eficácia do contrato leva em consideração um conjunto de 

fatores que escapam da esfera do interesse particular dos contratantes e desembocam no  interesse da coletividade” 

(Idem, p. 129). 
264 GOMES, Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1980. p. 01. 
265 MARTINS, Fernando Rodrigues. Direitos Humanos Fundamentais e Relações Jurídicas Contratuais. Revista 

De Jure, Belo Horizonte, vol. 08, p. 547-565, jul./dez. 2007. p. 550. Disponível em:< 

https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/238/direitos%20humanos%20fundamentais_

Martins.pdf?sequence=1>. Acesso em: 19 jan. 2016. 
266 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 220. 

https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/238/direitos%20humanos%20fundamentais_Martins.pdf?sequence=1
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/238/direitos%20humanos%20fundamentais_Martins.pdf?sequence=1
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termos teóricos, é uma igualdade de oportunidades; quem contrata deve ter a liberdade de 

decidir, deve estar em pleno gozo de suas faculdades e normalmente esclarecido sobre a 

transação que faz”. Portanto, os direitos de personalidade267 desentranharam-se de uma visão 

estritamente civilista, formalista, e passam a ser vistos, conforme defende Martins268, como um: 

“direito à existência e às consequências de viver”.  

 

Partindo de tal corolário, verifica-se que aos particulares também é licita a iniciativa de 

efetivar direitos fundamentais por meio de seus contratos.  

 

 Prova do contexto apresentado é a iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, Instituto Observatório Social, ONG Repórter Brasil e OIT/Brasil ao 

se vincularem ao PNE269, que visa definir possíveis restrições comerciais às pessoas (jurídicas 

ou físicas) que tiverem identificadas em suas respectivas cadeias produtivas práticas de trabalho 

que possam ser reconhecidas como análogas à escravidão. 

 

O PNE agremia diversas empresas (brasileiras e internacionais), atualmente composto 

de 250 empresas que, juntas, correspondem a 30% do PIB Nacional, sendo o PNE gerido por 

um comitê composto pelo Instituto Ethos, o Instituto Observatório Social, a OIT/Brasil e a ONG 

Repórter Brasil, que além de combater o trabalho escravo, também possui o objetivo de 

promover o trabalho decente, assim como outras medidas a saber:  

 

Definição de metas específicas para a regularização das relações de trabalho 

nessas cadeias produtivas, o que implica na formalização das relações de 

emprego pelos produtores e fornecedores, no cumprimento de todas as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias e em ações preventivas referentes à 

saúde e à segurança dos trabalhadores; - Definição de restrições comerciais às 

empresas ou pessoas identificadas na cadeia produtiva que se utilizam de 

condições degradantes de trabalho associadas a práticas que caracterizam a 

                                                           
267 “[...] os direitos humanos são, em princípio, os mesmos da personalidade; mas deve-se entender que quando se 

fala em direitos humanos, referimo-nos aos direitos essenciais do indivíduo em relação ao direito público, quando 

desejamos protegê-los contra as arbitrariedades do Estado. Quando examinamos os direitos de personalidade, sem 

dúvida nos encontramos diante dos mesmos direitos, porém sob o ângulo do direito privado, ou seja, relações entre 

particulares, devendo-se, pois, defendê-los frente aos atentados perpetrados por outras pessoas”. (TEPEDINO, 

Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 33).  
268 MARTINS, Fernando Rodrigues, 2007, op. cit., 558. 
269 “Assinado em 19/05/2005, em uma solenidade realizada no auditório da Procuradoria Geral da República em 

Brasília-DF, o Pacto Nacional é um compromisso voluntário assumido por cerca de 200 empresas visando 

dignificar e modernizar as relações de trabalho em suas cadeias produtivas. Em outras palavras, o Pacto Nacional 

colocou na agenda dos empresários e da sociedade brasileira esforços para dignificar, formalizar e modernizar as 

relações de trabalho em todos os segmentos econômicos”. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO/BRASIL. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporâneo: o exemplo do Brasil. Brasília: 

OIT/BR, 2010. p. 157. Disponível em: < http://www.oit.org.br/node/307>. Acesso em: 20 jan. 2016). 

http://www.oit.org.br/node/307
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escravidão; - Apoio às ações de reintegração social e produtiva dos 

trabalhadores que ainda se encontram em relações de trabalho degradantes ou 

indignas, garantindo a eles oportunidades de superação da sua situação de 

exclusão social, em parceria com as diferentes esferas de governo e 

organizações sem fins lucrativos; - Apoio às ações de informação aos 

trabalhadores vulneráveis ao aliciamento de mão-de-obra escrava, assim como 

campanhas destinadas à sociedade para a prevenção da escravidão; - Apoio às 

ações, em parceria com entidades públicas e privadas, no sentido de propiciar 

o treinamento e o aperfeiçoamento profissional de trabalhadores libertados; - 

Apoio às ações de combate à sonegação de impostos e à pirataria; - Apoio e 

debate de propostas que subsidiem e demandem a implementação pelo poder 

público das ações previstas nos Planos Nacionais para a Erradicação do 

Trabalho escravo; - Monitoramento das ações descritas anteriormente e do 

alcance das metas propostas, tornando públicos os resultados desse esforço 

conjunto; - Sistematização e divulgação da experiência, de forma a promover 

a multiplicação das ações que possam contribuir para o fim da exploração do 

trabalho degradante e do trabalho escravo em todas as suas formas, no Brasil 

e em outros países; - Avaliação, após um ano da assinatura desse termo de 

compromisso, dos resultados da implementação das políticas e ações previstas 

no Pacto”270.  

 

 Deste modo, empresas com grande peso econômico alteraram seus contratos, inserindo 

cláusulas de restrição comercial para todos aqueles que forem flagrados no exercício de tal 

vedada prática de exploração do trabalho. Segundo o site Repórter Brasil, empresas como o 

Wal-Mart cortaram parcerias comerciais com frigoríficos que tinham fornecedores envolvidos 

com a utilização de trabalho análogo à escravidão.  

 

Ademais, o PNE fez surgir uma nova espécie de governança social, pois as empresas 

passaram a verificar as suas próprias cadeias produtivas para expurgar todo aquele que 

porventura estiver ligado com a prática de trabalho análogo à escravidão. Como exemplo, 

líderes no segmento do etanol (Petrobrás e o Grupo Ultra) ao cortar de sua lista de fornecedores 

utilizadores de trabalho escravo gerou um grave problema às usinas. Por fim, instituições 

financeiras (públicas ou privadas) inviabilizam operações financeiras (empréstimos) às 

empresas que se encontrem maculadas pela “Lista Suja”271. 

 

 Não pairam dúvidas acerca da importância que o PNE possui no combate à erradicação 

de trabalho em situações análogas à escravidão em território brasileiro. Seus resultados foram 

tão significativos que suas inovações foram incorporadas ao 2º PNTE.  

 

                                                           
270 Idem, p. 157-159. 
271 Repórter Brasil, internet, (s.d). Disponível em:< http://pacto.reporterbrasil.org.br/conteudo/view/4>. Acesso 

em 22 jul.2016. 

http://pacto.reporterbrasil.org.br/conteudo/view/4
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3.2.2. Comissão Pastoral da Terra 

 

 

Importante ressaltar a importância ímpar da CPT, que promove as referidas denúncias 

de violência no campo, além de ser um importante órgão privado no combate ao trabalho 

escravo, uma vez que por meio de seu engajamento na questão fundiária no Brasil, assumiu um 

papel de protagonista nos mais diversos movimentos sociais no campo.  

 

Dessa feita, a CPT torna-se, nas lições de Antônio Júlio Menezes Neto272, uma 

instituição que passa a apoiar as lutas dos trabalhadores do campo e a reforma agrária durante 

o período militar. Corroborando tal entendimento, Ivo Poletto273 afirma que a CPT consiste em 

um: “[...] um serviço à causa dos camponeses e trabalhadores rurais, serviços de apoio às lutas, 

aos seus direitos, vendo neles o esforço humano de construção de uma sociedade nova, 

superando o capitalismo. À luz da fé em Jesus Cristo, vê nestas lutas a construção do Reino de 

Deus [...]”. 

 

Fundada em Goiânia/GO, em plena ditadura militar, a CPT iniciou as suas 

movimentações para ser uma espécie de voz dos trabalhadores rurais, posseiros e todos aqueles 

que conviviam com a extrema violência nos campos brasileiros. Portanto, a CPT foi concebida 

para ser mais um braço a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, além de ser um 

suporte para sua movimentação organizada.  

 

A despeito da CPT integrar a organização da Igreja Apostólica Romana no Brasil, as 

suas atividades extrapolam aquelas limitadas às liturgias, assumindo, desta forma, um 

importante papel de agente social. Nesse sentido,  Marco Antônio Mitidiero Júnior274, ao 

                                                           
272 MENEZES NETO, Antônio Júlio. A Igreja Católica e os movimentos sociais do campo: a Teologia da 

Libertação e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Caderno CRH, Salvador, v. 20, nº 50, p. 331-

341, maio/ago. 2007. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v20n50/v20n50a10.pdf>. Acesso em: 05 out. 

2016. 
273 POLETTO, Ivo. As contradições sociais e a Pastoral da Terra. In: PAIVA, Vanilda (org.). Igreja e questão 

agrária. São Paulo: Edições Loyola, 1985. p. 17. 
274 MITIDIERO JÚNIOR, Marco Antônio. Ação Territorial de uma Igreja Radical: Teologia da Libertação, Luta 

pela Terra e Atuação da Comissão Pastoral da Terra no Estado da Paraíba. 2008. 501f. Tese (Doutorado em 

Filosofia) – Universidade de São Paulo - Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. p. 156-157. Disponível em:< 

www.teses.usp.br/teses/.../8/8136/.../MARCO_ANTONIO_MITIDIERO_JUNIOR.pdf>. Acesso em 08 out. 

2016.  

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v20n50/v20n50a10.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/.../8/8136/.../MARCO_ANTONIO_MITIDIERO_JUNIOR.pdf
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transcrever entrevista concedida por Dom Balduíno, um dos protagonistas na criação da CPT, 

revela as características da instituição:  

 

Ela é uma pastoral. É uma instituição no sentido pastoral, inclusive, pastoral 

é o conceito básico para defini-la. Como pastoral, ela tem uma conotação 

profundamente religiosa ligada na instituição que é uma instituição eclesial e 

com feições próprias e específicas. E não ela parte da fé, ela se liga à palavra 

de Deus, se liga muito aos trabalhadores no elemento de fé, no elemento 

religioso que neles é muito visível e muito palpável, tão forte quanto em nós 

agentes de pastoral. Seja católico seja não católico, o elemento que une se 

situa no universo bíblico, da Bíblica continuada hoje. Como dizia um lavrador: 

tem o antigo testamento, tem o novo testamento e tem o novíssimo que somos 

nós. E outra coisa, com relação ao conjunto da Igreja, é marginal, a pastoral é 

fronteira, é onde se estica ou onde pode se esticar mais o pastoral, esse 

universo um pouco nebuloso, nebuloso porque os conteúdos não são bem 

precisos, por exemplo, como são a pastoral de liturgia, de catequese, de 

casamento; agora pastoral da terra e das águas, ahhhh? E sobretudo envolve 

uma sobrevivência com um povo de luta e essa indefinição muitas vezes é: 

sou eu que sou protagonista ou é ele que é agente de pastoral? Na diocese de 

Goiás, onde se deu a origem da CPT, havia um movimento de trabalhadores 

que, a certa altura, queria ser CPT, na forma de encampar a CPT, quer dizer, 

a Igreja é a mãe, a CPT é a filha; eles queriam casar com a filha e ir embora. 

Tanto que tem muito bispo que acha que não deve ser assim, que não compete 

a eles, que cabe ao governo fazer a reforma agrária. Agora a gente tem muito 

claro que é uma presença samaritana, sobretudo hoje em que se fortaleceu o 

agronegócio, o latifúndio, eles estão cada vez mais donos do judiciário, do 

legislativo. Então, essa é um tipo de pastoral que, muitas vezes, não é bem 

entendida porque ela é profundamente social e política. A gente tem um 

embasamento teológico de sustentação disso, não há dúvida, e achamos até 

que se equivocam os bispos que acham que a missão da Igreja é só religiosa; 

ela tem uma missão profética e de caráter político, porque a realidade foi 

sempre política, mas uma política conservadora, que garante os privilégios, 

que garante mais verbas para as escolas católicas [...], mas uma posição 

profética que é contraditória ao poder estabelecido, isso para eles é que é 

política.  

  

Ao vencer a posição conservadora da Igreja Católica, mesmo sofrendo com isso, a CPT 

passou a manter presença nos conflitos fundiários, por meio de vigílias, caminhadas e  

celebrações, tornando-se um agente de referência nacional. Medeiros275 ressalta esse papel de 

referência ao afirmar que o trabalho da CPT “[...] convergiu com outras atrações pastorais de 

alguns padres e bispos em outras regiões do país, como foi o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Maranhão e Goiás. Rapidamente se expandiu por todo o Brasil e em 1979 já 

eram 15 as suas regionais”. 

 

                                                           
275 MEDEIROS, Leonilde Servólo de. História dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: FASE, 1989, p. 

113-114. 



115 

 

No tocante à luta contra a prática de trabalhos análogos à escravidão, a CPT, pioneira 

na denúncia276 e combate, auxiliou os demais poderes na obtenção de uma computação 

sistemática dos casos de trabalho escravo, sendo uma das principais denunciantes. Tal fato é de 

extrema relevância, pois como será apresentado, a principal forma de provocação do GEFM é 

a denúncia e assim, denúncias equivocadas ou mal direcionadas, prejudicariam em muito a 

eficácia do grupo de fiscalização.  

 

 Dessa forma, verifica-se na CPT uma importante aliada na erradicação do trabalho 

análogo à escravidão, sendo ainda uma das, senão a principal, coadjuvantes em trazer tal chaga 

social ao conhecimento da sociedade brasileira. 

 

 

3.2.3. Consumidor e o poder de boicote 

 

 

A despeito das iniciativas acima expostas, ainda não é de amplo conhecimento dos 

consumidores brasileiros os integrantes da “Lista Suja”277, muito menos dos serviços e produtos 

por eles prestados e ofertados.  

 

Apenas a título de exemplo, analisa-se o caso hipotético de uma empresa que se encontre 

registrada na referida “Lista Suja”: não há como obter maiores informações sobre que tipo de 

insumos, serviços ou produtos que a mesma oferta ao mercado. Quais os seus clientes? Estes 

clientes são integrantes do PNE? Esta empresa continua a prestar serviços ou fornecer produtos 

para o mercado? Para o Poder Público, em suas mais diferentes esferas? Tais produtos e serviços 

são disponibilizados ao consumidor final? Esta verdadeira caixa preta impossibilita ao 

                                                           
276 “A primeira grande denúncia foi em 1984, o caso da fazenda da Vale do Rio Cristalino, da Volkswagen, no Sul 

do Pará. Os peões conseguiram escapar a pé da fazenda e foram parar em São Félix do Araguaia. Houve 

mobilização e a ideia de flagrar os responsáveis foi frustrada. Na época, o governador do Para era Jader Barbalho. 

Não se conseguiu fazer o flagrante, então convocou-se a imprensa nacional e internacional e se fez a denúncia. 

Havia indícios de que eram 600 trabalhadores. Mais tarde, uma matéria publicada na Alemanha afirmou que havia 

800 trabalhadores escravizados”. (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Campanha de Prevenção ao Combate 

ao Trabalho Escravo. CPT, Goiânia, 03 de maio de 2010. Disponível em:< 

http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/content/article?id=195:campanha-de-prevencao-e-combate-

ao-trabalho-escravo>. Acesso em: 26 set. 2016). 
277 De forma geral, a “Lista Suja” consiste no registro de empresas flagradas, pelos órgãos competentes utilizando 

da prática de trabalho em situação análoga à escravidão. Uma vez registradas, as empresas sofrem com restrições 

de créditos de instituições financeiras, além de multas contratuais e danos à imagem corporativa. 

http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/content/article?id=195:campanha-de-prevencao-e-combate-ao-trabalho-escravo
http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/content/article?id=195:campanha-de-prevencao-e-combate-ao-trabalho-escravo
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consumidor melhor determinar a sua opção de compra em função da utilização do trabalho em 

situação análoga à escravidão.  

 

Tal deficiência na informação impede a possibilidade de boicote aos aludidos 

produtos/serviços.  

 

 A iniciativa privada, por óbvio, não se limita apenas aos agentes econômicos, políticos 

e empresas, mas também ao componente mais importante da cadeia produtiva, o consumidor. 

A cadeia produtiva, assim como os demais segmentos da atividade empresarial, visa atender a 

demanda de uma necessidade, cabendo ao consumidor a decisão final de quem, afinal de contas, 

permanecerá como player no mercado de consumo.   

 

O consumidor, portanto, de forma subjetiva ou até objetiva, pode, no exercício de sua 

escolha de compra, repudiar qualquer produto ou empresa, sendo tal fenômeno denominado 

boicote. 

 

Consolidar uma marca, manter e expandir seus clientes, é vital para qualquer empresa 

no mercado de consumo, como bem lecionam Francisco Paulo de Melo Neto e César Froes278. 

Assim, verifica-se que a criação de uma reputação empresarial, além de um ativo intangível da 

empresa, é um trabalho de anos que pode ser prejudicado em questão de minutos. Portanto, 

escândalos empresariais (evasão fiscal, fraudes, crimes ambientais, uso do trabalho análogo à 

escravidão, dentre outros) acarretam significativas perdas no valor de mercado das organizações 

e tal constatação, como já demonstrado, tem influenciado as organizações, uma vez que a 

resposta entre ser ou não ser responsável tem como via de consequência a própria permanência 

da empresa no mercado em que atua.  

 

Logo e, por fim, reforçando, Breno de Paula Andrade Cruz279 afirma que a 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) passa a ser uma: “[...] orientação gerencial que 

distingue uma empresa da outra na análise do consumidor. Ou seja, uma orientação socialmente 

                                                           
278 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Responsabilidade Social e Cidadania Empresarial: a 

administração do Terceiro Setor. Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999. p. 166. 
279 CRUZ, Breno de Paula Andrade. O Boicote no Comportamento do Consumidor. 2013. 192 f. Tese (Doutorado 

em Administração de Empresas) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo – Fundação Getúlio Vargas. 

p. 38 Disponível em: < 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10744/Versao%20final%20tese.pdf?sequence=1&

isAllowed=y>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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responsável torna uma marca mais atrativa ao consumidor se ele comunga daqueles valores, o 

que contribui também para que sua escolha seja coerente com seus valores”.  

 

Portanto, uma organização que sistematicamente comete ofensas à sociedade é sujeita 

ao fenômeno do boicote.  

 

O boicote é um instrumento poderoso para definir, além das práticas de mercado, a 

permanência ou não de uma empresa em determinado segmento, pois, quando da existência de 

uma situação em que a moral dos consumidores não corresponder aos valores de uma empresa 

que sistematicamente ofende valores sociais, ocorrerá certa repulsa destes para aqueles, 

resultando no denominado backlash. Esclarecendo este termo, Cruz280 assevera que apesar de 

não haver uma tradução literal para a língua portuguesa, o backlash:  

 

[...] transmite a ideia de que os valores dos consumidores se chocam com os 

valores da empresa e o retorno que se tem é negativo para a corporação. 

Assim, consequentemente, essa incoerência da marca na comunicação de seus 

valores reduz sua atratividade ao consumidor (CURRAS-PEREZ et al, 2009) 

gerando perdas para a companhia. Embora backlash e boicote possam ser 

entendidos como sinônimos, neste estudo entende-se que o boicote é uma 

manifestação de backlash pois este último pode incluir o boicote a partir do 

momento em que os atores, além de protestar, podem deixar de consumir. De 

acordo com o Longman Dictionary of Contemporany English (2009), o termo 

backlash na perspectiva sociológica diz respeito a uma “reação negativa de 

uma coletividade a uma ideia ou produto a partir de uma reflexão e não é 

somente ignorar algo, vai além ao propor uma rejeição”. Já o boicote está 

relacionado ao ato de deixar de comprar algum produto.  

 

Empresas como Coca Cola281, Shell282 e Nike, dentre outras, sabem o poder que o 

boicote pode causar em seus resultados283.  

 

                                                           
280 Idem, p. 47. 
281  “Por pressão de boicote de universidades americanas e canadenses, a Coca Cola teve que rever sua atuação na 

Colômbia no que diz respeito à violação de direitos humanos. Essa revisão da empresa se deu em função do 

cancelamento de contratos e produtos da Coca Cola em 20 universidades naqueles dois países em função das 

práticas da Coca Cola negligenciavam ou violavam direitos humanos [...]”. (Ibidem, p. 47-48). 
282 “[...] a Shell perdeu entre 10 e 15 milhões de dólares por dia no ano de 1999 pelo fato dos consumidores terem 

boicotado a empresa pelo caso Brent Spar [...] O Green Peace apurou também que a Shell perdeu 7% de 

participação de mercado depois de não aderir ao Protocolo de Kyoto”. (Ibidem, p. 48). 
283 “Assim, o mesmo modelo que induz o trabalho escravo, infantil ou simplesmente precarizado, acaba fornecendo 

instrumentos para o seu combate. A imagem da empresa, boa ou má, contamina o produto que ela fabrica e – por 

extensão – o próprio cidadão que o consome”. (VIANA, Márcio Túlio. Da greve ao boicote: os vários significados 

e as novas possibilidades das lutas operárias. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo 

Horizonte, v. 49, nº 79, p. 101-122, jan./jun. 2009. p. 118. Disponível em:< 

http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_79/marcio_tulio_viana.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2016). 

http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_79/marcio_tulio_viana.pdf
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A despeito dos exemplos acima apresentados, mister ressaltar a necessidade de incluir 

mais uma espécie de boicote, o boicote legal, no qual o próprio Poder Público impediria a 

circulação de produtos e serviços que ultrajassem direitos fundamentais.  

 

Porém, a despeito do inegável poder que o boicote possui junto ao mercado de consumo, 

o fato é que grande parte das empresas nacionais ou internacionais não tem como target o 

consumidor no sentido definido pela Lei 8.078, de 11 setembro de 1990284 (CDC), em seu art. 

2º. Exemplificando a afirmação: imagine uma empresa A que revende produtos às empresas Z, 

D e F, com raríssimas exceções, a prática de trabalho análogo à escravidão de A seria levada 

ao conhecimento do público de consumo e dificilmente o consumidor iria fazer a devida 

correlação da empresa A com as demais (Z, D e F).       

 

Corroborando com a importância da dificuldade acima, a ONG Repórter Brasil, em 

parceria com a OIT/Brasil, no ano de 2004, ministrou o primeiro estudo para identificar a cadeia 

produtiva das empresas que mantêm vínculos com as fazendas da “Lista Suja”. O estudo teve 

como objetivo informar a sociedade brasileira e aos agentes do mercado acerca da existência 

da prática de trabalho escravo na cadeia produtiva de diversas mercadorias comercializadas no 

Brasil.  

 

A aludida pesquisa teve como referencial o mapeamento das fazendas de “Lista Suja” 

que possuíam importantes vínculos comerciais com empresas estratégicas e de significante 

impacto na economia de suas regiões, incluindo vínculos com a RSE. Em uma segunda pesquisa 

de natureza idêntica realizada em 2007, foi constatado que mais de 300 (trezentas) empresas 

tinham relações comerciais com tais fazendas. Os seguimentos econômicos mapeados em geral 

estão relacionados com o setor de commodities, em especial com o setor de carne bovina, tendo 

tal setor a maior e a mais complexa cadeia.  

 

Munidas de tais resultados, a OIT/Brasil e o Instituto Ethos, bem como as demais 

empresas com forte influência de RSE, com a coordenação da ONG Repórter Brasil, realizaram 

diversas reuniões junto aos seus fornecedores na cadeia produtiva, buscando informá-los e 

conscientizá-los sobre os fatos apurados. Muitos fornecedores desconheciam totalmente o fato, 

                                                           
284 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 set. 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, 12 set. 1990. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. 

Acesso em: 13 abr. 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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vindo a rescindir imediatamente os seus contratos285. Adiante, as referidas empresas 

comprometeram-se a adotar medidas que contribuíssem para a erradicação do trabalho em 

situação análoga à escravidão em suas próprias cadeias produtivas.  

 

Porém, em que pese a diminuição dramática nos últimos anos do efetivo de Auditores-

Fiscais do Trabalho em atividade (por falta de recrutamentos à altura das necessidades), a baixa 

frequência da autuação do trabalho em situação análogas à escravidão visa demonstrar 

exatamente o contrário: entre os 6.826 trabalhadores alcançados em 2015 pelas 125 operações 

executadas pelo GEFM e pelos auditores especializados das Superintendências regionais, em 

229 estabelecimentos fiscalizados, apenas 1 em cada 7 foi considerado em condições análogas 

às de escravo. Os fiscais justificam que o denominado trabalho escravo é muito mais que tal ou 

tal infração isolada: é a soma de tamanhas violações à dignidade ou à liberdade da pessoa, 

literalmente reduzida a mero objeto, que elas acabam colocando em grave risco sua integridade 

ou mesmo sua vida.  

 

 Importante ressaltar que o Brasil já foi responsabilizado por violar a Convenção e 

Declaração de Direitos Humanos, uma vez que não deu o devido ensejo à proteção dos povos 

que sofrem com a prática do Trabalho Escravo. Tal responsabilização se deu por meio do “Caso 

José Pereira”, conforme os relatos de Telma Barros Penas Firme286:  

 

José Pereira, que na época tinha 17 anos, foi escravizado e teve sua liberdade 

impedida por capangas, juntamente com mais de 60 trabalhadores. Ao tentar 

escapar da fazenda, José Pereira e outro trabalhador foram atacados com 

disparos de fuzil de um capanga, como represália. Segundo relatos, José 

Pereira escapou por milagre, pois foi dado como morto pelos capangas. O 

outro colega, “Paraná” morreu em virtude dos disparos. Seus corpos foram 

jogados em um terreno próximo, mas José Pereira conseguiu chegar a uma 

fazenda vizinha e ser atendido, podendo prestar posteriormente sua denúncia. 

Entretanto, perdeu o olho e a mão direita em virtude dos tiros de que foi vítima. 

[...] O acordo constituiu um marco nas decisões relativas à violação dos 

direitos humanos no país. Apesar de ser comum este tipo de solução entre os 

países membros da OEA, o Brasil nunca havia assumido sua responsabilidade 

nestes termos. O resultado veio por meio de um processo de solução amistosa, 

iniciado no marco de uma petição internacional encaminhada à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos pelo Centro pela Justiça e o Direito 

                                                           
285 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL, 2010, op. cit., p. 156. 
286 FIRME, Telma Barros Pena. O Caso José Pereira: A Responsabilização do Brasil por Violação de Direitos 

Humanos em Relação ao Trabalho Escravo. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 

Centro Universitário de Brasília, Brasília, DF, 2005. p. 57-60. Disponível em:< 

http://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/31899/2005_firme_telma_barros_penna.pdf?sequence=1&isAll

owed=y>. Acesso em 05 out. 2016. 

http://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/31899/2005_firme_telma_barros_penna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/31899/2005_firme_telma_barros_penna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Internacional (CEJIL) e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), denunciando 

a incapacidade do Estado em prevenir e punir a prática do trabalho escravo.  

 

Dessa feita, apesar dos possíveis tropeços brasileiros, tem-se que o Brasil vem 

conquistando importantes avanços no combate ao trabalho em situações análogas à escravidão, 

sendo uma referência mundial. 

 

 

3.2.4. Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo 

 

 

Em 11 de março 2003 o Brasil lançou o PNETE287, com a participação dos mais diversos 

órgãos de todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), além do MP e sociedades 

civis.   

 

O PNETE é composto por 76 (setenta e seis) medidas, separadas em 06 (seis) pilares: 

(i) ações gerais; (ii) melhoria na estrutura administrativa do grupo de fiscalização móvel; (iii) 

melhoria na estrutura administrativa da ação policial; (iv) melhoria na estrutura administrativa 

do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho; (v) ações específicas de 

promoção da cidadania e combate à impunidade; e (vi) ações específicas de conscientização, 

                                                           
287 “O presente documento foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana (CDDPH), constituída pela Resolução 05/2002 do CDDPH e que reúne entidades e autoridades nacionais 

ligadas ao tema. Ademais, o Pacto possui os seguintes objetivos: Definição de metas específicas para a 

regularização das relações de trabalho nessas cadeias produtivas, o que implica na formalização das relações de 

emprego pelos produtores e fornecedores, no cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias e 

em ações preventivas referentes à saúde e à segurança dos trabalhadores; Definição de restrições comerciais às 

empresas ou pessoas identificadas na cadeia produtiva que se utilizam de condições degradantes de trabalho 

associadas a práticas que caracterizam a escravidão; Apoio às ações de reintegração social e produtiva dos 

trabalhadores que ainda se encontram em relações de trabalho degradantes ou indignas, garantindo a eles 

oportunidades de superação da sua situação de exclusão social, em parceria com as diferentes esferas de governo 

e organizações sem fins lucrativos; Apoio às ações de informação aos trabalhadores vulneráveis ao aliciamento de 

mão-de-obra escrava, assim como campanhas destinadas à sociedade para a prevenção da escravidão; Apoio às 

ações, em parceria com entidades públicas e privadas, no sentido de propiciar o treinamento e o aperfeiçoamento 

profissional de trabalhadores libertados; Apoio às ações de combate à sonegação de impostos e à pirataria; Apoio 

e debate de propostas que subsidiem e demandem a implementação pelo poder público das ações previstas nos 

Planos Nacionais para a Erradicação do Trabalho escravo; Monitoramento das ações descritas anteriormente e do 

alcance das metas propostas, tornando públicos os resultados desse esforço conjunto; Sistematização e divulgação 

da experiência, de forma a promover a multiplicação das ações que possam contribuir para o fim da 

exploração do trabalho degradante e do trabalho escravo em todas as suas formas, no Brasil e em outros 

países; Avaliação, após um ano da assinatura desse termo de compromisso, dos resultados da implementação das 

políticas e ações previstas no Pacto”. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL, 2010, 

op. cit., p. 157-159, grifos nossos).  
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capacitação e sensibilização288. Possui como missão a criação de uma estrutura pública voltada 

para o combate ao trabalho em situações análogas à escravidão em amplo espectro.     

 

Ao lado dos procedimentos de fiscalização, o PNETE insere os trabalhadores resgatados 

no programa de seguro desemprego, fazendo com que eles recebam um salário mínimo por três 

meses após o resgate, além de assistência em alojamentos, alimentação e custeio do retorno às 

suas cidades de origem. Ademais, para facilitar o reconhecimento de direitos trabalhistas, a 

Justiça do Trabalho possui varas itinerantes que atuam in loco.  

 

Segundo Samuel A. Antero289, verifica-se abaixo o resumo metodológico dos 

procedimentos de monitoramento do trabalho em situação análoga à escravidão pelo MPT, 

conforme a Figura 02 abaixo:   

 

Figura 02: Concepção dinâmica do sistema de monitoramento e avaliação do Programa de 

Erradicação do Trabalho Escravo290 

 

 

 

 O PNETE colocou nas agendas empresariais o compromisso do esforço ao combate ao 

trabalho análogo à escravidão, bem como fez com que o Poder Público e, de certa forma, toda 

a sociedade brasileira, se engajassem na referida luta. Tanto que, em 17 abril de 2008, a 

                                                           
288 BRASIL. Presidência da República. Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Plano Nacional para a erradicação do trabalho escravo. Brasília, 2003. Disponível em:< 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/plano_nacional_para_erradicacao_do_trabalho_

escravo_312.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2016. 
289 ANTERO, Samuel A. Monitoramento e avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo. Revista 

de Administração Pública, Rio de Janeiro, nº 42, p. 791-828, set./out. 2008. p. 813 Disponível em:< 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/eppgg/producaoacademica/artigo_samuelant

ero_rap2.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2016.  
290 Idem, p. 813. 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/plano_nacional_para_erradicacao_do_trabalho_escravo_312.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/plano_nacional_para_erradicacao_do_trabalho_escravo_312.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/eppgg/producaoacademica/artigo_samuelantero_rap2.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/eppgg/producaoacademica/artigo_samuelantero_rap2.pdf
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Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, criada pelo Decreto de 31 de julho de 

2003291, produziu o II PNETE292, introduzindo modificações que visam o contínuo combate, 

com uma visão conjugada com os princípios e as diretrizes dos direitos humanos.  

 

Nesse espeque ressalta-se oportunamente a publicação do Decreto nº 7.037/2009293 que 

definiu o objetivo estratégico VII, o combate e a prevenção ao trabalho escravo: 

 

Objetivo estratégico VII: Combate e prevenção ao trabalho escravo. Ações 

programáticas: a) Promover a efetivação do Plano Nacional para Erradicação 

do Trabalho Escravo. Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República b) 

Apoiar a coordenação e implementação de planos estaduais, distrital e 

municipais para erradicação do trabalho escravo. Responsável: Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República c) Monitorar e 

articular o trabalho das comissões estaduais, distrital e municipais para a 

erradicação do trabalho escravo. Responsáveis: Ministério do Trabalho e 

Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República d) Apoiar a alteração da Constituição para prever a expropriação 

dos imóveis rurais e urbanos nos quais forem encontrados trabalhadores 

reduzidos à condição análoga a de escravos. Responsáveis: Ministério do 

Trabalho e Emprego; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República e) Identificar periodicamente as atividades produtivas em que há 

ocorrência de trabalho escravo adulto e infantil. Responsáveis: Ministério do 

Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República f) Propor marco legal e ações repressivas para 

erradicar a intermediação ilegal de mão de obra. Responsáveis: Ministério do 

Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial g) Promover a destinação de recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT) para capacitação técnica e profissionalizante de 

trabalhadores rurais e de povos e comunidades tradicionais, como medida 

preventiva ao trabalho escravo, assim como para implementação de política 

de reinserção social dos libertados da condição de trabalho escravo. 

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República h) Atualizar e divulgar 

semestralmente o cadastro de empregadores que utilizaram mão-de-obra 

escrava. Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.  

 

                                                           
291 BRASIL. Decreto de 31 julho de 2003. Cria a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - 

CONATRAE. Diário Oficial da União, Brasília, 01º ago. 2003. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn9943.htm>. Acesso em: 26 set. 2106. 
292 ______. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. II Plano Nacional para 

Erradicação do Trabalho Escravo. Brasília: SEDH, 2008. Disponível em:< 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/conatrae/direitos-assegurados/pdfs/pnete-2>. Acesso em: 20 out. 2016. 
293 ______. Decreto nº 7.037, de 21 dez. 2009. Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 dez. 2009. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn9943.htm
http://www.sdh.gov.br/assuntos/conatrae/direitos-assegurados/pdfs/pnete-2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm
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Desde 2006, a OIT/Brasil294, já repercute positivamente a eficácia dos planos brasileiros 

para a erradicação do trabalho escravo, ao ponto de indicá-los como referências internacionais, 

apesar da falta de recursos:   

 

Em termos gerais, constata-se que 68,4% das metas foi cumprida, total ou 

parcialmente, em aproximadamente 2 anos de existência do Plano Nacional. 

Também pode ser observado que em algumas áreas os avanços foram mais 

expressivos que em outras, como será analisado a seguir. As entidades 

governamentais e não governamentais merecem o reconhecimento por 

avançarem na sensibilização e capacitação de atores para o combate ao 

trabalho escravo e na conscientização de trabalhadores pelos seus direitos, o 

que pode ser constatado pela porcentagem de metas cumpridas total e 

parcialmente nessa área: 77,7%. Da mesma forma, houve uma melhoria da 

fiscalização (38,5% das metas cumpridas totalmente e 38,5% cumpridas 

parcialmente) e, consequentemente, um salto no número de libertados entre 

2002 e 2003. Entre 2003 e 2004, o Ministério Público do Trabalho, que já 

acompanhava o grupo móvel de fiscalização, passou a estar presente em quase 

todas as ações. Isso se traduziu em números, com o aumento de ações civis 

públicas sendo ajuizadas. Contudo, o país ainda encontra dificuldades para 

pôr em prática soluções para diminuir efetivamente a impunidade, sejam 

mudanças na legislação (incluídas nas Ações Gerais, com 13,3% das metas 

cumpridas) ou mesmo na definição da competência entre a Justiça Federal e a 

Justiça Estadual para o julgamento de casos de trabalho escravo. Entretanto 

não conseguiu avançar significativamente nas metas de promoção da 

cidadania e combate à impunidade (26,7% cumpridas) como, por exemplo, de 

geração de emprego e renda e reforma agrária nas regiões fornecedoras de 

mão-de-obra escrava. Um dos principais problemas apontados por todas as 

entidades governamentais envolvidas é a falta de recursos humanos, ou seja, 

pessoal para fazer cumprir as metas do plano. Isso é um dos principais motivos 

do não cumprimento de metas relacionadas à melhoria de estrutura para o 

grupo móvel de fiscalização, à ação policial e ao Ministério Público da União. 

 

Finalizando, a despeito das possíveis limitações estruturais, humanas e financeiras de 

tais políticas, o que se verifica é um papel de destaque do Brasil para a erradicação do trabalho 

análogo à escravidão reconhecido pela comunidade internacional, como recentemente registrou 

a ONU/Brasil295, em trabalho específico sobre o tema Trabalho Escravo: 

  

Veja-se que, ao abarcar sob o leque de proteção do trabalhador sua dignidade, 

o Brasil se destacou em um cenário contemporâneo onde o termo "trabalho 

escravo” perpassa a noção de mera ausência de liberdade, para refletir também 

aquilo que é sonegado aos trabalhadores com tamanha exploração: sua 

                                                           
294 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL. Trabalho Escravo no Brasil do Século 

XXI. Brasília: OIT/BR, 2006. p. 99-100. Disponível em: < 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%2

0xxi_315.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2015.  
295 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Trabalho Escravo. ONU/BR, Brasília, [s.d] abr. 2016. p. 5. 

Disponível em:< https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. 

Acesso em 05 out. 2016 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%20xxi_315.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20seculo_%20xxi_315.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf
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condição de seres humanos, dotados de sonhos e esperanças. É com esse 

espírito que a ONU reconhece e enaltece as boas práticas construídas pelo 

Brasil nesses últimos 20 anos, e em especial sua legislação, que sem dúvida 

servirão de base para a atuação de diversos outros países que desejarem 

combater mais efetivamente o crime.  

 

 

3.2.5. Grupo Especial de Fiscalização Móvel 

 

 

O GEFM, órgão composto por Auditores-Fiscais do Trabalho, Policiais Federais e 

Procuradores do Trabalho, dentre outros, constitui um dos mais importantes órgãos criados para 

o combate ao trabalho escravo no Brasil.  

 

Segundo a OIT/Brasil296, o GEFM resgatou mais de 30.000 (trinta mil) trabalhadores, 

sendo um dos seus principais objetivos a investigação de denúncias relativas à prática do 

trabalho escravo, além de prover o resgate dos trabalhadores e imputar aos agentes as 

respectivas e possíveis penalidades.  

 

Coube ao governo federal a inspeção das condições do trabalho, competência esta 

exercida por meio do atual Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e das 

Secretarias de Inspeção do Trabalho (SIT), e sua implementação ocorre por meio das 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego espalhadas pelas capitais do Brasil, bem 

como pela Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE), que 

possui dotação específica.  

 

Cada equipe do GEFM possui um(a) coordenador(a) e um(a) subcoordenador(a), ambos 

auditores fiscais do trabalho. Os demais integrantes, por sua vez, exercem suas atividades de 

forma normal, no local onde estão lotados, sendo, portanto, convocados a integrar o GEFM e, 

com isso, exercer as atividades específicas.   

 

A atuação do GEFM é principalmente reativa, ou seja, predominantemente 

fundamentada em denúncias. Entretanto há também ações de fiscalização baseadas em 

                                                           
296 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL, 2010, op. cit., p. 128. 
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rastreamento de setores e regiões específicos feitos pelos coordenadores(as) do grupo ou 

Auditores-Fiscais do Trabalho envolvidos(as) com a fiscalização rural.  

 

A figura abaixo visa demonstrar todas as fases de trabalho do GEFM: 

 

Figura 03: Fases de Trabalho do GEFM297 

 

 

Conforme o Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo do 

MTPS de 2011 (MANUAL)298, a denúncia é a principal forma de provocação do GEFM299. 

Nesse espeque, importante ressaltar o papel primordial desenvolvido pela CPT, uma das 

maiores denunciantes, uma vez que as denúncias recebidas pela SIT permitem aos órgãos 

públicos a criação de uma ampla rede social que possibilita o combate mais efetivo.   

 

                                                           
297 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL. As boas práticas da inspeção do trabalho 

no Brasil: a erradicação ao trabalho análogo ao de escravo. Brasília: OIT/Brasil, 2010. p. 28. Disponível em:< 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/labour_inspection/pub/trabalho_escravo_inspecao_279.pdf >. 

Acesso em: 20 out. 2016. 
298 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de 

Escravo. Brasília: MTE, 2011. Disponível em:< 

http://www.contag.org.br/assalariados/docs/combate_trabalho_escravo_web_mte.pdf>. Acesso em: 05. Out. 

2016. 
299 “Informante – A ação fiscal pode ser desencadeada por uma denúncia. Nesses casos, a denúncia deverá trazer 

informações sobre a localização da propriedade. Há casos, no entanto, em que é necessário contar com um 

informante, que pode ser o próprio denunciante ou pessoa de confiança da equipe fiscal e que tenha conhecimento 

da região onde se encontra o estabelecimento a ser fiscalizado. A participação do informante na equipe é voluntária 

e visa a facilitar a localização do estabelecimento e/ou das frentes de trabalho. Em todos os casos onde sua 

participação seja necessária, a identidade do informante deve ser protegida, a fim de evitar possíveis represálias. 

O informante deverá ser previamente orientado e alertado quanto aos riscos inerentes à natureza da ação bem como 

quanto àqueles decorrentes de seus próprios atos, tanto no que se refere à sua segurança quanto no que tange à sua 

responsabilidade, inclusive penal, pelas informações prestadas ao grupo”. (Idem, p. 46). 
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Uma vez recebida, a denúncia passa por um procedimento de triagem e definição das 

operações que visa a averiguação dos fatos narrados. Contatados os indícios de trabalhos em 

condições análogas à escravidão, a chefia do DETRAE, em conjunto com o representante do 

Ministério Público do Trabalho (MPT), define os trabalhos de fiscalização. Caso os fatos 

apontados na denúncia se consubstanciem em irregularidades trabalhistas rotineiras, a mesma 

é direcionada à respectiva Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).  

 

Realizada a triagem das denúncias, naquelas em que são encontrados fortes indícios de 

trabalho em situação análoga à escravidão, o(a) coordenador(a) responsável assume o encargo 

de montar o GEFM, geralmente com a expedição de ofícios ao Ministério Público Federal 

(MPF), Advocacia-Geral da União (AGU) e ao MPT, remetendo a SIT o cronograma das 

ações300.  

 

A SIT, uma vez montada a equipe, providencia todo o necessário para a operação (as 

passagens e as diárias para os integrantes, incluindo a dos policiais que darão suporte à 

operação). Sendo o sigilo301 essencial para o sucesso da operação, com exceção do(a) 

coordenador(a), do(a) subcoordenador(a) e um(a) dos(as) policiais envolvidos(as), os demais 

integrantes não têm acesso ao conteúdo da denúncia, até momentos antes da operação.    

 

Ao chegar ao local, o GEFM procede a uma análise preliminar verificando a existência 

ou não de trabalho em condições análogas à escravidão, buscando elementos que comprovem: 

(i) aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional, (ii) sinais de 

qualquer tipo de violência em face dos trabalhadores, (iii) existência de qualquer tipo de 

restrição às liberdades individuais dos trabalhadores, (iv) se são respeitados os limites de 

jornadas e descanso e (v) a identificação das condições de trabalho302.  

 

                                                           
300 Ibidem, p. 42. 
301 “ Sigilo – O sigilo é fator preponderante para o sucesso das ações fiscais de combate ao trabalho em condição 

análoga à de escravo, por razões evidentes. A conduta típica, quando o empregador e/ou seus prepostos tomam 

ciência prévia das ações fiscais, é retirar, imediatamente, os trabalhadores dos locais de alojamento e escondê-los 

em locais próximos ou transportá-los para longe do alcance da fiscalização [...]”. (Ibidem, 2011, p. 45).  
302 Ibidem, p. 6. 
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A produção das provas é ampla e, de forma geral, não está restrita a uma forma rígida. 

As principais fontes de provas são as fotos303, filmagens304, a constatação de qualquer indício 

que consubstancie a prática do truck system, entrevistas com os trabalhadores305, além da 

tentativa de identificar todos os envolvidos. 

 

Tais diligências são de extrema importância, pois não é incomum a “instrução” dos 

trabalhadores no sentido de que as suas respostas tenham o direcionamento de desconstituir o 

trabalho em situações análogas à escravidão.    

                                                           
303 “Registro fotográfico – Foto e eventual filmagem devem ser realizadas assim que se chegue à frente de trabalho 

ou em situações que no transcurso da ação se deseje registrar. Devem ser fotografadas todas as situações que 

demonstrem o descumprimento da legislação, especialmente situações relacionadas a água, alojamentos, 

equipamentos de segurança, alimentação, trabalho de crianças e adolescentes e todas as irregularidades que 

apontem para a sujeição dos trabalhadores a condições degradantes de trabalho e a outras situações que possam 

configurar a submissão a trabalho análogo ao de escravo. Fotografar ainda a(s) placa(s) de identificação da 

propriedade, sede da fazenda, do local de trabalho rural ou urbano, de financiamento público para a atividade 

desenvolvida (se houver), bem como o empregador, “gatos”, armas apreendidas, trabalhadores acidentados e/ou 

doentes, veículos utilizados para transporte dos obreiros, cantinas existentes nos locais de trabalho e todas as etapas 

da fiscalização (principalmente o ato do pagamento das verbas rescisórias) e situações que possam de alguma 

maneira ilustrar o relatório e comprovar as diversas irregularidades encontradas e objeto de autuação. Sempre que 

possível, as fotografias devem incluir pessoas vinculadas à propriedade, para que não sejam suscitadas dúvidas 

quanto à veracidade das mesmas [...]”. (Ibidem, 2011, p. 47). 
304 “Registro Filmográfico/Videográfico – Com o objetivo de melhorar o acervo de provas da situação fiscalizada, 

as mesmas condições fotografadas devem, sempre que possível, ser também filmadas. Indispensável filmar alguns 

depoimentos, para corroborar as declarações reduzidas a termo. As fotografias e gravações em filme ou vídeo são 

fundamentais para ilustrar a situação encontrada e devem ser obtidas de forma autêntica. A veracidade e a 

fidedignidade do registro são indispensáveis, razão pela qual o(s) responsável(is) precisa(m) estar sempre atento(s) 

para não perder cenas importantes e espontâneas. Antes de qualquer providência, os trabalhadores deverão ser 

fotografados e filmados como foram encontrados. O declarante/depoente/interrogado não deve se sentir intimidado 

ou incomodado com a câmera para que não se retraia e acabe por, involuntariamente, omitir informações 

importantes. O responsável pela gravação deve se assegurar que o entrevistado fale livremente, passando suas 

impressões. Os policiais, auditores-fiscais ou procuradores que tomam as declarações não devem ser o foco da 

filmagem. A cena será gravada com narração inicial do cinegrafista informando a data e o local da ação fiscal bem 

como o nome da propriedade fiscalizada. Só depois se iniciam as entrevistas. Um CD gravado com o arquivo 

original das fotos que ilustram o relatório final, assim como os utilizados para filmagem deverão fazer parte dos 

anexos do relatório [...]”. (Ibidem, 2011, p. 48). 
305 “É essencial ganhar a confiança dos trabalhadores para que se sintam seguros em falar livre e abertamente sobre 

sua situação no estabelecimento. Ao chegar, explicar-lhes a finalidade da fiscalização, além de procurar um local 

isolado que propicie privacidade para os depoimentos. Os trabalhadores, ao se sentirem confiantes, passam a contar 

o que realmente está acontecendo. É importante ressaltar que, dificilmente, o obreiro inquirido na presença de 

outros trabalhadores ou prepostos do empregador mencionará fatos que possam vir a comprometer, futuramente, 

sua integridade. Por meio da entrevista/verificação física, tem-se o primeiro diagnóstico da situação: forma de 

contratação, endividamento dos empregados, jornada, condições de permanência (alojamento e moradia), água, 

condições de segurança e saúde do trabalhador, vigilância, ameaças, pressões psicológicas, impedimento de 

romper o contrato ou punições. O ideal é utilizar formulário padrão de entrevistas (modelos anexos), por 

amostragem, que serão anexados ao relatório de fiscalização. Com relação ao endividamento, a entrevista com os 

trabalhadores, “gato”, gerente, prepostos e empregador, deve ser especialmente cuidadosa, procurando-se apurar 

com exatidão os valores envolvidos e checando-se as contradições. Às vezes são encontrados trabalhadores que já 

fizeram algum acerto por serviço findo. Deve-se perguntar se há pessoas que já fizeram acerto. Deve-se verificar 

a presença de crianças e adolescentes. Neste caso, todos serão entrevistados, bem como seus responsáveis, se 

presentes. Observação: O primeiro diagnóstico não deve ser precipitado, haja vista o risco de comprometimento 

da qualidade dos procedimentos fiscais necessários não só para elucidação da real situação, mas também para 

reunião dos elementos de comprovação das condições encontradas [...]”. (Ibidem, p. 49-50). 
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Uma vez identificado o trabalhador em situação análoga à escravidão, o mesmo deve 

ser imediatamente resgatado, sendo retirado do ambiente laboral em função de ameaças, 

condições de alojamento e/ou qualquer outro motivo que leve o Auditor-Fiscal do Trabalho a 

entender que a dignidade do trabalhador esteja em perigo iminente. Em ato contínuo é 

apresentado ao empregador a relação pormenorizada dos valores devidos pelos encargos 

trabalhistas, devidamente acrescidos pelo dano moral de cada trabalhador, conforme 

determinado por um Procurador do Trabalho in loco.  

 

Os trabalhadores têm o reconhecimento do vínculo trabalhista de pronto e, após, são 

demitidos, fazendo jus então aos benefícios como seguro desemprego, dentre outros.  

 

Dentre tais benefícios encontra-se o encaminhamento dos trabalhadores que desejam 

retornar aos seus locais de origem, sendo tais custos arcados pelo empregador. Havendo recusa 

do empregador em pagar as verbas trabalhistas, poderá o Procurador do Trabalho propor as 

medidas necessárias para bloquear os ativos, tanto pessoais quanto os relativos à pessoa 

jurídica, como bem ressalta o MANUAL306:   

 

4.10 EMPREGADOR SE RECUSA A PAGAR AS VERBAS 

RESCISÓRIAS. O Coordenador e o representante do Ministério Público do 

Trabalho adotarão, respectivamente, as medidas administrativas e judiciais 

que entenderem cabíveis. Para tanto, o Coordenador e a autoridade policial 

responsável, atendendo à solicitação do Ministério Público do Trabalho, 

encaminharão a este, cópias de todos os documentos indispensáveis ao 

ajuizamento da ação cabível, tais como: planilha de cálculo das rescisões 

contratuais, cadernos de anotações, autos de infração e de apreensão lavrados, 

termos de interdição, documentos da propriedade, termos de declarações, bem 

como um relatório preliminar de fiscalização, dentre outros. 

Concomitantemente, a autoridade policial, caso entenda cabível, instaurará o 

competente inquérito, dispondo, igualmente, de todos os documentos 

fornecidos pelas demais instituições integrantes da equipe. Poderão ainda ser 

acionadas a Advocacia-Geral da União – AGU e a Defensoria Pública da 

União – DPU, a fim de buscar a proteção adequada no âmbito judicial do 

trabalhador resgatado.  

 

 Caso o empregador se recuse a arcar com tais verbas trabalhistas, o MPT tem à sua 

disposição os fundos direcionados à Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de 

                                                           
306 Ibidem, p. 59. 
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Trabalho Escravo que está inscrita no Plano Plurianual e que irão auxiliar os trabalhadores até 

a decisão da justiça especializada.  

 

É possível, ainda, a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), onde 

o empregador busca sanar todas as irregularidades apontadas e, caso não possa assumir as 

obrigações no momento, se compromete a cumpri-las no tempo e modo a serem descritos. 

 

  Finalizados os procedimentos de fiscalização será confeccionado um Relatório de 

Ação Fiscal que será encaminhado aos mais diversos órgãos públicos e, concomitantemente, os 

seus dados serão inseridos no Sistema de Acompanhamento do Trabalho Escravo, sistema que 

tem como objetivo dar mais eficiência às iniciativas dos órgãos responsáveis. Por fim e 

sumarizando, as medidas acima apontadas tem sua base legal na IN de nº 91/2011 (arts. 13 e 

14)307:   

 

Art. 13. A constatação de trabalho em condição análoga à de escravo ensejará 

a adoção dos procedimentos previstos no artigo 2º - C, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

7.998, de 11 de janeiro de 1990, devendo o Auditor-Fiscal do Trabalho 

resgatar o trabalhador que estiver submetido a essa condição e emitir o 

Requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado.  Art. 14. O 

Auditor-Fiscal do Trabalho, ao concluir pela constatação de trabalho em 

condição análoga à de escravo, determinará que o empregador ou preposto 

tome as seguintes providências: I - A imediata paralisação das atividades dos 

empregados encontrados em condição análoga à de escravo; II - A 

regularização dos contratos de trabalho;  III - O pagamento dos créditos 

trabalhistas por meio dos competentes Termos de Rescisões de Contrato de 

Trabalho;  IV - O recolhimento do FGTS e da Contribuição Social; V - O 

cumprimento das obrigações acessórias ao contrato de trabalho, bem como 

tome as providências para o retorno dos trabalhadores aos locais de origem ou 

para rede hoteleira, abrigo público ou similar, quando for o caso.  § 1º O auto 

de infração previsto nos §§2º e 3º, do art. 3º, desta Instrução Normativa, 

descreverá minuciosamente os fatos a que se referem e serão conclusivos a 

respeito da existência de trabalho em condição análoga à de escravo, o que 

será objeto do contraditório e da ampla defesa garantida ao autuado.  §2º Em 

caso de não recolhimento do FGTS e Contribuição Social, deverão ser 

lavradas as competentes Notificações para Recolhimento (NFGC e 

NRFC).  §3º Em caso de descumprimento das determinações contidas nos 

incisos I, II, III ou V, o Auditor-Fiscal do Trabalho relatará o fato 

imediatamente à Chefia da Fiscalização para que informe a Advocacia- Geral 

da União (AGU), o Ministério Público do Trabalho (MPT) ou a Defensoria 

Pública da União (DPU), a fim de que tomem as medidas judiciais 

                                                           
307 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretária de Inspeção do Trabalho. Instrução Normativa nº 91, 

de 05 out. 2011. Dispõe sobre a fiscalização para a erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 out. 2011. Seção I, p. 102. Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D32DC09BB0132DFD134F77441/in_20111005_91.pdf>. Acesso 

em: 27 ago. 2015. 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/7998_90.html#art2cp1
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3p2
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3p3
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3inci
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3incii
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3inciii
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_91_11.html#art3incv
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D32DC09BB0132DFD134F77441/in_20111005_91.pdf
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cabíveis.  §4° Caso seja constatada situação de grave e iminente risco à 

segurança e/ou à saúde do trabalhador, serão tomadas as medidas previstas em 

lei.  

 

As ações do GEFM308 promoveram importantes mudanças na relação entre fazendeiros 

e os trabalhadores rurais. Ademais, as suas iniciativas têm um importante papel didático, 

permitindo aos trabalhadores obter a ciência de seus direitos, conforme informa Ricardo 

Rezende Figueira309: 

 

[...] a equipe de fiscalização chegou a constatar a presença de vigias 

fortemente armados e observou que os trabalhadores rurais da região são 

desconfiados e dificilmente levantam, de forma espontânea, diante da 

fiscalização, questões em forma de denúncia. Limitam-se a responder às 

perguntas da fiscalização. Contudo, essa posição mudou na segunda semana 

de operação, quando as notícias já haviam circulado entre os trabalhadores. 

Estes, então, manifestavam-se coletivamente. O fato [...] de conhecer melhor 

as autoridades e a notícia de que seus direitos poderiam ser reparados 

‘circular’ entre o grupo, [...] propiciava uma resposta, não somente individual, 

mas coletiva.  
 

Dessa feita, pelas ações adotadas pela GEFM, demonstra-se a necessidade de mais 

interação entre todos os atores envolvidos no tema, no afã de otimizar suas operações. 

Reafirmando esse compromisso a OIT/Brasil 310:   

 

A experiência do GEFM aponta a necessidade de manter a articulação entre 

os diferentes atores sociais para que sejam alcançados resultados duradouros 

e eficazes no combate ao trabalho escravo. O fortalecimento dessas parcerias 

é particularmente incentivado pela OIT-Brasil, por meio do apoio à realização 

de fóruns de debate, conselhos e comissões voltados para a defesa dos 

interesses e direitos dos trabalhadores. Nesse intuito, a OIT-Brasil apoiou a 

realização de duas Oficinas de Aperfeiçoamento Legislativo sobre o Trabalho 

Escravo, em junho, legislativas que visam aumentar a eficácia no combate a 

essa prática.  A alteração do Artigo n.º 149 do CP corrente da primeira Oficina. 

A partir delas, também foram enviados ao Congresso Nacional Projetos de Lei 

com vistas à interiorização da Justiça Federal para conferir maior agilidade no 

julgamento dos crimes de trabalho escravo nas regiões de maior incidência do 

problema: zona rural dos estados do Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e Pará. Propôs-se também a criação de Varas de Trabalho Itinerantes, por 

meio do Tribunal Superior do Trabalho, para atender em regime de urgência 

as denúncias mais graves de trabalho escravo, possibilitando julgar esse crime 

nas áreas remotas do país, além de outras iniciativas. 

 

                                                           
308 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL, 2010, op. cit., p. 129.  
309 FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Pisando fora da própria sombra: a escravidão por dívida no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 360-361. 
310 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO/BRASIL, 2006, op. cit., p. 136-137. 
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Somente no ano de 2015 foram resgatadas mais de 900 pessoas em situação análoga à 

escravidão, segundo os dados fornecidos pelo Portal Brasil311. Tais dados, per si, já demonstram 

a importância da GEFM na luta em favor da erradicação do trabalho análogo à escravidão.   

 

   

3.2.6. Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e suas iniciativas 

 

 

Além da União, como acima demonstrado, verifica-se que os municípios e os Estados 

brasileiros também vêm avançando em suas legislações para a erradicação da prática do 

trabalho em situação análoga à escravidão. Citando os três principais Estados no ranking 

informado na introdução, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, verificam-se em cada um 

deles importantes avanços. 

   

A prova de tal visão sistemática e da vital participação do Estado de São Paulo no 

combate ao trabalho escravo é a Lei nº 14.946/2013312 que culminou na Portaria CAT 

19/2013313 a qual dispõe sobre a suspensão, cassação e nulidade da eficácia da inscrição no 

Cadastro de Contribuintes do ICMS quanto constatada a presença de trabalho em situação 

análoga à escravidão (art. 24-A). Todavia, apesar de exaltarmos a iniciativa do governo paulista, 

alguns fatores impedem a real eficácia do dispositivo.  

 

De acordo com a portaria paulista, tem-se que para que seja instaurado o procedimento 

de cassação, o mesmo deve ser instruído com uma cópia da decisão judicial condenatória, 

transitada em julgado, de pessoa vinculada ao contribuinte fabricante, na condição de sócio ou 

                                                           
311 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/governo-resgatou-936-pessoas-de-trabalho-escravo-em-

2015. Acesso em: 22 jul. 2016.  
312 SÃO PAULO. Lei nº 14.946, de 28 jan. 2013. Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de 

trabalho escravo ou em condições análogas. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 28 jan. 2013. 

Disponível em:< 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/8d5c7fc8843d47

1083257b050063cc0d?OpenDocument>. Acesso em: 20 jan. 2016.    
313 ______. Secretaria da Fazenda. Portaria CAT 19, de 22 fev. 2013. Altera a Portaria CAT-95/06, de 24-11-2006, 

que dispõe sobre a suspensão, cassação e nulidade da eficácia da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 23 fev. 2013. Disponível em: < 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut>. 

Acesso em: 20 jan. 2016.  

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/governo-resgatou-936-pessoas-de-trabalho-escravo-em-2015
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/governo-resgatou-936-pessoas-de-trabalho-escravo-em-2015
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/8d5c7fc8843d471083257b050063cc0d?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/8d5c7fc8843d471083257b050063cc0d?OpenDocument
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat952006.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
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administrador da sociedade empresarial. Em nenhum momento o instituto normativo faz 

menção à “Lista Suja”.  

 

Requer, ainda, o trânsito em julgado da decisão condenatória de pessoa específica, pois 

caso a pessoa condenada não seja sócia ou administradora da sociedade empresária, como 

condição sine qua non, o processo administrativo não tem lugar.  

 

A redação apresentada pelo Estado paulista, apesar de louvável, demonstra, em tese, 

pequena eficácia. Ainda, como se demonstrará, a restrição legal em nada impacta quando se 

trata de cadeia produtiva. 

 

Ademais, o Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 57.368/2011314, criou uma 

Comissão Estadual para Erradicar o Trabalho Escravo (COETRAE/SP) que tem como objetivos 

a avaliação e o acompanhamento de ações, programas, projetos, bem como quaisquer planos 

que estão relacionados com a prevenção e enfrentamento do trabalho em situação análoga à 

escravidão, inclusive propondo as adaptações que porventura se fizerem necessárias, dentre 

outras atividades e competências de extrema importância, além de ter em 2006 conduzido uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)315 para apurar a prática de trabalho análogo à 

escravidão em empresas paulistas.  

 

 Importante salientar que a aludida CPI reconheceu a necessidade do aprofundamento do 

tema, em especial nos setores da construção civil e indústria têxtil, porém, por questões 

regimentais (prazo) não foi possível uma maior imersão nas investigações. Contudo, ressalta-

se uma valorosa iniciativa da CPI316:  

 

Indicação ao Senhor Governador do Estado de São Paulo para que crie 

medidas administrativas e/ou tributárias de incentivos econômicos às 

empresas da área têxtil com atuação no Estado de São Paulo que, de forma 

transparente, comprovarem a idoneidade de toda sua cadeia produtiva, 

principalmente a não-utilização, inclusive por empresas terceirizadas ou 

quarteirizadas, de mão-de-obra análoga à de escravo [...]. Ofício à 

                                                           
314 ______. Decreto nº 57.368, de 26 set. 2011. Institui junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a 

Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAE/SP e dá outras providências. Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 27 set. 2011. Disponível em: < 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
315  ______. Assembleia Legislativa. Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório Final. Diário Oficial do Estado 

de São Paulo, São Paulo, 14 mar. 2015. Disponível em:< 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/arquivoWeb/com/com3042.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2016. 
316 Idem, p. 48. 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/arquivoWeb/com/com3042.pdf
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BMF&Bovespa para que inclua, entre os critérios para atuação no “Novo 

Mercado”, a cadeia produtiva livre de trabalho escravo, mediante auditoria 

externa e transparente, uma vez que é garantia de efetiva sustentabilidade da 

empresa, tanto no respeito à livre concorrência do mercado brasileiro quanto 

na formação de mercado consumidor do país [...] Ofício à BMF&Bovespa 

para que inclua, na obrigatoriedade de comunicação de “Fato Relevante”, a 

condenação judicial por trabalho escravo, já que passa a impedir o 

funcionamento da empresa em São Paulo por 10 anos, de acordo com a Lei 

14.946/2013 [...]  
 

 Verifica-se um equívoco na constituição de Fato Relevante, como proposto pela CPI. 

Ora, a prática de crime de trabalho escravo (art. 149 do CP) é de autoria exclusiva de pessoa 

física, portanto, mesmo que existente a condenação, a mesma estará muito distante dos 

administradores das empresas listadas no “Novo Mercado”, o que mesmo assim inviabilizaria 

a condenação da pessoa jurídica. Aqui, mais uma vez se demonstra a confusão entre as 

terminologias trabalho escravo e trabalho degradante, que dificulta a efetividade das honrosas 

medidas acima.  

 

Por fim, mister ressaltar que o próprio município de São Paulo/SP possui um Plano para 

Erradicação do Trabalho Escravo, criando uma Comissão Municipal para a Erradicação do 

Trabalho Escravo (COMTRAE/SP), regulamentada pelo Decreto nº 54.432/2013317. 

 

 Com 41 (quarenta e uma) ações, o Estado do Rio de Janeiro lançou o seu Plano Estadual 

para a Erradicação do Trabalho Escravo, elaborado pela Comissão Estadual de Erradicação do 

Trabalho Escravo do Estado do Rio de Janeiro (COETRAE-RJ), com a coordenação da 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. As principais ações de trabalho 

consistem na criação de um Disque-Denúncia, elaboração de uma lista dos municípios que 

utilizam o Trabalho Escravo, promoção de cursos de formação sobre o tema trabalho escravo 

destinado a agentes da segurança pública, o imediato cancelamento dos contratos porventura 

firmados entre o Estado e terceiros que tenham sido condenados pela prática do trabalho escravo 

(ressaltando que o tipo em questão não pode ser realizado por pessoa jurídica), além de inserção 

daquelas pessoas que denunciarem a prática do trabalho escravo em um programa de proteção 

às testemunhas.  

 

                                                           
317 ______. Decreto nº 54.432, de 7 out. 2013. Regulamenta a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 

Escravo - COMTRAE/SP, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, instituída pelo 

artigo 263 da Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. DOC, São Paulo, 08 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/decreto%20comtrae.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/decreto%20comtrae.pdf
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A observação negativa que se faz a respeito do programa fluminense é a falta de 

transparência relativa aos resultados das iniciativas traçadas e a ausência de um relatório 

específico como realizado pelo Estado de São Paulo, fazendo menção ao significativo trabalho 

realizado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo intitulado 

“Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Estado de São Paulo: Análise dos procedimentos 

judiciais e extrajudiciais do Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal”, de 

janeiro de 2015318.   

 

Apesar do Estado de Minas Gerais não ter uma política específica sobre o tema, o 

Governador de Minas Gerais instituiu o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e 

Apátrida, Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo 

(COMITRATE-MG), por meio do Decreto nº 46.849, de set. 2015319, sendo a sua competência 

descrita no art. 2º:    

 

Art. 2º Ao COMITRATE-MG, instância colegiada de caráter consultivo, 

deliberativo e propositivo vinculado à Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC –, compete: [...] I – 

avaliar e acompanhar o cumprimento dos princípios, diretrizes, programas, 

projetos e ações relacionados à atenção ao migrante, refugiado e apátrida, ao 

enfrentamento do tráfico de pessoas e à erradicação do trabalho escravo, 

inclusive o trabalho escravo infantil, no Estado;[...] III – acompanhar a 

tramitação de projetos de lei relacionados com a promoção dos direitos dos 

migrantes, refugiados e apátridas, bem como o enfrentamento do trabalho 

escravo e tráfico de pessoas; IV – promover a articulação interinstitucional 

entre os órgãos públicos que atuam na promoção e garantia dos direitos 

migratórios, no enfrentamento do trabalho escravo e tráfico de pessoas e em 

temas correlatos; V – consolidar fluxos integrados em prol da garantia dos 

direitos das pessoas violadas em decorrência do processo migratório, do 

trabalho escravo e do tráfico de pessoas, bem como da responsabilização dos 

autores que as vitimaram;[...] VII – consolidar dados e recomendar estudos 

visando à criação de ações integradas para a promoção e garantia de direitos 

do público afeto às agendas do Comitê e ao enfrentamento das violações de 

direito que incorrem sobre os processos migratórios e relacionados ao trabalho 

escravo e tráfico de pessoas;[...] XI – fomentar, propor e fortalecer parcerias 

                                                           
318 ______. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Estado de São 

Paulo: Análise dos procedimentos judiciais e extrajudiciais do Ministério Público do Trabalho e Ministério 

Público Federal. São Paulo: SJDC/SGP, 2015. Disponível em:< 
http://www.justica.sp.gov.br/StaticFiles/SJDC/ArquivosComuns/ProgramasProjetos/NETP/Pesquisa%20sobre%

20Trabalho%20Escravo%20e%20Tr%C3%A1fico%20de%20Pessoas.%20Governo%20do%20Estado%20de%2

0S%C3%A3o%20Paulo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016. 
319 MINAS GERAIS. Decreto 46.849, de 29 set. 2015. Institui o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, 

Refugiado e Apátrida, Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo – COMITRATE-

MG. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 29 set. 2015. Disponível em:< 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46849&comp=&ano=20

15>. Acesso em 05 out. 2016.  

 

http://www.justica.sp.gov.br/StaticFiles/SJDC/ArquivosComuns/ProgramasProjetos/NETP/Pesquisa%20sobre%20Trabalho%20Escravo%20e%20Tr%C3%A1fico%20de%20Pessoas.%20Governo%20do%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf
http://www.justica.sp.gov.br/StaticFiles/SJDC/ArquivosComuns/ProgramasProjetos/NETP/Pesquisa%20sobre%20Trabalho%20Escravo%20e%20Tr%C3%A1fico%20de%20Pessoas.%20Governo%20do%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf
http://www.justica.sp.gov.br/StaticFiles/SJDC/ArquivosComuns/ProgramasProjetos/NETP/Pesquisa%20sobre%20Trabalho%20Escravo%20e%20Tr%C3%A1fico%20de%20Pessoas.%20Governo%20do%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46849&comp=&ano=2015
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46849&comp=&ano=2015
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para o enfrentamento do trabalho escravo, tráfico de pessoas e violações 

migratórias no Estado, garantindo a institucionalização da política e a 

qualidade na assistência conferida àqueles vitimados e aos seus familiares;[...] 

XIV – articular suas atividades com as dos comitês e conselhos estaduais de 

políticas públicas que tenham interface com a migração e o enfrentamento do 

tráfico de pessoas e trabalho escravo, promovendo a intersetorialidade destas 

políticas; XV – articular e apoiar a instituição de comitês regionalizados de 

atenção ao migrante, refugiado e apátrida, ao enfrentamento do tráfico de 

pessoas e à erradicação do trabalho escravo, bem como assessorar 

tecnicamente a definição de diretrizes comuns de atuação, a regulamentação 

e o cumprimento de suas atribuições; [...]Art. 6º Para a consecução de seus 

objetivos, o COMITRATE-MG, no âmbito de suas atribuições e dentre os seus 

integrantes, instituirá:[...] II – Câmara Técnica de Trabalho Escravo e 

Trabalho Infantil [...]  

 

A iniciativa mineira visa somar esforços junto ao Programa de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas, que segundo Leonardo Nader, coordenador do COMITRATE, assim que instituídas 

as câmaras técnicas, a erradicação do trabalho em situações análogas à escravidão passará a ter 

um novo contorno320.   

 

  Portanto, nos Estados onde a constatação do trabalho em situações análogas à escravidão 

foi mais significativa, encontram-se programas e iniciativas que se bem direcionadas podem 

regimentar as já existentes.  

 

A ausência de dados relativos à performance de tais políticas implica prejuízo à 

constatação de eficácia, porém, o principal problema é a insistência na utilização do termo 

trabalho escravo, que remete diretamente ao tipo penal e não simplesmente às situações 

degradantes de trabalho.  

 

 Importante também ressaltar as iniciativas adotadas pelos Estados do Rio Grande do 

Sul, Bahia, Ceará, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Maranhão, que já iniciaram medidas 

estruturadas para o engajamento na luta pela erradicação do trabalho em condições análogas à 

escravidão.  

 

                                                           
320 COMITÊ específico vai tratar da situação dos refugiados e migrantes em Minas Gerais: O colegiado já iniciou 

os trabalhos que vão contribuir também para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e a erradicação do trabalho 

escravo. Agência Minas Gerais, Belo Horizonte, 26 fev. 2016. Disponível em:< 
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/comite-especifico-vai-tratar-da-situacao-dos-refugiados-e-

migrantes-em-minas-gerais>. Acesso em: 20 out. 2016. 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/comite-especifico-vai-tratar-da-situacao-dos-refugiados-e-migrantes-em-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/comite-especifico-vai-tratar-da-situacao-dos-refugiados-e-migrantes-em-minas-gerais


136 

 

 Uma vez analisados os dilemas que envolvem o conceito de trabalho em situação 

análoga à escravidão e as principais iniciativas públicas e privadas para a sua erradicação, 

passa-se à análise do tema pelo STF.   

 

3.3. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

O STF, por meio do RE nº 398.041-PA, definiu que o bem jurídico a ser tutelado pelo 

art. 149 do CP é a dignidade do homem. Ao fazê-lo, o STF emitiu uma interpretação humanista 

ao termo Organização do Trabalho, incluindo o homem em sua mais ampla acepção, abarcando 

os aspectos atinentes à sua liberdade, autodeterminação e dignidade, outorgando à ultima um 

elemento indissociável à Organização do Trabalho.  

 

O Inquérito 3.564/MG, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser: 

“[...] desnecessária a violência física para a configuração do delito, mas tão somente a 

“coisificação” do trabalhador, com a constante ofensa aos seus direitos básicos, a ponto de 

vulnerar, inclusive, sua dignidade como ser humano”321. Corroborando:   

 

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE 

REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E DE 

ALICIAMENTO DE TRABALHADORES. DESNECESSIDADE DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA PARA A OCORRÊNCIA DO DELITO. PARA A 

CARACTERIZAÇÃO DO DELITO BASTA A REITERADA OFENSA 

AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR, 

                                                           
321 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Inquérito nº 3.564/MG. EMENTA: PENAL. 

PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO 

E DE ALICIAMENTO DE TRABALHADORES. DESNECESSIDADE DE VIOLÊNCIA FÍSICA PARA A 

OCORRÊNCIA DO DELITO. PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO BASTA A REITERADA OFENSA 

AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR, VULNERANDO SUA DIGNIDADE COMO SER 

HUMANO. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA. 

DENUNCIADO COM IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. 

I – A inicial acusatória contemplou a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, 

apresentou informações essenciais sobre a prática das condutas, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. II – 

Prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de frustração de direito trabalhista, considerando a 

pena máxima cominada ao tipo penal (dois anos de detenção) e o fato de o prazo do art. 109, V, do Código Penal 

necessitar ser reduzido à metade (art. 115 do CP); a prescrição é, inclusive, anterior à remessa dos autos a esta 

Corte. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessário haver violência física para a 

configuração do delito de redução à condição análoga à de escravo. É preciso apenas a coisificação do trabalhador, 

com a reiterada ofensa a direitos fundamentais, vulnerando a sua dignidade como ser humano (Inq 3.412, Redatora 

p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2012). IV – Presentes os indícios de materialidade e 

autoria, a denúncia foi parcialmente recebida para os crimes de redução a condição análoga à de escravo e de 

aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional, tipificados nos arts. 149 e 207, caput e 

§ 1º, ambos do Código Penal. Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Brasília, 19 ago. 2014. DJE, Brasília, 17 out. 

2014. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4337217. 

Acesso em: 27 ago. 2015.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4337217
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VULNERANDO SUA DIGNIDADE COMO SER HUMANO. 

PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FRUSTRAÇÃO DE 

DIREITO TRABALHISTA. DENUNCIADO COM IDADE SUPERIOR 

A SETENTA ANOS. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. [...] 

III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser 

desnecessário haver violência física para a configuração do delito de 

redução à condição análoga à de escravo. É preciso apenas a coisificação 

do trabalhador, com a reiterada ofensa a direitos fundamentais, vulnerando 

a sua dignidade como ser humano.322     

 

Porém, mesmo a suprema corte brasileira não é unânime na busca de um conceito ao 

trabalho em condições análogas à escravidão, como se pode depreender do voto vencido no 

Inquérito 3.564/MG de lavra do ministro Gilmar Mendes:  

 

[...] eu realmente tenho bastante dificuldade e fico a pensar: se nós formos 

discutir, tendo em vista premissas que esses grupos estabelecem, certamente, 

nós teremos de interditar cidades brasileiras. Todo o espaço onde muitas 

pessoas moram, favelas, teria que ser interditado, porque certamente elas não 

têm boas condições de moradia. Eu não sei quanto por cento das cidades 

brasileiras tem saneamento, mas isso, obviamente, violenta as condições 

básicas de vida normal, então, água encanada. Aqui se fala de falta de água 

encanada. Há aquela Resolução do Ministério do Trabalho que chega a ser 

engraçada, porque ela fala do tamanho do beliche, a distância do beliche, o 

tamanho dos armários. Muito provavelmente, nas nossas casas, nós não temos 

essas condições e certamente não moramos em condições análogas às de 

escravo. Isso não significa que a gente deva subscrever que haja más 

condições de trabalho [...] Então, a meu ver, em relação às más condições de 

trabalho, essas que estão listadas no voto do eminente Relator, eu acho que 

elas são todas lamentáveis. Mas não acredito que elas sejam adequadas para 

caracterizar a situação de trabalho análogo a de escravo: ausência de água 

filtrada e fresca nos alojamentos dos trabalhadores, alojamento e edificações 

sem ventilação, edificações sem forros completos na cobertura – se a gente 

olhar casas, aqui dos arrabaldes de Brasília, nós vamos encontrar essa 

situação; instalações sanitárias precárias – é possível, se nós fizéssemos um 

                                                           
322 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Inquérito nº 3.412/AL. EMENTA: PENAL. REDUÇÃO A 

CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO 

DIRETA CONTRA A LIBERDADE DE IR E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA. Para configuração do crime do art. 

149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento 

da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a 

condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é mais 

sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos 

e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa e não 

como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente 

de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a 

capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir alguém 

a condição análoga à de escravo”. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo. 

Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são 

submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, 

o enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o tratamento 

análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua dignidade. Denúncia recebida pela presença dos 

requisitos legais. Rel. Min. Marco Aurélio, Brasília, 11 set. 2014. DJE, Brasília, 08 out. 2014. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. Acesso em: 27 ago. 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
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levantamento, para saber quantas casas entre nós não têm uma simples 

privada; fornecimento de camas e colchões de forma inadequada – muita gente 

no interior dorme, ainda hoje, em rede; não fornecimento de armários para 

pertences pessoais, ferramentas de trabalho e equipamentos de proteção; 

inadequação dos locais para tomada de refeições nas frentes de trabalho; 

ausência de banheiros nas frentes de trabalho; alojamentos não dotados de 

locais adequados, insuficientes para o preparo e tomadas de refeições. A meu 

ver, acredito que isto tudo traduz aquilo que está nessa resolução. Isso poderia 

ser um programa, inclusive educativo, no sentido de melhoria das condições 

do trabalho no campo. Mas isso não poderia integrar, conceptualmente, o tipo 

penal de trabalho escravo, as consequências são extremamente graves.  
  

E do ministro Marco Aurélio (vencido) no voto do inquérito nº 3.412/AL:  

  

Observem a organicidade do Direito. O rol de infrações trabalhistas presentes 

na denúncia é longo, mas nem por isso se pode concluir pela narração de fatos 

típicos considerado o disposto no mencionado dispositivo. Até a Lei nº 10.803 

[...] tinha-se tipo aberto, cominando-se a pena de reclusão de dois a oito anos 

para aquele que reduzisse “alguém a condição análoga à de escravo”. Com a 

superveniência da referida Lei, nova redação foi dada aos preceitos do tipo 

penal do aludido artigo 149. Com a alteração normativa, o legislador ordinário 

optou por proceder à enumeração das condutas que indicam a redução do 

trabalhador a condição análoga à de escravo: a) submissão a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva. O fenômeno pressupõe coação física ou 

moral, ou seja, impor-se contexto capaz de levar o prestador dos serviços a 

obedecer a ordens e vontade de outrem sem a possibilidade de reação; b) 

sujeitar o prestador dos serviços a condições degradantes de trabalho, 

restringindo, por qualquer meio, a respectiva locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto. Também há de perquirir-se o 

constrangimento ligado à coação física a inviabilizar a locomoção do 

prestador dos serviços. O que se nota é uma série de imputações a 

consubstanciarem a responsabilidade não penal, mas cível-trabalhista, o que 

levou, até mesmo, à interdição do estabelecimento quanto ao corte manual da 

cana-de-açúcar e à rescisão dos contratos de trabalho dos empregados. Deve-

se caminhar para a distinção de situações. O ordenamento jurídico legou ao 

Direito Penal a tutela dos bens jurídicos mais caros ao indivíduo, daí a 

cominação de consequências sancionatórias graves, chegando-se à 

possibilidade de restrição da liberdade individual. Na espécie, a inobservância 

das normas trabalhistas, consideradas as condições de trabalho, a deficiência 

de equipamentos de proteção e o estado precário dos alojamentos, não 

configura o tipo penal [...] Somente haverá conduta típica prevista no artigo 

149 do Código Penal se demonstrado pelo Estado-acusador o cerceio à 

liberdade de ir e vir dos prestadores de serviço, a impossibilitá-los de reagir 

ou deixar o local de trabalho, diante de quadro opressivo imposto pelo 

empregador. A assim não se entender, forçoso será concluir que, 

especialmente no interior do Brasil, em trabalhos no campo, há não apenas o 

desrespeito às normas trabalhistas, mas a submissão generalizada do homem 

trabalhador a condição análoga à de escravo [...] Mesmo reconhecendo a 

relevância da ação fiscalizadora realizada em todo o território nacional, 

indispensável à identificação de casos de trabalhadores sob o jugo de maus 

empregadores, não confiro tamanha envergadura ao tipo penal em questão. 

Ele não é aberto. Tem balizas, núcleos, considerado o sentido vernacular, que 

direcionam a algo que afaste, no tocante ao prestador dos serviços, a liberdade, 
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que conduzem ao quadro sinalizador da ausência de respeito à dignidade do 

trabalhador. O preceito versa a submissão a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva, com sujeição a condições degradantes ou restrição, por qualquer 

meio, da locomoção em virtude de dívida contraída com o empregador ou o 

preposto [...]  

 

Não deixando de mencionar o RE nº 466.508-5, também de lavra ministro Marco 

Aurélio, verbis:  

 

TRABALHO ESCRAVO - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE 

PROTEÇÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS. O simples descumprimento 

de normas de proteção ao trabalho não é conducente a se concluir pela 

configuração do trabalho escravo, pressupondo este o cerceio à liberdade de 

ir e vir323.   

 

 O que se verifica das divergências das decisões do STF é que o tipo do art. 149 do CP é 

aberto, e somente a instrução processual irá elucidar, portanto, a diferença entre o tipo penal e 

o simples descumprimento de normas de proteção do trabalho (situação degradante de trabalho) 

é um exercício da hermenêutica jurídica em obediência ao devido processo legal. A redação do 

art. 149 do CP, per si, não é capaz de oferecer uma resposta objetiva, como se pode depreender 

do voto do ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE nº 398.041/PA324.  

 

Como forma de exercer a hermenêutica mencionada, citem-se os fatos levados a 

apreciação judicial:  

 

Conforme fiscalização empreendida pelo Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel do Ministério do Trabalho, dezoito trabalhadores da Fazenda 

Liberdade, localizada em Xambioá [...] alojados em acampamento sem 

condições de segurança e sem banheiro, eram obrigados a utilizar a água suja 

do córrego que passa pela fazenda para beber e para a higiene pessoal. A 

comida fornecida pelos denunciados era escassa, sendo que comiam carne 

                                                           
323 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma. Recurso Extraordinário nº 466.508. EMENTA: TRABALHO 

ESCRAVO – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS. O 

simples descumprimento de normas de proteção ao trabalho não é conducente a se concluir pela configuração do 

trabalho escravo, pressupondo este o cerceio à liberdade de ir e vir. Rel. Min. Marco Aurélio, Brasília, 02 out. 

2007. DJE, Brasília, 31 jan. 2008. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. Acesso em: 27 ago. 2015. 
324 “[...] o preceito penal primário do art. 149 do CP contém cláusulas indeterminadas - como, por exemplo, 

‘condições degradantes de trabalho’ - que podem ser utilizadas indevidamente para permitir um alargamento 

exacerbado do suporte fático normativo, abrangendo todo e qualquer caso em que trabalhadores são submetidos a 

condições aparentemente indignas de trabalho. Tenha-se em mente, por exemplo, os fatos muito comuns em que 

as autoridades relatam como sendo ‘trabalho escravo’ a existência de trabalhadores em local sem instalações 

adequadas, como banheiro, refeitório, etc., sem levar em conta que o próprio empregador utiliza-se das mesmas 

instalações e que estas são, na maioria das vezes, o retrato da própria realidade interiorana do Brasil [...]”. (RE nº 

398.041, STF, DJE, 19 dez. 2008).  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
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apenas quando apanhado um animal silvestre. Os equipamentos de proteção 

pessoal, a exemplo de botas, e os remédios eram vendidos aos trabalhadores, 

assim como o transporte era cobrado ao invés de fornecido gratuitamente [...] 

mantinha na fazenda um ‘armazém’ e vendia aos trabalhadores produtos de 

higiene pessoal e outros a preços muito acima dos praticados no comércio. 

Levados para a fazenda pelo primeiro denunciado e submetidos a rigorosa 

fiscalização empreendida inclusive com a arma de fogo, só podiam sair depois 

de concluído o trabalho e quitadas as dívidas. O cálculo das diárias era feito 

[...], sem que o trabalhador soubesse a que valor tinha direito, eis que era 

descontado o valor devido pelas mercadorias adquiridas pelo trabalhador. O 

pagamento era feito sem regularidade. Os trabalhadores da fazenda estavam 

sem registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e sem 

recolhimento do FGTS, em completo desrespeito aos direitos assegurados ao 

trabalhador [...] No presente caso, os auditores fiscais constataram vários fatos 

que a seu ver, atentariam contra a dignidade dos trabalhadores, dentre eles: 

alojamentos precários; ausência de instalações sanitárias; não fornecimento de 

equipamento de proteção individual; falta de local adequado para refeições; 

falta de água potável; etc. [...] 325 

 

Como decidir pela procedência ou não da ação penal relativo ao trabalho em condições 

análogas à escravidão? Sendo constatado o exercício de atividade laboral em condições 

degradantes (sem banheiro, água, comida e higiene), consumado estaria o crime de escravidão 

moderna? De acordo com os fatos acima, houve atentado à dignidade do trabalhador?  

 

Caso tenha respondido positivamente às perguntas, a título de conhecimento, saiba que 

o TRF da 1ª região manteve a improcedência da imputação penal do art. 149 do CP aos 

acusados, sob o fundamento de que não houve: “[...] completa sujeição da pessoa que tenha 

relação de trabalho ao poder do sujeito ativo do crime, não bastando a submissão do trabalhador 

a condições precárias de acomodações [...]” continuando que: “[...] De fato, no meio da mata, 

onde, ao que parece, foram improvisadas acomodações provisórias, é difícil, se não impossível, 

encontrar-se água encanada, energia elétrica, equipamentos sanitários, tais condições de 

conforto, a vida urbana é que as propicia, não a vida do campo”. 

 

Conforme citado no fundamento do acórdão, tem-se a passagem de Celso Delmanto326 

para quem o crime de condições análogas a de escravo:  

 

[...] importa na completa sujeição da pessoa ao poder de outrem, não se 

configurando quando a vítima tinha liberdade na sua locomoção (TJSP, 

RT282/150). Para que se configure o delito, necessário se faz a segura 

verificação de total sujeição, de supressão do estado de liberdade, sujeitando 

                                                           
325 ACR nº 0002321-05.2004.4.01.4300/TO, do TRF da 1ª região, e-DJF1, 10 abr. 2012.  
326 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 436. 
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a vítima, moral e fisicamente, ao poder do dominador; não é qualquer 

constrangimento gerado por irregularidades nas relações laborativas suficiente 

para determinar a incidência do art. 149 (TJRS, RT 722/515). Inocorre o crime 

do art. 149 se as supostas vítimas vivem na fazenda do réu, sem receber 

salário, mas recebem tratamento razoável (TJPR, PJ 47/294).  

 

A averiguação jurídica da existência ou não do trabalho análogo à escravidão é, 

portanto, uma tarefa da hermenêutica e da análise dos fatos, conforme alerta a ministra Rosa 

Maria Weber, ao apresentar o seu voto divergente no Inquérito 3.412/AL:  

 

A “escravidão moderna” é mais sutil e o cerceamento da liberdade pode 

decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente 

físicos [...] Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-

o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só 

mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus 

direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do 

direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar 

escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir 

alguém a condição análoga à de escravo” [...] Por evidente, não é qualquer 

violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo. Mas se a 

afronta aos direitos assegurados pela legislação regente do trabalho é 

intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são 

submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições 

degradantes, é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 149 do 

Código Penal, pois conferido aos trabalhadores tratamento análogo ao de 

escravos, com a privação de sua liberdade e de sua dignidade, mesmo na 

ausência de coação direta contra a liberdade de ir e vir [...] Portanto, 

concluo que, para a configuração do crime do art. 149 do Código Penal, 

não é necessária a coação física da liberdade de ir e vir, ou mesmo o 

cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima 

“a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições degradantes 

de trabalho”, condutas cuja presença deve ser avaliada caso a caso [...] 

  

 Mas apesar da jurisprudência, tanto do STF quanto da amostra analisada, nos conduzir 

para a questão de coadjuvante da restrição da liberdade individual, verifica-se que a sua 

discussão ainda está longe de uma definição.  

 

A amostra analisada possui decisões no sentido de que, não ocorrendo a limitação da 

liberdade dos trabalhadores, independentemente das demais condições não serem consideradas 

as melhores, a prática do trabalho em situações análogas à escravidão não se mostraria 
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configurada, nestes termos as ACR nº 0000914-94.2004.4.01.3901/PA327; ACR nº 00001149-

91.2005.4.01.4300/TO; ACR nº 0007115-43.2010.4.01.4100/RO328, todas do TRF 1ª região.  

 

A predominância da questão da liberdade do trabalhador ainda possui seu valor, razão 

da ONU externar extrema preocupação com o PL nº 432/2013 que, ao regulamentar a questão 

da expropriação das propriedades onde for constatada a prática de trabalho escravo, reduz a 

incidência do art. 149 do CP somente para os casos onde ocorrer o cerceamento da liberdade:  

 

[...] considera-se trabalho escravo: I – a submissão a trabalho forçado, exigido 

sob ameaça de punição, com uso de coação, ou que se conclui da maneira 

involuntária, ou com restrição da liberdade pessoal; II – o cerceamento do uso 

de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, como o fim de retê-

lo no local de trabalho; III – a manutenção de vigilância ostensiva no local de 

trabalho ou a apropriação de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 

com o fim de retê-lo no local de trabalho; e IV – a restrição, por qualquer 

meio, da locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto [...]329.  

 

 Por ora, a configuração do trabalho em situações análogas segue o curso da instrução 

processual e das provas ora coligidas, sem respostas prévias e sem “certezas certas”.  

 

 

 

 

                                                           
327 “Por outro lado, atribuir relevância jurídica ao elemento normativo ‘condições degradantes de trabalho’ 

equivaleria à aplicação retroativa do tipo penal, de forma a violar o princípio da proibição da retroatividade penal 

desfavorável. Dessa forma, embora sujeitos os trabalhadores a condições degradantes de labor, a punição pelo 

plágio não se justifica porque não comprovada a privação da liberdade, que é a marca consagradora da escravidão”. 

(ACR nº 0000914-94.2004.4.01.3901/PA, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 20 de maio de 2015). 
328 “[...] não eram impedidos de sair do local, de ir para casa após as 17 horas e também não havia ameaça de 

demissão [...]”. (ACR nº 0007115-43.2010.4.01.4100/RO, do TRF da 1ª Região, e-DJF1, 10 abr. 2015). 
329 COMISSÃO ATN nº 2, de 2013. Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2013. Define trabalho escravo; estabelece 

que o mero descumprimento da legislação trabalhista não caracteriza trabalho escravo; determina que todo e 

qualquer bem de valor econômico – apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 

ou da exploração de trabalho escravo – seja confiscado e revertido ao Fundo Especial de Prevenção e Combate ao 

Trabalho Escravo e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins – FUNPRESTIE; estabelece que os imóveis 

rurais e urbanos que devido às suas especificidades não forem passíveis de destinação à reforma agrária e a 

programas de habitação popular, poderão ser vendidos e os valores decorrentes da venda deverão ser remetidos ao 

FUNPRESTIE; determina que nas hipóteses de exploração de trabalho em propriedades pertencentes à União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, ou em propriedades pertencentes às empresas públicas ou à sociedade de 

economia mista, a responsabilidade penal será atribuída ao respectivo gestor; estabelece que a ação expropriatória 

de imóveis rurais e urbanos em que forem localizadas a exploração de trabalho escravo observará a lei processual 

civil, bem como a necessidade de trânsito em julgado de sentença penal condenatória contra o proprietário que 

explorar diretamente o trabalho escravo; elenca as finalidades e as fontes de recursos do FUNPRESTIE. Senado 

Federal, Brasília, 2013. Disponível em:< http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114895>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114895
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3.4. “LISTA SUJA” 

 

 

Importa, novamente, registrar que o Brasil é um dos países mais atuantes na luta contra 

o trabalho em situação análoga à escravidão, incluindo ações inovadoras. Dentre tais ações 

ressaltamos a criação do Cadastro de Infratores, por meio da Portaria do Ministério da 

Integração Nacional nº 1150, de 18 de novembro de 2003330, onde se recomendava às 

instituições financeiras que se abstivessem de prover qualquer tipo de assistência a pessoas e/ou 

entidades que fossem flagradas explorando o trabalho em situação análoga à escravidão, nos 

seguintes moldes: 

 

Art. 1º Determinar ao Departamento de Gestão dos Fundos de 

Desenvolvimento Regional da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento 

Regional do Ministério que encaminhe, semestralmente, aos bancos 

administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento, idem com 

relação aos Fundos Regionais, relação de empregadores e de propriedades 

rurais, que submetam trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou que 

os mantenham em condições análogas ao de trabalho escravo, cujas autuações 

com decisão administrativa são de procedência definitiva, publicada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, para as providências cabíveis. Art. 2º 

Recomendar aos agentes financeiros que se abstenham de conceder 

financiamentos ou qualquer outro tipo de assistência com recursos sob a 

supervisão deste Ministério para as pessoas físicas e jurídicas que venham a 

integrar a relação a que se refere o art. 1º. (BRASILa, 2003, art. 1º).  

 

No mesmo ano, o MTPS publicou a Portaria nº 1.234, de 17 novembro de 2003331 que, 

apesar de não recomendar ou mesmo imputar qualquer penalidade administrativa, 

consubstanciava-se um importante instrumento de coação, uma vez que os mais importantes 

ministérios e secretarias do governo federal teriam acesso a tais informações.  

 

                                                           
330 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Portaria nº 1150, de 18 nov. 2003. Determina ao Departamento 

de Gestão dos Fundos de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional 

do Ministério que encaminhe, semestralmente, aos bancos administradores dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento, idem com relação aos Fundos Regionais, relação de empregadores e de propriedades rurais, que 

submetam trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou que os mantenham em condições análogas ao de 

trabalho escravo, cujas autuações com decisão administrativa são de procedência definitiva, publicada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, para as providências cabíveis. Diário Oficial da União, Brasília, 20 nov. 

2003. Disponível em:< http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b9f0a700-687a-47e3-9c1c-

4d418f9e6cf8&groupId=407753>. Acesso em: 08 out. 2015. 
331 ______. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 1234, de 17 dez. 2003. Estabelece procedimentos para 

encaminhamento de informações sobre inspeções do trabalho a outros órgãos. Diário Oficial da União, Brasília, 

20 nov. 2003. Disponível em:< http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P1234_03.htm. 

Acesso em: 08 out. 2016. 

http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b9f0a700-687a-47e3-9c1c-4d418f9e6cf8&groupId=407753
http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b9f0a700-687a-47e3-9c1c-4d418f9e6cf8&groupId=407753
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P1234_03.htm
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Em ato contínuo, o MTPS, por meio da Portaria nº 540, de 15 de outubro de 2004332, 

estendeu de forma significativa os órgãos a serem informados da listagem dos infratores, 

infligindo ainda ao infrator uma monitoração pelo período de 02 (dois) anos, com o objetivo de 

verificar a regularidade das condições de trabalho e, após tal período, caso não haja 

reincidência, proceder-se-ia a exclusão do nome do infrator do cadastro, conforme disposição 

de seu art. 4º.  

 

A aludida portaria foi expressamente revogada pela Portaria Interministerial nº 2, de 12 

maio 2011333 que, de certa forma, manteve os mesmos teores das demais portarias revogadas.      

 

A inclusão do nome de empresas em tal “Lista Suja” acarreta os maiores infortúnios às 

empresas infratoras que, mesmo antes de uma decisão judicial penal (uma vez que como 

amplamente debatido, o trabalho em condições análogas à escravidão é um tipo penal), sofrem 

com restrições de toda ordem, incluindo a restrição de crédito público, o que por muitas vezes 

inviabiliza a operação da empresa. Neste ponto, interessante afirmar que em nenhuma das 

portarias apresentadas estão prescritas quaisquer penalidades em face dos integrantes da “Lista 

Suja”, mas apenas o envio de seus nomes aos entes públicos ora lá descritos.     

 

Regis Fernantes de Oliveira334 aduz que não existe uma diferença ontológica entre o 

conceito de antijuricidade nas esferas criminal, civil, administrativa e tributária. Assim o 

conceito de antijuricidade é:    

 

[...] comum aos diversos ramos do direito; pertence à teoria geral do direito. 

Por isso não se distinguem os ilícitos civil, criminal e administrativo, em sua 

essência; ontologicamente são uma e mesma coisa. Nos primeiros casos, a 

questão é de graus de valores encampados pelo sistema, dependendo da maior 

ou menor repulsa do ordenamento jurídico à ação ou omissão antijurídica. Isto 

leva à consequência jurídica ou forma de reação ao dano causado. A distinção 

entre o ilícito civil e penal do ilícito administrativo vai depender do órgão que 

                                                           
332 ______. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 540, 15 out. 2004. Cria o Cadastro de Empregadores 

que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo. Diário Oficial da União, Brasília, 19 out. 

2004. Disponível em:< http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P540_04.html>. Acesso 

em: 08 out. 2016. 
333 ___.___.  Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Portaria Interministerial nº 2, de 12 de 

maio de 2011. Enuncia regras sobre o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas á de escravo e revoga a Portaria MTE nº 540, de 19 de outubro de 2004. Diário Oficial da União, Brasília, 

13 de maio de 2011. Seção I, p. 09. Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FFA7DD87E4E75/p_20110512_2.pdf>. Acesso em: 

8 out. 2016. 
334 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Infrações e sanções administrativas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 19-20. 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P540_04.html
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FFA7DD87E4E75/p_20110512_2.pdf
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impõe a sanção, no exercício de sua função típica ou atípica. Juridicamente, a 

distinção encontra-se no regime jurídico a que a repulsa estiver subordinada. 

Assim, se há necessidade de um processo judicial (meio próprio para a 

apuração da antijuridicidade e aplicação da sanção), com as garantias previstas 

na Constituição Federal, por meio da do órgão jurisdicional, cujo ato possua 

força específica de coisa julgada, estamos diante da pena criminal ou da 

sanção civil. De outro lado, estamos diante de sanção administrativa se a 

apuração da infração resultar de procedimento administrativo, perante 

autoridade administrativa, funcionando a Administração como parte 

interessada em uma relação jurídica, deflagrada sob a lei e em que o ato 

sancionador não tenha força própria de ato jurisdicional, possuindo presunção 

de legalidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade.  

 

Contudo, indene de dúvidas que, apesar de se assemelharem, as mesmas não se 

confundem.  O que tal afirmação visa esclarecer é que a penalidade administrativa pode ser 

reconhecida e, de outro lado, por um juízo mais especializado, pode o mesmo fato ser 

reconhecido como atípico na esfera penal. Em suma, pode ocorrer a penalidade de incursão na 

referida lista suja do trabalho escravo e não haver condenação criminal da prática do tipo 

descrito no art. 149 do CP, conforme leciona Helly Lopes Meirelles335:  

 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 

criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga 

a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a 

falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, 

sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à 

penalidade administrativa correspondente. A punição interna, autônoma 

que é, pode ser aplicada ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo 

fato. E assim é porque, como já vimos, o ilícito administrativo independe 

do ilícito penal. Absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar 

provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu 

autor.  

 

Porém, apesar da autonomia entre os ramos do direito, a mesma não leva à afirmação 

de que o agente fiscalizador do trabalho possa imputar ao particular uma conduta típica, uma 

vez que não possui competência para tal. Nem o Decreto nº 4.552/2002336, a Lei nº 

10.593/2002337 ou a CLT arrolam como competência do Auditor-Fiscal do Trabalho a 

possibilidade de decidir se ocorreu ou não a prática do crime descrito no art. 149 do CP ou de 

                                                           
335 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 414. 
336 BRASIL. Decreto nº 4.552, de 27 dez. 2002. Aprova o Regulamento da Inspeção do Trabalho. Diário Oficial 

da União, Brasília, 30 dez. 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4552.htm>. Acesso em: 27 ago. 2015. 
337 ______. Lei nº 10.593, de 06 dez. 2002. Dispõe sobre a restruturação da Carreira Auditoria do Tesouro 

Nacional, que passa a denominar-se Carreira auditoria da Receita Federal – ARF, e sobre a organização da Carreira 

Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, 09 dez. 2002. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10593.htm>. Acesso em: 27 ago. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4552.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10593.htm
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qualquer outro fato típico. Ademais, como aqui ressaltado, os conceitos que envolvem a prática 

ou não do tipo penal do art. 149 do CP não são herméticos e autossuficientes a ponto de 

desmerecer o açodamento do contraditório e da ampla defesa constitucionais.  

 

Tem-se, portanto, que mesmo em um ambiente de tantas incertezas jurídicas sobre o que 

é, e mesmo sobre como será, o conceito de trabalho em situação análoga à escravidão, o MTPS, 

por meio da IN de nº 91/2011338, definiu as diretrizes das características do seu entendimento 

sobre o tema:    

 

Art. 3º. Para os fins previstos na presente Instrução Normativa, considera-se 

trabalho realizado em condição análoga à de escravo a que resulte das 

seguintes situações, quer em conjunto, quer isoladamente: I – A submissão de 

trabalhador a trabalhos forçados;  II - A submissão de trabalhador a jornada 

exaustiva;  III – A sujeição de trabalhador a condições degradantes de 

trabalho; IV – A restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de 

dívida contraída, seja por meio do cerceamento do uso de qualquer meio de 

transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio com o fim de 

retê-lo no local de trabalho; V – A vigilância ostensiva no local de trabalho 

por parte do empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no local de 

trabalho; VI - A posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, por 

parte do empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no local de 

trabalho. § 1º. As expressões referidas nos incisos de I a VI deverão ser 

compreendidas na forma a seguir: a) “trabalhos forçados” – todas as formas 

de trabalho ou de serviço exigidas de uma pessoa sob a ameaça de sanção e 

para o qual não se tenha oferecido espontaneamente, assim como aquele 

exigido como medida de coerção, de educação política, de punição por ter ou 

expressar opiniões políticas ou pontos de vista ideologicamente opostos ao 

sistema político, social e econômico vigente, como método de mobilização e 

de utilização da mão-de-obra para fins de desenvolvimento econômico, como 

meio para disciplinar a mão-de-obra, como punição por participação em 

greves ou como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa; 

b) “jornada exaustiva” - toda jornada de trabalho de natureza física ou mental 

que, por sua extensão ou intensidade, cause esgotamento das capacidades 

corpóreas e produtivas da pessoa do trabalhador, ainda que transitória e 

temporalmente, acarretando, em consequência, riscos a sua segurança e/ou a 

sua saúde; c) “condições degradantes de trabalho” – todas as formas de 

desrespeito à dignidade humana pelo descumprimento aos direitos 

fundamentais da pessoa do trabalhador, notadamente em matéria de segurança 

e saúde e que, em virtude do trabalho, venha a ser tratada pelo empregador, 

por preposto ou mesmo por terceiros, como coisa e não como pessoa; d) 

“restrição da locomoção do trabalhador” - todo tipo de limitação imposta ao 

trabalhador a seu direito fundamental de ir e vir ou de dispor de sua força de 

trabalho, inclusive o de encerrar a prestação do trabalho, em razão de dívida, 

por meios diretos ou indiretos, por meio de coerção física ou moral, fraude ou 

                                                           
338 ______. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretária de Inspeção do Trabalho. Instrução Normativa nº 91, de 

05 out. 2011. Dispõe sobre a fiscalização para a erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 out. 2011. Seção I, p. 102. Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D32DC09BB0132DFD134F77441/in_20111005_91.pdf>. Acesso 

em: 27 ago. 2015.    

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D32DC09BB0132DFD134F77441/in_20111005_91.pdf


147 

 

outro meio ilícito de submissão; e) “cerceamento do uso de qualquer meio de 

transporte com o objetivo de reter o trabalhador” – toda forma de limitação do 

uso de transporte, particular ou público, utilizado pelo trabalhador para se 

locomover do trabalho para outros locais situados fora dos domínios patronais, 

incluindo sua residência, e vice-versa; f) “vigilância ostensiva no local de 

trabalho” – todo tipo ou medida de controle empresarial exercida sobre a 

pessoa do trabalhador, com o objetivo de retê-lo no local de trabalho; g) “posse 

de documentos ou objetos pessoais do trabalhador” – toda forma de 

apoderamento ilícito de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com 

o objetivo de retê-lo no local de trabalho; [...]  Art. 4º. A constatação 

administrativa de trabalho em condição análoga à de escravo realizada pelo 

Auditor-Fiscal do Trabalho, bem como os atos administrativos dela 

decorrentes, independem do reconhecimento no âmbito criminal [...] 

 

O que se verifica é a penalidade administrativa de um evento típico (evento este que por 

muitas vezes não foi sequer julgado em 1ª instância).  

 

Por óbvio que a questão não tardou para ser direcionada à apreciação do Poder 

Judiciário. Assim, em 16 de novembro de 2004 foi proposta junto ao STF a ADI nº 3347/DF339, 

que pleiteava a declaração de inconstitucionalidade da Portaria 540/2004 que, em razão de sua 

revogação, o STF julgou extinta a aludida ADI, por perda de seu objeto340.  

 

Logo, as questões constitucionais acerca da competência do MTPS e da Ministra de 

Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, quando da 

confecção da Portaria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011, permanecem sem definição.  

 

Ora, não pairam dúvidas que a CF/88 conferiu aos Ministros de Estado o poder de editar 

seus respectivos atos administrativos, contudo, tal poder é derivado da Lei.  

 

Aos Ministros de Estado não é possível a edição de atos primários que inovam no mundo 

jurídico com se Lei fossem. Sendo este o entendimento do STF, como representado no trecho 

da decisão da ADI nº 1.075 de relatoria do ministro Celso de Mello, compilado na obra 

Constituição e o Supremo Tribunal Federal341:  

 

O poder regulamentar deferido aos ministros de Estado, embora de extração 

constitucional, não legitima a edição de atos normativos de caráter primário, 

estando necessariamente subordinado, no que concerne ao seu exercício, 

                                                           
339 A ADI foi extinta por decisão monocrática do ministro Ayres Britto, publicada em 11 abr. 2012, no DJE. 
340 Sendo este o mesmo fundamento de extinção do Recurso em Mandado de Segurança (RMS) nº 28488 proposto 

pela PAGRISA – PARÁ PASTORIL E AGRÍCOLA S.A.  
341 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2011, op. cit., p. 1.118.  
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conteúdo e limites, ao que prescrevem as leis e a CR. A competência 

regulamentar deferida aos ministros de Estado, mesmo sendo de segundo grau, 

possui inquestionável extração constitucional (CF, art. 87, parágrafo único, 

II), de tal modo que o poder jurídico de expedir instruções para a fiel execução 

das leis compõe, no quadro do sistema normativo vigente no Brasil, uma 

prerrogativa que também assiste, ope constitutionis, a esses qualificados 

agentes auxiliares do chefe do Poder Executivo da União. As instruções 

regulamentares, quando emanarem de ministro de Estado, qualificar-se-ão 

como regulamentos executivos, necessariamente subordinados aos limites 

jurídicos definidos na regra legal a cuja implementação elas se destinam, pois 

o exercício ministerial do poder regulamentar não pode transgredir a lei, seja 

para exigir o que esta não exigiu, seja para estabelecer distinções onde a 

própria lei não distinguiu, notadamente em tema de direito tributário. 

Doutrina. Jurisprudência. Poder regulamentar e delegação legislativa: 

institutos de direito público que não se confundem. Inocorrência, no caso, de 

outorga, ao ministro da Fazenda, de delegação legislativa. Reconhecimento de 

que lhe assiste a possibilidade de exercer competência regulamentar de caráter 

meramente secundário [...] 

 

Em cima de tais argumentos, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 

ajuizou, perante o STF, a ADI nº 5.209342, com pedido cautelar, sendo o mesmo deferido pelo 

presidente do STF, à época, ministro Ricardo Lewandowiski, nos seguintes moldes: 

 

Ocorre que, para a expedição de tais atos, faz-se necessária a preexistência 

de uma lei formal apta a estabelecer os limites de exercício do poder 

regulamentar, pois este não legitima o Poder Executivo a editar atos 

primários, segundo afirma assente jurisprudência desta Corte Suprema. No 

caso em apreço, embora se mostre louvável a intenção em criar o Cadastro 

de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas à de escravo, verifico a inexistência de lei formal que respalde a 

edição da Portaria 2/2011 pelos Ministros de Estado, mesmo porque o ato 

impugnado fez constar em seu bojo o intuito de regulamentar o artigo 186 

da Carta Constitucional, que trata da função social da propriedade rural. 

Configurada, portanto, a edição de ato normativo estranho às atribuições 

conferidas pelo artigo 87, inciso II, da Carta Constitucional, o princípio 

constitucional da reserva de lei impõe, ainda, para a disciplina de 

determinadas matérias, a edição de lei formal, não cabendo aos Ministros 

de Estado atuar como legisladores primários e regulamentar norma 

constitucional. Observe-se que por força da Portaria 2/2011 – e da anterior 

Portaria 540/2004 – é possível imputar aos inscritos no Cadastro de 

Empregadores, criado por ato normativo administrativo, o cometimento do 

crime previsto no artigo 149 do Código Penal, além da imposição de 

restrições financeiras que diretamente afetam o desenvolvimento das 

empresas. Embora a edição dos atos normativos impugnados vise ao 

combate da submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo, 

diga-se, no meio rural, a finalidade institucional dos Ministérios 

envolvidos não pode se sobrepor à soberania da Constituição Federal na 

                                                           
342 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Presidência. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5.209. Min. Ricardo Lewandowiski, Brasília, 23 dez. 2014. DJE, 02 fev. 2015. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. Acesso em: 27 ago. 2015.   

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp


149 

 

atribuição de competências e na exigência de lei formal para disciplinar 

determinadas matérias [...] Há outro aspecto importante a ser observado 

em relação a tal Portaria Interministerial: a aparente não observância do 

devido processo legal. Isso porque a inclusão do nome do suposto infrator 

das normas de proteção ao trabalho ocorre após decisão administrativa 

final, em situações constatadas em decorrência da ação fiscal e que tenha 

havido a identificação de trabalhadores submetidos a condições análogas à 

de escravo. Ou seja, essa identificação é feita de forma unilateral sem que 

haja um processo administrativo em que seja assegurado contraditório e a 

ampla defesa ao sujeito fiscalizado. Assim, considerando a relevância dos 

fundamentos deduzidos na inicial e a proximidade da atualização do 

Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condição 

análoga à de escravo, tudo recomenda, neste momento, a suspensão liminar 

dos efeitos da Portaria 2/2011 e da Portaria 540/2004, sem prejuízo da 

continuidade das fiscalizações efetuadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. Isso posto, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de 

medida liminar formulado na inicial, para suspender a eficácia da Portaria 

Interministerial MPT/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011 e da Portaria MPT 

n° 540, de 19 de outubro de 2004, até o julgamento definitivo desta ação.  

 

Sem nenhuma surpresa, assim como nos casos anteriores, o decisório promoveu uma 

reação do governo federal que, em 01º de abril de 2015, publicou no Diário Oficial da União, a 

Portaria Interministerial MTE/SDH nº 02 de 31 de mar. 2015343, revogando o objeto da ADI nº 

5.209. A referida portaria trouxe em seu bojo a garantia de que o nome do infrator somente será 

lançado na referida “Lista Suja” após a decisão definitiva por parte do MTPS344.  

 

Tal movimento fez com que o STF, por meio da ministra Carmem Lúcia, decidisse pela 

perda do objeto da ADI, mantendo, portanto, a jurisprudência dominante do STF345. 

                                                           
343 ______. Ministério do Trabalho e Previdência Social; Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 

Juventude e dos Direitos Humanos. Portaria Interministerial nº 2, de 31 de mar. 2015. Enuncia regras sobre o 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condição análoga à de escravo e revoga a 

Portaria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, 01º abr. 2015. n. 62, Seção 

I, p. 116. Disponível em: < 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=116&data=01/04/2015>. Acesso em: 

27 ago. 2015.   
344 “[...] Art. 2º O nome do empregador será divulgado após decisão final relativa ao auto de infração, ou ao 

conjunto de autos de infração, lavrados em ação fiscal que tenha identificado trabalhadores submetidos à condição 

análoga à de escravo, assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do procedimento 

administrativo, nos termos dos arts. 629 a 638 do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Art. 3º A primeira relação a ser publicada divulgará os nomes dos empregadores que tenham 

sido condenados administrativamente com decisão definitiva irrecorrível, ocorrida de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2014, relativa ao auto de infração lavrado em ação fiscal que tenha identificado trabalhadores 

submetidos à condição análoga à de escravo. §1º A relação com o nome dos empregadores é passível de atualização 

- constante, não havendo periodicidade predeterminada para a sua divulgação. §2º A relação com o nome dos 

empregadores publicada não alcançará os empregadores que tiveram decisão definitiva irrecorrível de auto de 

infração ou de conjunto de autos de infração anteriores a dezembro de 2012”. (BRASIL, 2015, art. 2º). 
345 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão Monocrática. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.209/DF. 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 2/2011. 

CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM SUBMETIDO TRABALHADORES A CONDIÇÕES 

ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. ATO NORMATIVO REVOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=116&data=01/04/2015
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Não obstante, a Portaria Interministerial nº 4, de 12 de maio de 2016346, expressamente, 

revogou a Portaria Interministerial MPT/SDH nº 02 de 31 de mar. 2015, permitindo aos inclusos 

na “Lista Suja” a possiblidade de firmar um TAC. 

  

De fato, o que se pode afirmar até o presente momento é que a questão da 

constitucionalidade da referida “Lista Suja” do trabalho em situação análoga à escravidão, ao 

menos no âmbito do STF, não possui uma decisão definitiva.  

 

Porém, ao menos na esfera do STJ, a questão foi enfrentada.  

 

                                                           
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. Min. Cármem Lúcia, Brasília, 

16 de maio de 2016. DJE, 23 de maio de 2016. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4693021>. Acesso em: 22 out. 2016. 
346 ______. Ministério do Trabalho e Previdência Social; Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 

Juventude e dos Direitos Humanos. Portaria nº 4, de 11 de maio de 2016. Dispõe sobre as regras relativas ao 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Diário Oficial 

da União, Brasília, 13 de maio de 2016. Disponível em: 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTPS/PORT_INTER_04_16.html. Acesso em: 09 out. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4693021
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTPS/PORT_INTER_04_16.html
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O Mandado de Segurança (MS) nº 14.071/DF347 deu a chance ao STJ de apreciar e 

decidir as questões acima tratadas, em especial quanto a legalidade e constitucionalidade da 

“Lista Suja”348. 

                                                           
347 ______. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Mandado de Segurança nº 14.017-DF. EMENTA: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MTE 540⁄2004. INCLUSÃO DO NOME 

DA IMPETRANTE NO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM MANTIDO 

TRABALHADORES EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ATO DETERMINADO 

PELO MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO EMAVOCATÓRIA MINISTERIAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS DO 

TRABALHO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA VERIFICAR SE A 

EMPRESAPRATICA TRABALHO ESCRAVO. 1. Hipótese em que o Mandado de Segurança foi impetrado 

contra ato imputado ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, referente à determinação de inclusão do nome 

da impetrante no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condição análoga à de 

escravo, instituído pela Portaria 540⁄2004 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Os fatos descritos nos Autos 

de Infração lavrados contra a impetrante são extremamente graves: condições degradantes de trabalho; 

alojamentos superlotados (onde os empregados dormiam em redes); retenção intencional de salários; jornada 

excessiva, com início às 4h30; não-fornecimento de água potável; intervalos menores que uma hora para repouso 

e alimentação dos trabalhadores; proibição expressa de que os obreiros pudessem parar para comer o lanche que 

eles mesmos levavam para as frentes de trabalho; recibos de pagamentos com valores zerados ou irrisórios; 

inexistência de instalações fixas ou móveis de vasos sanitários e lavatórios (segundo os fiscais, "em uma das 

frentes de trabalho, encontramos uma tenda montada, com um buraco de50 cm de profundidade, sem vaso sanitário 

e nas outras frentes de trabalho não havia qualquer instalação sanitária"); ausência de fornecimento e de 

utilização de equipamentos de proteção adequados aos riscos da atividade; falta de material necessário à prestação 

de primeiros socorros, etc. 3. Os precedentes do STJ reconhecem, em julgados análogos, a ilegitimidade do 

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego para figurar no polo passivo do mandamus. No entanto, o caso em 

análise apresenta uma peculiaridade: todos os processos administrativos referentes aos autos de infração lavrados 

contra a empresa foram avocados pelo Ministro de Estado do Trabalho, conforme autoriza o art. 638 da CLT. A 

avocatória ministerial deveu-se à "excessiva demora na conclusão dos autos no âmbito da Superintendência 

Regional do Pará" e foi realizada "como medida de correição, para se evitar novas irregularidades na aplicação da 

lei e no procedimento administrativo", inclusive com sugestão de abertura de "processo administrativo 

disciplinar, para fins de apuração de responsabilidade." 4. Em síntese, a impetrante alega que: a) a Portaria 

540⁄2004 é inconstitucional, pois fere o Princípio da Legalidade e o da Presunção de Inocência; b) os auditores 

fiscais do trabalho carecem de atribuição legal para fiscalizar a empresa; c) não há trabalho escravo em suas 

dependências. 5. No Direito Constitucional contemporâneo, inexiste espaço para a tese de que determinado ato 

administrativo normativo fere o Princípio da Legalidade, tão-só porque encontra fundamento direto na 

Constituição Federal. Ao contrário dos modelos constitucionais retórico-individualistas do 

passado, despreocupados com a implementação de seus mandamentos, no Estado Social brasileiro instaurado em 

1988, a Constituição deixa em muitos aspectos de ser refém da lei, e é esta que, sem exceção, só vai aonde, quando 

e como o texto constitucional autorizar. 6. A empresa defende uma concepção ultrapassada 

de legalidade, incompatível com o modelo jurídico do Estado Social, pois parece desconhecer que as normas 

constitucionais também têm status de normas jurídicas, delas se podendo extrair efeitos diretos, sem que para tanto 

seja necessária a edição de norma integradora. 7. A Constituição é a norma jurídica por excelência, por ser dotada 

de super legalidade. No Estado Social, seu texto estabelece amiúde direitos e obrigações de aplicação instantânea 

e direta, que dispensam a mediação do legislador infraconstitucional. Mesmo que assim não fosse, há 

regramento infraconstitucional sobre a matéria, diferentemente do que afirma a impetrante. 8. A Portaria MTE 

540⁄2004 concretiza os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CF), da 

Valorização do Trabalho (art. 1º, IV, da CF), bem como prestigia os objetivos de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, de erradicar a pobreza, de reduzir as desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de 

todos (art. 3º, I, III e IV, da CF). Em acréscimo, foi editada em conformidade com a regra do art. 21, XXIV, da 

CF, que prescreve ser da competência da União "organizar, manter e executar a inspeção do trabalho." Por fim, 

não se pode olvidar que materializa o comando do art. 186, III e IV, da CF, segundo o qual a função social da 

propriedade rural é cumprida quando, além de outros requisitos, observa as disposições que regulam as relações 

de trabalho e promove o bem-estar dos trabalhadores. 9. Some-se a essas normas o disposto no art. 87, parágrafo 

único, I e II, da Constituição de 1988, pelo qual compete ao Ministro de Estado, entre outras atribuições 

estabelecidas na Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 

administração federal na área de sua competência e "expedir instruções para a execução das leis, decretos e 
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A impetrante, PAGRISA – PARÁ PASTORIL E AGRÍCOLA S.A, conforme 

transcrição do eminente Relator do MS nº 14.071/DF, assim se manifestou com relação ao tema, 

conforme o relatório da decisão:  

 

[...] b) a Portaria MTPS 540/2004 é inconstitucional, pois "o inciso II do art. 

87 é suficientemente claro para impedir que se consubstancie validade a um 

ato normativo expedido por um Ministro de Estado que pretenda dar 

parâmetros de execução para o dispositivo constitucional que prevê a função 

                                                           
regulamentos". 10. Além de ter fundamento na Constituição, a Portaria 540⁄2004 encontra amparo na legislação 

infraconstitucional. O art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho é claro ao estabelecer que "o Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à 

execução desta Consolidação." 11. Também os Tratados e Convenções internacionais, que, segundo a teoria do 

Monismo Moderado, ingressam no Direito Brasileiro com status de lei ordinária, veiculam diversas normas de 

combate ao trabalho em condições degradantes. Em rol exemplificativo, deve-se registrar a Convenção sobre 

a Escravatura (Decreto 58.562⁄1966) e as Convenções da Organização Internacional do Trabalho números 29 

(Trabalho Forçado e Obrigatório) e 105 (Abolição do Trabalho Forçado), ambas ratificadas pelo Brasil 

(Decreto 41.721⁄1957 e Decreto-Lei 58.882⁄1966, respectivamente). 12. Não há, pois, como falar em violação do 

Princípio da Legalidade. 13. No mais, a impetrante alega que a redução do trabalhador à condição análoga à de 

escravo é crime (art. 149 do Código Penal) e, como tal, a constatação administrativa de sua prática só pode produzir 

efeitos após o trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação do Princípio da Presunção de 

Inocência. 14. Como se sabe, no Direito brasileiro, as instâncias penal, civil e administrativa não se confundem. 

Vale dizer: se o processo administrativo observou os trâmites legais, e nele foi produzida prova suficiente para 

bem caracterizar a conduta reprovável, a sanção (ou, no caso dos autos, medida administrativa) pode ser aplicada 

independentemente de prévia condenação criminal. 15. No caso dos autos, conforme regra inscrita no art. 2º da 

Portaria 540⁄2004, a determinação para inclusão do nome da empresa no Cadastro foi tomada após 

decisão final em processo administrativo que observou os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. 16. Vale 

lembrar que o processo administrativo rege-se pelos Princípios da Administração Pública, dentre os quais se 

destaca o Princípio da Publicidade. Daí a conclusão de que o Cadastro que veicula o nome das empresas 

que tiveram seus autos de infração declarados subsistentes, em processo administrativo regular, não penaliza a 

pessoa jurídica, apenas assegura transparência à atuação do Administrador, in casu também contribuindo 

para informar a sociedade sobre as ações dos órgãos públicos destinadas a erradicar o trabalho degradante no 

Brasil. 17. Ao contrário do afirmado pela impetrante, o art. 11 da Lei 10.593⁄2002, que dentre outros temas dispõe 

sobre a Carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho, legitima a fiscalização realizada por esses agentes públicos. 18. A 

impetrante acrescenta que o Ministério Público do Trabalho esteve por duas vezes em suas dependências e não 

constatou a existência de trabalho escravo. Contudo, importa observar que a fiscalização pelo MPT e 

pelo Ministério do Trabalho são independentes, sem falar que a inspeção realizada pelo Parquet ocorreu em data 

bem anterior à fiscalização que ensejou a presente impetração. 19. Por fim, verificar a ausência de trabalho escravo 

na empresa demandaria análise de fatos e ampla dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de 

Segurança. 20. O trabalho escravo - e tudo o que a ele se assemelhe - configura gritante aberração e odioso 

desvirtuamento do Estado de Direito, sobretudo em era de valorização da dignidade da pessoa, dos direitos 

humanos e da função social da propriedade. 21. O Poder Público acha-se obrigado, pela Constituição e pelas leis, 

não só a punir com rigor o trabalho escravo e práticas congêneres, como a informar à sociedade sobre a sua 

ocorrência, por meio de mecanismos como o cadastro de empregadores: em síntese, um modelo oposto ao silêncio-

conivência da Administração, que até recentemente era a tônica da posição do Estado em temas de alta 

conflituosidade. 22. A rigor, a impetrante busca, pela via transversa do ataque ao cadastro de empregadores, 

impugnar os auspiciosos efeitos do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, o que não é objeto, 

nem poderia ser, do presente Mandado de Segurança. 23. Mandado de Segurança denegado, cassada a liminar 

anteriormente concedida e prejudicado o Agravo Regimental da União. Rel. Min. Herman Benjamin, 27 de maio 

de 2009, DJe, 30 jul. 2009. Disponível em:  

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5287825&num_re

gistro=200802714966&data=20090701&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 08. Out. 2016. 
348 Fundamental ressaltar o paradigma acima, pois no âmbito da jurisprudência do STJ, poucos são os arrestos que 

de fato sobrepujaram as questões processuais e foram de enfrentamento do mérito.  

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5287825&num_registro=200802714966&data=20090701&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5287825&num_registro=200802714966&data=20090701&tipo=5&formato=PDF
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social da propriedade, pois portaria é ato que regulamenta decreto, não pode 

servir para 'regulamentar' dispositivo constitucional." (fl. 6) c) "é vedado às 

autoridades de direção do Ministério do Trabalho e Emprego conferir aos 

auditores-fiscais do trabalho encargos ou funções diversas das que lhe são 

próprias (...). Dentre as atribuições próprias dos auditores-fiscais do trabalho, 

estabelecidas no art. 18 do Decreto 4.552/2002, não se encontra a de fiscalizar 

o emprego de mão de obra em condição análoga a de escravo, mesmo porque 

trata-se de tipo penal (art. 149 do CP) cuja investigação é de atribuição da 

polícia." (fl. 8). d) "Por tratar-se a redução do trabalhador à condição análoga 

a de um escravo um crime, qualquer sanção só poderá ser imposta, em face do 

princípio constitucional da presunção de inocência, com uma sentença penal 

transitada em julgado. Mais uma garantia fundamental (art. 5º, XXXIX) que 

restará violada caso prevaleça a ilegalidade cometida pelo Ministro do 

Trabalho" [...]  
 

Ao dar a oportunidade de que cada leitor obtenha as suas próprias conclusões, opta-se 

por apenas transcrever os fragmentos relativos ao acórdão, sem nenhum tipo de ênfase, 

deixando as suas conclusões ao final. 

 

No tocante ao descumprimento do princípio da legalidade, o STJ assim se manifestou: 

 

Como de conhecimento geral, o Princípio da Legalidade determina que "ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (art. 

5º, II, da CF/88), o que equivale à noção de que a Administração nada pode 

fazer a não ser o que a lei previamente autorize. Ao revés, a caracterização da 

legalidade para os particulares apresenta outro viés, já que podem fazer tudo 

o que a lei não proíbe. No caso dos autos, entretanto, a empresa defende uma 

concepção já ultrapassada de legalidade, pois parece desconhecer que as 

normas constitucionais também têm status de normas jurídicas, delas 

podendo-se extrair efeitos diretos, sem que para tanto seja necessária a edição 

de norma integradora ou mediação do legislador infraconstitucional, exceto 

quando expressamente assim o preveja. A Constituição é a norma por 

excelência, por ser dotada de superlegalidade. Por isso, no Direito 

Constitucional contemporâneo não há espaço para a tese de que determinado 

ato infralegal fere o Princípio da Legalidade por ser porta-voz de expressão 

claríssima da Constituição, mais ainda quando, in casu, é decorrência natural 

e necessária dos "fundamentos" da República Federativa do Brasil, entre os 

quais se inclui "a dignidade da pessoa humana" (art. 1°, III). Na nossa 

Constituição há dispositivos que, por compreensível zelo e desconfiança do 

constituinte, têm vida própria e, por isso mesmo, não dependem da boa-

vontade ou do senso incerto de oportunidade e conveniência do legislador 

infraconstitucional. Que estranha, para não dizer perigosa, visão de legalidade 

é essa que não abrange os preceitos constitucionais? Qualquer conceito de 

legalidade só será válido se tiver como ponto de partida a Constituição. 

Advogar a idéia de que um ato infralegal fere a legalidade porque encontra 

fundamento direto na Constituição é querer aplicar o Direito Constitucional 

às avessas, fazendo-o refém dos desígnios de quem legisla, e só pode legislar, 

com base e nos limites da norma constitucional. É transformar o destinatário 

da Constituição em árbitro e controlador de seu conteúdo, sentido, campo de 

aplicação e eficácia. O caso dos autos, antes de retratar malferimento ao 
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Princípio da Legalidade, evidencia que as normas constitucionais estão 

produzindo efeitos no mundo dos fatos, ou seja, alcançando a efetividade 

descrita por Kelsen como “o facto real de ela (a norma) ser efectivamente 

aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana conforme à 

norma se verificar na ordem dos factos”. (Hans Kelsen, Teoria pura do direito, 

5 ed., Ceira, Coimbra, A. Amado, 1979, p. 29-30). Isso porque a edição da 

Portaria MTPS 540/2004 concretiza os princípios constitucionais da 

Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF), da Valorização do Trabalho 

(art. 1º, IV, CF), bem como prestigia os objetivos de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, de erradicar a pobreza, de reduzir as desigualdades 

sociais e regionais e de promover o bem de todos (art. 3º, I, III e IV, CF). Em 

acréscimo, tal ato foi aprovado em conformidade com a regra do art. 21, 

XXIV, da CF, que prescreve ser da competência da União "organizar, manter 

e executar a inspeção do trabalho." Além disso, não se pode olvidar que 

materializa o comando do art. 186, III e IV, da Constituição Federal, segundo 

o qual a função social da propriedade rural é cumprida quando, além de outros 

requisitos, as disposições que regulam as relações de trabalho são observadas 

e o bem-estar dos trabalhadores é favorecido [...]  No panorama constitucional 

atual não é possível sustentar, como quer fazer crer a empresa, que as normas 

constitucionais programáticas, aquelas que prescrevem fins públicos a serem 

realizados (o que, convenhamos, não é a hipótese dos autos), não são dotadas 

de eficácia. Primeiro porque as normas constitucionais em questão não são 

programáticas, pelo menos no sentido que lhe quer emprestar a impetrante. 

Segundo porque, exceto quando a Constituição o referir expressamente, não 

existe norma constitucional que ali esteja apenas para ser admirada como uma 

obra de arte. No caso em análise, a Portaria MTPS 540/2004 surgiu como mais 

um instrumento de realização do programa social previsto na Constituição de 

1988, motivo por que beira o absurdo sustentar a sua inconstitucionalidade. 

Pois bem. Conforme destacado até aqui, o ordenamento constitucional já traz, 

em si, o suporte normativo para a edição da Portaria MTPS 540/2004. 

Entretanto, além do fundamento constitucional (que, repito, tem comando 

suficiente para autorizar a criação do Cadastro em análise), destaco que, ao 

contrário do que sustenta a impetrante, a legislação infraconstitucional 

também legitima o ato aqui apontado como coator. O art. 913 da Consolidação 

das Leis do Trabalho é claro ao estabelecer que "o Ministro do Trabalho, 

Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se 

tornarem necessários à execução desta Consolidação." Também tratados e 

convenções internacionais de caráter geral, que segundo a teoria do Monismo 

Moderado ingressam no Direito brasileiro com status de lei ordinária, 

veiculam diversas normas de combate ao trabalho em condições degradantes. 

Apenas para citar algumas dessas normas, relembro a Convenção sobre a 

Escravatura (Decreto 58.562/1966) e as Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho números 29 (Trabalho Forçado e Obrigatório) e 105 

(Abolição do Trabalho Forçado), ambas ratificadas pelo Brasil (Decreto 

41.721/1957 e Decreto-Lei 58.882/1966, respectivamente). Como visto, não 

faltam fundamentos constitucionais e legais para validar a edição da Portaria 

MTPS 540/2004, não havendo falar em contrariedade ao Princípio da 

Legalidade [...].  

 

Com relação à presunção de inocência:  

 

Tampouco há violação ao Princípio da Presunção de Inocência. A empresa 

alega que a redução do trabalhador à condição análoga à de escravo é crime, 

tipificado no art. 149 do Código Penal e, como tal, a conclusão pela prática do 
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delito só pode produzir efeitos após o trânsito em julgado de sentença 

condenatória, sob pena de ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência. O 

raciocínio, mais uma vez, é incorreto. O princípio em questão não pode servir 

de bandeira para macular o ato administrativo que determinou a inclusão do 

nome da empresa no Cadastro em estudo, após a conclusão de processo 

administrativo em que se oportunizou ao investigado o pleno exercício das 

garantias da ampla defesa e do contraditório. Foi exatamente o que se deu, 

conforme prova carreada aos autos. Vale lembrar ainda que o processo 

administrativo rege-se pelos Princípios da Administração Pública, dentre os 

quais se inclui o Princípio da Publicidade. Daí a conclusão de que o Cadastro 

que veicula o nome das empresas que tiveram seus autos de infração 

declarados subsistentes, em processo administrativo regular, não tem por 

objetivo primário penalizar a empresa, mas assegurar, preponderantemente, 

transparência à atuação da Administração Pública, com isso mantendo a 

sociedade informada sobre as ações dos órgãos públicos destinados a erradicar 

o trabalho degradante. No mais, é oportuno relembrar a independência das 

instâncias penal, civil e administrativa. Vale dizer, se o processo 

administrativo observou os trâmites legais, e nele foi produzida prova 

suficiente para caracterizar a conduta ilícita, a sanção pode ser aplicada 

independentemente de prévia condenação criminal. A Portaria MTPS 

540/2004 não enuncia penalidades decorrentes da inclusão do nome da 

empresa no Cadastro, apenas prevê o envio de cópia da lista para diversos 

órgãos públicos (art. 3º da Portaria), o que reforça seu caráter informativo. As 

consequências de inclusão do nome no Cadastro são efeitos naturais da cautela 

que os órgãos públicos e agências de financiamento devem tomar ao 

contratarem com sujeitos privados. Ninguém tem direito tout court a 

financiamento oficial ou a contratar de maneira privilegiada com o Poder 

Público. O Estado, senhor da apreciação do que seja conveniente e oportuno, 

nos espaços reservados para tal pelo ordenamento jurídico, pode estabelecer 

regras e condições gerais sobre como, com quem e quando contratar. Levar 

em conta a verificação administrativa da existência de trabalho escravo ou de 

condição análoga à de escravo não passa de um desses condicionantes – 

justificável sob todos os ângulos que se queira apreciar – que se encaixam 

perfeitamente nas funções do Poder Público. Dessa forma, a inclusão do nome 

de pessoas físicas ou jurídicas no Cadastro de que trata a Portaria 540/2004, 

após decisão final em processo administrativo que observa o Contraditório e 

a Ampla Defesa, é medida que beneficia o interesse público primário da 

sociedade em geral, que precisa ser alertada sobre a prática desumana de 

trabalho escravo, para que possa reagir e exigir medidas cada vez mais 

enérgicas do Estado. É ainda providência salutar em favor do próprio setor 

produtivo privado, que não pode ter sua imagem – inclusive internacional – e 

legítima lucratividade ameaçadas por insignificante, mas persistente, minoria 

de empregadores que optam por se comportar como se ainda vivêssemos em 

regime escravagista [...] A edição da Portaria MTPS 540/2004, atacada pelo 

Mandado de Segurança, é, portanto, exemplo de providência absolutamente 

legal, oportuna e necessária que, sem ferir a Constituição Federal e a 

legislação brasileira aplicável à matéria, inclusive tratados e convenções 

internacionais, concretiza o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana, reafirma o conteúdo e sentido das garantias individuais e sociais, 

densifica a função social da propriedade rural, tudo nos limites da autoridade 

do Ministro do Trabalho e do Emprego [...].  
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E, ao final, com relação à argumentação da impossibilidade constitucional dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho em imputar a prática de trabalho em condições análogas à 

escravidão, tem-se pelo STJ que: 

 

Finalmente, ao lado das alegações de que a Portaria 540/2004 seria 

inconstitucional por ferir a legalidade e a presunção de inocência, já refutadas 

acima, a impetrante sustenta que a) os auditores-fiscais do trabalho não têm, 

dentre suas atribuições, competência para fiscalizá-la e b) não há trabalho 

escravo em suas dependências. Esses argumentos, todavia, escapam ao âmbito 

de conhecimento do STJ, por meio de Mandado de Segurança, pois o primeiro 

diz respeito diretamente aos requisitos intrínsecos do auto de infração, o que 

não se enquadra no ato de Ministro de Estado atacado nesse Mandado de 

Segurança. Já a verificação sobre a existência ou não de trabalho escravo na 

propriedade da impetrante exigiria dilação probatória, incompatível com o rito 

célere do mandamus. Contudo, ainda que em obiter dictum , observo que a 

Lei 10.593/2002 (que dentre outros temas dispõe sobre a Carreira de Auditor-

Fiscal do Trabalho) prevê expressamente as atribuições dos auditores-fiscais 

do trabalho (grifei): Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do 

Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: I - o 

cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive as 

relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, no âmbito das relações de 

trabalho e de emprego; [...] V - o respeito aos acordos, tratados e convenções 

internacionais dos quais o Brasil seja signatário; [...]Parágrafo único. O Poder 

Executivo regulamentará as atribuições privativas previstas neste artigo, 

podendo cometer aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho outras 

atribuições, desde que compatíveis com atividades de auditoria e fiscalização. 

O trabalho escravo – e tudo o que a ele se assemelhe – configura gritante 

aberração e odioso desvirtuamento do Estado de Direito, sobretudo em era de 

valorização da dignidade da pessoa, dos direitos humanos e da função social 

da propriedade. O Poder Público acha-se obrigado, pela Constituição e pelas 

leis, não só a punir com rigor o trabalho escravo e práticas congêneres, como 

também a informar à sociedade sobre a sua ocorrência, por meio de 

mecanismos como o cadastro de empregadores: em síntese, um modelo oposto 

ao silêncio-conivência da Administração, que até recentemente era a tônica da 

posição do Estado em temas de alta conflituosidade. A rigor, a impetrante 

busca, pela via transversa do ataque ao cadastro de empregadores, inviabilizar 

os auspiciosos efeitos do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, iniciativa bem sucedida cuja origem está na proposta do Instituto 

Ethos, com apoio da OIT e da ONG Repórter Brasil, matéria que não é objeto, 

nem poderia ser, do presente Mandado de Segurança [...].  

 

Não é necessária uma imersão profunda entre as decisões para que seja constatada a 

divergência de entendimentos entre os ministros do STF e STJ. Porém, enquanto o STF não 

enfrentar o mérito da questão, a constitucionalidade ou não da “Lista Suja” é uma questão ainda 

longe de definição.  

 

As constantes revogações e publicações das portarias que versam sobre a matéria 

retiram do STF, por ora, a palavra final sobre as questões apresentadas. 
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Como muito bem relatado pelo ministro Herman Benjamin do STJ, relator do voto 

analisado, a “Lista Suja” é de vital importância para a erradicação do trabalho em situações 

análogas à escravidão no território brasileiro. Todavia, existe também um valor essencial ao 

Estado Democrático de Direito que também deve ser defendido, qual seja, o princípio da 

legalidade349.  

 

Dessa maneira, como se pode inferir dos argumentos trazidos, verifica-se que, ao ver 

desse trabalho, a nomenclatura “trabalho escravo” dada às políticas brasileiras é a causa de 

tamanha confusão.  

  

Ora, a linguagem jamais designa simplesmente os seus objetos, conforme leciona Ernest 

Cassirer350 pelo contrário, também designa os conceitos formados pela atividade espontânea do 

espírito. Assim, a linguagem expressa um pensamento que tem como via de consequência o 

conhecimento.  

 

Ela (linguagem) passa a ser um instrumento de intermediação entre o cognitivo e o 

comunicacional, sendo no plano da linguagem onde as coisas (objeto) e ideias (interpretação) 

                                                           
349 “O princípio da legalidade é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Assim, o STF em diversos 

julgados demonstrou tal importância, conforme as decisões transcritas: “O princípio da reserva de lei atua como 

expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se 

reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato 

regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente 

reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente 

nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle 

jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo 

Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, V, da CF e que lhe permite ‘sustar 

os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)’. Doutrina. Precedentes (RE 

318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.).” (AC 1.033-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 

em 25-5-2006, Plenário, DJ de 16-6-2006.) [...] O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação 

ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei – analisada sob tal perspec-

tiva – constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, 

quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não legislativos. Essa cláusula 

constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, 

fundado na autoridade da Constituição, impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos 

estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado 

da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à 

imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema 

constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder 

Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, 

desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, 

com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes [...]”. (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2011, op. cit., p. 88-89). 
350 CASSIRER, Ernest. Linguagem e conceituação. In: Cassirer, E. Linguagem e mito. 4. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2003. p. 51. 



158 

 

se agregam. Portanto, a linguagem própria das ciências não possui o condão de causar um efeito 

hermético, ou seja, em sua própria terminologia.  

 

Nessa esteira, Maria de Fátima G.M. Tálamo351 reforça que: “[...] a produção de 

linguagem e a produção de conhecimento sã processos associados reciprocamente. De modo 

preciso, considerando-se que a informação é troca com o mundo e o conhecimento sua 

apropriação, organização e articulação, tem-se que a produção da linguagem e a produção do 

conhecimento são processos solidários que mantém relação de pressuposição recíproca”.  

 

Ferdinand de Saussure352 nos esclarece que: “[...] o signo linguístico une não uma coisa 

e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa 

puramente física, mas a impressão psíquica desse som, [...] O signo linguístico é, pois, uma 

entidade psíquica de duas faces [...] Esses dois elementos estão intimamente unidos e um 

reclama o outro”.  

 

Logo, a melhor imagem acústica da expressão trabalho escravo é aquela vinculada ao 

direito penal e não ao direito administrativo ou trabalhista.  

 

A expressão trabalho escravo se remete necessariamente ao tipo penal do art. 149 do CP 

e, por consequência constitucional, gravitarão em torno dessa expressão todas as garantias 

advindas do princípio da legalidade e sua natural rigidez. Frise-se que em nenhum momento se 

defende a ideia de exclusão dos dispositivos tratados na “Lista Suja”, mas apenas se apresenta 

uma sugestão para corrigir os problemas advindos da utilização da expressão trabalho escravo 

nas referidas normas.  

 

A competência para imputação de fato típico é somente dos poderes constituídos para 

tal, sem exceção, sob pena de colocar em risco o princípio da legalidade. Assim, uma vez que 

a pessoa jurídica não pode ser considerada ré na imputação descrita pelo art. 149 do CP, a 

imputação realizada pelos agentes públicos trabalhistas carece de legalidade. 

                                                           
351 TÁLAMO. Maria de Fátima G.M. A Pesquisa: recepção da informação e produção do conhecimento. Revista 

de Ciência da Informação, v.5, nº 2, abr. 2004. p. 04.  Disponível em:< 

http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/index.php/article/view/0000007748/c9517233c564b82f8a9b0de275f24d8c>. 

Acesso em 08 out. 2016. 
352 SAUSSURE, Ferdinand de. Natureza do signo linguístico. In: Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 

1970, p. 80. 

http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/index.php/article/view/0000007748/c9517233c564b82f8a9b0de275f24d8c
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A imagem acústica mais apropriada para os fatos narrados nas políticas brasileiras, ao 

nosso ver, é a que se refere ao Trabalho Degradante.  

 

O Trabalho Degradante absorve todo o conteúdo fático apresentado, sem trazer para 

si as questões penais que a expressão trabalho escravo necessariamente carrega consigo.  

 

Porém, e aqui deixando a crítica, a expressão defendida não causa o mesmo furor que 

trabalho escravo, uma vez que a imagem acústica do trabalho escravo é mais atrativa no campo 

político.  

 

A linguagem como fato social e, logo, político, parece que ganha papel de destaque no 

tratamento do tema ora apresentado. Percebe-se uma ampla conotação política relativa às 

iniciativas de erradicação do trabalho em situação análoga à escravidão que mantém a atual 

nomenclatura, em detrimento de uma posição mais técnica e, por consequência, a possível 

relutância no enfrentamento ao movimento reacionário que buscará imputar retrocessos quando 

da tentativa dessa colocação.  

 

À guisa de conclusão, verifica-se a necessidade de adequação da linguagem adotada 

pelas políticas de enfrentamento ao trabalho em condições análogas à escravidão, segregando, 

além de todas as dúvidas, a seara destinada ao direito administrativo-trabalhista (Trabalho 

Degradante) da seara do direito penal (trabalho em condições análogas à escravidão), da 

mesma forma que o óbito está segregado da morte. 
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4. CADEIA PRODUTIVA E RASTREABILIDADE 

 

 

Como assevera João Luiz Nogueira Matias353, o exercício da atividade econômica deve 

se portar como um conformador da solidariedade social. O referido autor, citando Leon 

Bourgeois (1896) 354, defende a ideia da implantação de uma solidariedade com um viés mais 

voltado para a sociedade, afastando-se, assim, de uma solidariedade puramente religiosa 

(cristã). Assim, constituir-se-ia uma espécie de “quase-contrato”, já que os: “ [...] homens vivem 

em sociedade. Uma ordem natural, bem anterior aos seus consentimentos, superior até mesmo 

às suas vontades [...] o homem isolado não existe [...]”.  

 

Nesse contexto, a solidariedade social é o que torna possível a vida e o desenvolvimento 

de uma determinada sociedade, sendo uma espécie de balança nas interações sociais, como bem 

registra Judith Hofmeister Martins-Costa355:  

 

[...] atualmente admite-se que os poderes do titular de um direito subjetivo 

estão condicionados pela respectiva função, e a categoria do direito subjetivo, 

posto que histórica e contingente como todas as categorias jurídicas, não vem 

mais revestida pelo “mito jusnaturalista” que recobrira na codificação 

oitocentista, da qual fora levada ao status de realidade ontológica, esfera 

jurídica da soberania do indivíduo. Portanto, o direito subjetivo de contratar e 

a forma de seu exercício também são afetados pela funcionalização, que indica 

a atribuição de um poder tendo em vista certa finalidade ou a atribuição de um 

poder que se desdobra como dever, posto que concedido para a satisfação de 

interesses não meramente próprios ou individuais, podendo atingir também as 

esferas dos interesses alheios [...]  
 

Portanto, o: “cerne da solidariedade social [...] consiste em uma apreciação das 

finalidades dos institutos jurídicos, tendo em vista uma perspectiva não individual, que conduza 

à satisfação dos interesses coletivos”356. A CF/88 claramente admite esse pressuposto, tendo 

em vista as suas mais diversas diretrizes a respeito do tema, em particular, o seu art. 3º, inc. I, 

                                                           
353 MATIAS, João Luis Nogueira. A Função Social da Empresa e a Composição de Interesses na Sociedade 

Limitada. 2009. 323 f. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Universidade de São Paulo. p. 38. Disponível 

em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-06052010-140746/pt-br.php>. Acesso em: 27 jan. 

2016. 
354 BOURGEOIS, Leon. Solidarité. Paris: A. Colin, 1896, p. 53. Disponível em:< 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bourgeois_leon/solidarite/bourgeois_solidarite.pdf>. Acesso em: 06 out. 

2016.  
355 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O Novo Código Civil: em Busca da “Ética da Situação”. Revista 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito, Porto Alegre, v. 02, nº 4, p. 575-639, 2004. p. 623. 

Disponível em:< http://www.seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/49214>. Acesso em: 06 out. 2016. 
356 MATIAS, João Luiz Nogueira, 2009, op. cit., p. 42.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-06052010-140746/pt-br.php
http://classiques.uqac.ca/classiques/bourgeois_leon/solidarite/bourgeois_solidarite.pdf
http://www.seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/49214
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que constitui como um dos objetivos do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. Logo, estando a solidariedade social no posto de um princípio constitucional, nada 

mais regular de que suas lições emanem para outros ramos da ciência como a Econômica, 

Administrativa e Política. Prova de tal afirmação é facilmente comprovada ao se deparar com 

questões como a função social da propriedade, função social dos contratos, dentre outros 

exemplos.  

 

A partir de tais paradigmas, percebe-se claramente que o propósito de uma empresa não 

é somente a geração de lucros aos seus investidores.  

 

A empresa é um importante agente em uma sociedade e a sua atividade encontra-se 

inserida em um amplo contexto constitucional. Dessa feita, a livre iniciativa não pode estar 

dissociada dos demais princípios constitucionais que norteiam a atividade econômica brasileira.  

 

Seguindo essa visão contemporânea, verifica-se, de forma geral, que o lucro só será 

aceito como legítimo e reconhecido pela sociedade como justa recompensa a ser recebida pelos 

investidores, na condição de ser obtido sem causar prejuízos àquela. Nesse diapasão, os 

interesses individuais deverão ser exercidos em conformidade com os interesses sociais e, 

havendo conflito entre ambos, a situação deverá ser adequada de forma a atender aos últimos. 

Tem-se, portanto, que o lucro passa a obter um requisito de legitimidade que não é próprio de 

sua natureza, uma vez que somente será reconhecido como legítimo quando a atividade atender 

ao princípio da função social em respeito aos mais diversos fatores como o meio ambiente, 

regularidade fiscal, regras que envolvem a livre concorrência, direito do consumidor, dentre 

outras.       

 

 Nesse sentido e de acordo com a Teoria da Eficiência de Pareto357 fica fácil visualizar 

o cumprimento da função social de qualquer instituição, quando, no desenvolvimento de suas 

atividades, nenhuma das partes e/ou terceiros incorram em prejuízo. Em outras linhas, o “Ótimo 

de Pareto” significa que: “[...] uma situação econômica será ótima quando não puder mais ser 

melhorada, ou quando não se puder melhorar um dos fatores sem o detrimento de outro fator 

                                                           
357 Tal teoria consiste na conclusão que uma situação econômica encontrar-se-á estabilizada quando não for 

possível melhorar a condição de um, sem prejudicar a do outro. 
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participante [...]”358. Exemplificando, tem-se que o respeito às leis trabalhistas, aos interesses 

dos empregados, às leis fiscais, civis, ao meio ambiente dentre outros, consiste, em linhas 

gerais, na formação de um ambiente saudável e economicamente sustentável e viável. Dessa 

maneira, qualquer empresa realiza a sua função social ao optar por ações que incrementem a 

dignidade da pessoa humana em seu sentido mais amplo.  

 

A despeito dos importantes efeitos que o processo de globalização trouxe aos mercados 

e em concomitância à sua evolução, os países verificaram também a necessidade de estimular 

os princípios e seus direitos fundamentais, em especial aqueles relativos ao Trabalho. A partir 

desse movimento, verificou-se que a ausência de regramentos mínimos seria uma aniquiladora 

do progresso social, permitindo o progresso de alguns em detrimento de outros. Dessa forma, 

o direito do trabalho359 adquire, ao lado dos demais direitos, um papel essencial na evolução da 

dignidade da pessoa humana.  

 

A dignidade deve ser tangível e produzir efeitos no plano material, ou seja, o trabalho, 

em condições decentes, proporciona ao homem direitos que decorrem da dignidade360. 

Contudo, esse patamar mínimo361 sofre com as resistências das empresas na ânsia de expansão 

                                                           
358 DANI, Felipe André; OLIVEIRA, Álvaro Borges de, BARROS, Débora Sabetzki. O desenvolvimento 

sustentável como ótimo de Pareto na relação entre os princípios constitucionais ambientais e os princípios 

constitucionais econômicos. Rev. Direito Econ. Socioambiental, Curitiba, v.1, nº 2, p. 303-331, jul./dez, 2010. p. 

323. Disponível em:< www2.pucpr.br/reol/index.php/direitoeconomico?dd99=pdf&dd1=5043>. Acesso em: 06 

out. 2016. 
359 “[...] a ideia de dignidade não se reduz, hoje, a uma dimensão estritamente particular, atada a valores imanentes 

à personalidade e que não se projetam socialmente. Ao contrário, o que se concebe inerente à dignidade da pessoa 

humana é também, ao lado dessa dimensão estritamente privada de valores, a afirmação social do ser humano. A 

dignidade da pessoa fica, pois, lesada caso ela se encontre em uma situação de completa privação de instrumentos 

de mínima afirmação social do ser humano. Enquanto ser necessariamente integrante de uma comunidade, o 

indivíduo tem assegurado por este princípio não apenas a intangibilidade de valores individuais básicos, como 

também um mínimo de possibilidade de afirmação no plano social circundante. Na medida desta afirmação social 

é que desponta o trabalho, notadamente o trabalho regulado, em sua modalidade mais bem elaborada, o emprego”. 

(DELGADO, Maurício Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 

2004. p. 43-44).  
360 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração, trabalho forçado 

e outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004. p. 45. 
361 “Também não prevalece a adequação setorial negociada se concernente a direitos revestidos de 

indisponibilidade absoluta (e não indisponibilidade relativa), os quais não podem ser transacionados nem mesmo 

por negociação sindical coletiva. Tais parcelas são aquelas imantadas por uma tutela de interesse público, por 

constituírem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer 

segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização 

mínima deferível ao trabalho (arts. 1º, III, e 170, caput, CF/88). Expressam, ilustrativamente, essas parcelas de 

indisponibilidade absoluta a anotação de CTPS, o pagamento do salário mínimo, as normas de medicina e 

segurança do trabalho. No caso brasileiro, esse patamar civilizatório mínimo está dado, essencialmente, por três 

grupos convergentes de normas trabalhistas heterônomas: as normas constitucionais em geral (respeitadas, é claro, 

as ressalvas parciais expressamente feitas pela própria Constituição: art. 7o, VI, XIII e XIV, por exemplo); as 

normas de tratados e convenções internacionais vigorantes no plano interno brasileiro (referidas pelo art. 5o, §2°, 

CF/88, já expressando um patamar civilizatório no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil); as normas 
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de seus negócios nos mais diversos mercados. Porém, e a despeito de tal afirmação, verifica-se 

uma nova construção de discursos por parte de empresários e de segmentos ligados que 

defendem uma proposta de associar a geração do lucro com uma postura socialmente ética e 

ambientalmente correta.  

 

Trata-se de um novo conjunto de crenças presentes no capitalismo contemporâneo, o 

qual se convencionou chamar de RSE. Portanto, tem-se que a RSE é um modelo de gestão de 

negócios que propõe a integração de princípios éticos e de normas internacionais em todas as 

ações executadas pela empresa, sem negar, no entanto, seu dever original de produzir riquezas. 

No Brasil, as empresas que adotaram este modelo de gestão:“[...] fornecem um duplo sentido 

a si, mantenedoras da função clássica de empresa capitalista de reprodução do lucro e 

portadoras da nova função empresarial de atuação em prol de interesses coletivos”362.  

 

Importante salientar que, apesar da função social e a da responsabilidade social da 

empresa serem institutos assemelhados, em verdade, são totalmente distintos, razão pela qual a 

noção de função social da empresa não deve ser confundida com a ideia de responsabilidade 

social. Corroborando tal afirmação, tem-se nas lições de João Glicério de Oliveira Filho363 que: 

“a responsabilidade social se caracteriza pela voluntariedade, pela inexistência de imposição 

legal, enquanto que a função social da empresa é de observância obrigatória, porque tem ela 

previsão normativa”. Em outras palavras, cumprir função social é obrigatório, ter 

responsabilidade social, porém, é opcional.  

 

Nesse contexto, as empresas, buscando aumentar seu campo de influência e conquistar 

mais consumidores, passaram a adotar medidas que contribuíssem não apenas com as 

responsabilidades econômicas e legais, mas também com sua responsabilidade junto às 

sociedades onde opera efeitos.   

                                                           
legais infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relativos à 

saúde e segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas, normas de identificação 

profissional, dispositivos antidiscriminatórios, etc.)”. (DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do 

Trabalho e seus Princípios Informadores. Revista TST, Brasília, v. 67, nº 2, p. 79-98, abr./jun., 2001, p. 97-98).  
362 REINEHR, Jaciane Pimentel Milanezi. A responsabilidade social da empresa segundo o empresariado 

paulista. 2011. 162 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia Urbana) -Universidade de Brasília, Brasília, 2011. p. 

06. Disponível em:< http://repositorio.unb.br/handle/10482/9874>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
363 OLIVEIRA FILHO, João Glicério de. Fundamentos Jurídicos da Função Social da Empresa. Bahia, 2008. 147 

f. Dissertação (Mestrado em Direito Privado e Econômico) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. p. 

106 Disponível em:< 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12323/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20

UFBA%20ELEMENTOS%20TEXTUAIS.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2015. 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/9874
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12323/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20UFBA%20ELEMENTOS%20TEXTUAIS.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12323/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20UFBA%20ELEMENTOS%20TEXTUAIS.pdf
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Reinaldo Dias364, assim, define que a: “responsabilidade social está diretamente 

relacionada com as intensas mudanças que estão ocorrendo no mundo e que envolvem as 

empresas, seja como atores fundamentais e responsáveis pelos acontecimentos ou como agentes 

afetados pelas ocorrências no âmbito sócio cultural e ambiental”.  

 

De maneira geral, a RSE constitui em uma vinculação entre acionistas, clientes, 

fornecedores e em suma, de todos, em prol de uma sociedade mais justa e honesta.  

 

Nesse sentido e reforçando o conceito, Elizete Passos365 verifica que a RSE se torna 

uma: “[...] prática até certo ponto revolucionária, pois coloca em questão a relação entre o 

capital e o trabalho, preconizando uma alteração em sua essência. Propõe que seres humanos 

ocupem lugar de destaque nessa relação, aquele que vem sendo concedido ao lucro e ao capital 

nas práticas e teorias tradicionais”.  

 

O objetivo principal do RSE é direcionar ações para além do cumprimento de suas 

obrigações originais, adotando uma posição de agente ativo no desenvolvimento da 

comunidade, por meio de ações de cidadania, compromissos com a humanidade, direitos 

humanos e de toda forma, com o próprio planeta366. Nesse diapasão, o corpo diretivo das 

corporações, ao determinar seus planos de negócio, levam em consideração todos os possíveis 

impactos de suas decisões, porém, registra-se novamente a advertência de que a RSE não 

consiste em uma atitude de “bom samaritano”, pois os empresários veem na mesma uma eficaz 

estratégia para a obtenção de bons resultados, já que como bem registra Francisco Paulo de 

Melo Neto e César Froes367, a: “[...] consciência social dos empresários começou a despertar 

quando eles próprios perceberam que os problemas sociais atrapalham o desenvolvimento dos 

seus negócios pelo baixo poder aquisitivo da população, sistema educacional deficiente, 

violência [...]”.  

 

Portanto, a adoção da RSE como diretriz gerencial não está relacionada diretamente com 

uma percepção mais sensível das empresas às realidades e interesses da comunidade, mas sim 

                                                           
364 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade social: fundamentos e gestão. São Paulo, Atlas, 2012. p. 01. 
365 PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. 1. ed. 9. reimpr. São Paulo, Atlas, 2013. p. 166. 
366 Idem, p. 167.  
367 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa: caso 

brasileiro. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2001. p. 04. 
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como uma forma de gerar valor aos seus serviços e produtos. Robert Henry Srour368 afirma que, 

no atual mercado, os consumidores, em geral, vêm optando por valorizar empresas com gestão 

mais ética, que exercem o que se denomina cidadania corporativa.  

 

Tais medidas fortalecem a imagem das corporações e assim passam a ser mais 

conhecidas e, por consequência, seus produtos passam a ter mais aceitabilidade no mercado, 

alavancando suas vendas, com o diferencial de embutir em seus consumidores uma sensação 

de orgulho ao adquirir produtos e serviços de organizações com tal diretriz social369.  

 

Contudo, mesmo estando a empresa - agente econômico e social - vinculada ex lege ao 

princípio da função social e por vontade à RSE, nada disso impediu a aquisição de um produto 

advindo de um campo de trabalho forçado chinês ou de tantas outras aquisições com a mácula 

de alguma prática de desrespeito ao Trabalho, incluindo o trabalho em situação análoga à 

escravidão.  

 

A razão de tal recorrente exceção pode ser direcionada aos estudos que envolvem o 

conceito de cadeia produtiva e a razão é muito simples: qualquer empresa pode ser socialmente 

responsável e ter em sua rede um fornecedor que descumpre alguma regra jurídica ou 

economicamente sensível.  

 

O conceito cadeia produtiva não é um conceito jurídico, o mesmo não é sequer 

mencionado pela CLT. Competiu à ciência econômica a sua definição que, segundo Farina e 

outros370, consiste na sequência operacional que se desenrola de forma interdependente, 

produzindo, modificando e distribuindo um produto. Ademais, importante ressaltar que é raro 

a qualquer empresa a participação em apenas uma cadeia de suprimentos.  

 

Diante de tal contexto, possível é depreender a sutil diferença entre os institutos da 

cadeia produtiva e da terceirização trabalhista371, e ela se cinge à transferência da atividade-

                                                           
368 SROUR, Robert Henry. Ética empresarial: a gestão da reputação. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 2000. p. 43.  
369 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Responsabilidade Social e Cidadania Empresarial: a 

administração do Terceiro Setor. Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999. p. 95. 
370 FARINA, E.M.M.Q; ZYLBERSZTAJN, D. Competitividade e Organização das Cadeias Agroindustriais. 

Costa Rica, Relatório IICA, 1994. 
371 “O fenômeno da terceirização consiste em transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, 

de suporte, atendo-se a empresa à sua atividade principal. Assim a empresa se concentra na sua atividade-fim, 

transferindo as atividades-meio. Por atividade-fim entenda-se aquela cujo objetivo a registra na classificação 
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meio372, que não ocorre na cadeia produtiva (ressaltando que a diferença entre atividade-fim e 

meio ainda é significativa no Brasil, pois ainda pendente o PL nº 4.330/2004). 

 

Apenas para demonstrar tal controvérsia do tema, temos Bibiana Fagundes Amaral da 

Cunha373 ao relatar passagem do ministro Vantuil Abdala quando da elaboração da súmula 331 

do TST:  

 

 

O item nº III da Súmula foi o mais importante, a grande novidade [...] Os 

próprios Tribunais Regionais já a admitiam. Então, resolvemos, quase que 

numa enumeração, colocar diretamente que esse caso era válido. Daí abrimos 

uma regra para dizer que também a terceirização é legítima para as atividades 

meio, desde que não haja pessoalidade e subordinação, mantido, assim, o 

princípio de que não é permitida a intermediação de mão de obra, a pura e 

simples venda do trabalhador. Vê que não usamos qualquer expressão no 

sentido de ser proibida a terceirização na atividade fim. Não há essa expressão 

atividade fim na Súmula apesar de recebermos tantas críticas no sentido de 

não sabemos definir o que é atividade fim. Mas nós não nos preocupávamos 

com isso, até porque esperávamos que viesse em breve uma lei para 

regulamentar a questão. Nós não somos legisladores. Tínhamos de decidir 

naqueles casos, em concreto, que estavam chegando para julgarmos e achamos 

que havia casos em que os serviços contratados eram secundários para a 

empresa, meros serviços de apoio em que à empresa tomadora interessava 

mais o resultado do que iria executar, como iria executar, em que horário iria 

executar. Ou seja, não havia pessoalidade, não havia subordinação. Mas por 

que atividade meio: Porque considerávamos que era praticamente impossível 

que na atividade fim não houvesse pessoalidade e subordinação.  

  

Em outras linhas, é possível ter toda uma atividade empresarial pronta a responder a 

uma demanda (ou várias), cuja atividade é essencial ao desenvolvimento de outra indústria, sem 

que ocorra por parte dessa, nenhuma transferência de atividades-meio, tanto é, que a 

jurisprudência trabalhista reconhece na terceirização uma relação trilateral374 que mantém todos 

os seus integrantes em uma espécie de simbiose, pois caso a empresa prestadora não cumpra 

com as suas obrigações, estará a empresa tomadora diretamente responsável pelo cumprimento 

das obrigações trabalhistas.  

 

                                                           
socioeconômica, destinado ao atendimento das necessidades socialmente sentidas”. (BARROS, Alice Monteiro 

de. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTR, 2010. p. 452).   
372 Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.  
373 CUNHA, Bibiana Fagundes Amaral da. A Terceirização no Brasil: uma análise à luz da perspectiva dos agentes 

envolvidos e dos projetos de lei acerca da matéria. 2010.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2010. p. 39 Disponível em:< 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/27066/000763554.pdf?sequence=1>. Acesso em: 27 jan. 2016. 
374 SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: Ltr, 2005.  v.1. p. 274.   

 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/27066/000763554.pdf?sequence=1
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Porém, tal simbiose não ocorre no fenômeno da cadeia produtiva, pois a sua 

interdependência é econômica e não jurídica.  

 

A distinção entre a terceirização e a cadeia produtiva tem como via de consequência 

significativos impactos na responsabilidade em caso de descumprimentos de direitos 

trabalhistas e nos casos de desrespeito aos direitos fundamentais como da utilização do trabalho 

em situação análoga à escravidão.  

 

Em outras linhas, o que se pretende afirmar é que o aumento de custo do insumo, ou 

qualquer outra intervenção no elo produtivo (catástrofes, planos econômicos, greves, guerras, 

dentre outros), acarretará impactos na cadeia produtiva, uma vez que as empresas são 

interdependentes econômicos, e tal interdependência poderá acarretar impactos jurídicos 

(descumprimento de contratos empresariais, renegociação de dívidas, falências, recuperações 

judiciais, dentre outras), mas não necessariamente, uma vez que as empresas, mesmo 

vinculadas a uma cadeia produtiva, são independentes. Dessa forma, a responsabilização 

jurídica das empresas que compõem uma cadeia produtiva é restrita.  

 

O não cumprimento de obrigações (sejam elas trabalhistas, tributárias ou cíveis) por 

parte de uma empresa que compõe a cadeia produtiva de um determinado seguimento não pode 

ser oposta a outra empresa componente.  

 

Em linhas simples, a utilização de trabalho em situação análoga à escravidão na linha 

de produção de uma empresa componente da cadeia produtiva não cria, em princípio, qualquer 

obrigação para com as demais, salvo àquela que de fato exerceu a prática do trabalho 

análoga à escravidão.  

 

Tal afirmativa lastreia-se na ciência que envolve a responsabilidade civil subjetiva, pois 

essa só se configura na conjugação dos elementos da sua trilogia, a saber: (a) uma conduta 

contrária ao direito, (b) um evento danoso e (c) a relação de causalidade entre a injuridicidade 

da ação e o mal causado. Sem quaisquer destes, não há o que tratar em questões envolvendo 

responsabilidade civil.  
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Então, não ocorrendo o ato ilícito: “ato praticado com infração de um dever legal ou 

contratual, de que resulta dano para outrem”375, não há cabimento legal para responsabilizar 

uma empresa que adquire de outra (em sua cadeia produtiva) algum produto no qual porventura 

tenha sido utilizado trabalho em situação análoga à escravidão e, muito menos, não é plausível 

a sustentação de que ocorra uma terceirização ilícita376, pois como se pode observar na cadeia 

produtiva, a transferência da atividade-meio não ocorre.  

 

Assim, por conclusão, tem-se que em se tratando de cadeia produtiva, a aquisição de um 

produto viciado pela escravidão moderna, em tese, não gera reparação cível ou trabalhista ao 

adquirente.  

 

Porém, no campo do dano moral coletivo, necessitam-se de maiores análises, pois a 

prática do trabalho análogo à escravidão não é um simples atentado aos direitos do trabalhador 

(indivíduo), mas um atentado a toda coletividade.  

 

Sendo a coletividade ente titular de direitos, por óbvio que quando da ofensa de tais 

direitos, legítima a pretensão da coletividade em ser ressarcida por meio da indenização por 

dano moral coletivo. Nesse sentido, apesar da restrição de uma responsabilização individual em 

desfavor das empresas que porventura tenham, em sua cadeia produtiva, alguma empresa que 

explore o trabalho análogo à escravidão, nada impede que, agindo em conluio, possa existir a 

possibilidade de responsabilização de tais empresas em função do denominado dano moral 

coletivo.   

 

A CF/88, em seu art. 127, confere ao Ministério Público (MP) a defesa dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, dispondo o art. 129, inciso III, que, entre as funções 

institucionais do MP, está a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

Ora, as relações do trabalho já não são vistas nos dias de hoje sob o prisma exclusivamente 

individual e, atualmente, despertam interesses nos aspectos globais que dizem respeito a todos 

                                                           
375 AMARAL, Francisco. Direito Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 548.  
376 Claro que, desde já, ressalta-se a possibilidade de ocorrer a terceirização ilícita nas cadeias produtivas, desde 

que os contratos firmados na verdade correspondam verdadeira transferência da atividade-fim, consubstanciando 

fraude e tentativa de frustrar direitos trabalhistas (art. 9º da CLT), contudo, para o presente estudo, parte-se da 

premissa das relações civis e empresariais das empresas.   
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os trabalhadores, ou a muitos deles, pois uma única e mesma conduta ilícita pode constituir 

violação de direitos ou interesses de centenas e até milhares de trabalhadores.  

 

Logo, o conceito de direitos da personalidade deve ser ampliado para abarcar a previsão 

legal, tendo em vista inexistir uma personalidade jurídica coletiva. Como se pode perceber, na 

doutrina de elucidação da necessidade de defesa de interesses metaindividuais, não poderia o 

Direito deixar de contemplar o dano moral em uma dimensão coletiva, pois, como bem ressalta 

Carlos Alberto Bittar Filho377, o dano moral coletivo tem como objeto a: 

 

[...] injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na 

violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando 

se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o 

patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente 

considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de 

vista jurídico. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também 

não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente 

pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa).  

 

Ocorrido o dano moral coletivo, que tem um caráter extrapatrimonial por definição, 

surge automaticamente uma relação jurídica obrigacional que pode ser assim descortinada: a) 

sujeito ativo: a coletividade lesada; b) sujeito passivo: o causador do dano; c) objeto: a 

reparação - que pode ser em pecúnia.  

 

A interpretação sistemática da CF/88 realça o destaque conferido pelo constituinte à 

saúde do trabalhador e ao meio ambiente do trabalho digno, direitos sociais de cujo 

cumprimento não pode se furtar o empregador. Portanto, é obrigação do empregador promover 

a redução dos riscos à saúde e à segurança do empregado no ambiente de trabalho.  

 

Nos termos do art. 157 da CLT, incumbe às empresas instruir os empregados quanto às 

precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 

cumprindo e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho.  

 

Nesse contexto, quando da utilização do trabalho em situação análoga à escravidão, o 

dano moral coletivo é patente, uma vez que os infratores não só desrespeitam normas de ordem 

pública que regem e protegem a saúde, a segurança, a higiene e o ambiente de trabalho sadio, 

                                                           
377 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de 

Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 12, p. 45, out./dez. 1994. 
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como ofendem gravemente os princípios constitucionais da proteção da dignidade humana e do 

valor social do trabalho. O dano moral coletivo abala o sentimento de dignidade, revelando falta 

de apreço e consideração com os trabalhadores de determinada coletividade, tendo reflexos na 

sociedade e o caráter e a intenção da reparação por meio do dano moral coletivo tem natureza 

de repressão e de desencorajamento dos atos ilícitos praticados pelo empregador.  

 

Apostar na tese de que a sociedade não sofre danos morais é demonstrar total 

desconexão com a evolução dos direitos sociais de massa.  

 

Nesse sentido tem-se que devida a indenização por dano moral coletivo, pois tal atitude 

(utilização do trabalho em situação análoga à escravidão) abala o sentimento de dignidade, falta 

de apreço e consideração, tendo reflexos na coletividade, causando grandes prejuízos à 

sociedade. Todavia a aplicação da penalidade pelo dano moral coletivo repousa somente e por 

óbvio naquele que de fato utiliza da prática do trabalho em situação análoga à escravidão em 

sua linha de produção, não podendo ser penalizadas as demais empresas que compõem a cadeia 

produtiva, salvo quando um conglomerado de empresas sistematicamente e em conluio 

utiliza em sua cadeia de produção o trabalho em situação análoga à escravidão, com vistas 

a subtrair direitos trabalhistas, já que o dispositivo do art. 9º da CLT visa justamente 

combater qualquer possibilidade de fraude nas relações trabalhistas.  

 

Ademais, a CF/88 não deixou de arrolar a possibilidade de responsabilização da pessoa 

jurídica (art. 173), assim como o Código Civil378 e o direito administrativo também não 

deixaram in albis tal responsabilização, como bem salienta Lúcia Reiko Sakae379.  Todavia, 

partindo de uma teoria de irresponsabilidade da pessoa jurídica, onde o: 

 

[...] o não reconhecimento da responsabilização penal da pessoa jurídica é 

defendido com fundamento na falta de capacidade de ação e de culpabilidade, 

considerando-as como características próprias dos seres humanos e não de um 

ente abstrato. Apontam, ainda, como princípios para a não responsabilização 

penal: – o “princípio da personalidade das penas”, pelo qual só se pune o autor 

material do ato criminoso; – o “princípio da individualidade da 

responsabilidade criminal”, que só atribui a responsabilidade criminal única e 

                                                           
378 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 jan. 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 11 jan. 

2002. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan. 2016. 
379 SAKAE, Lúcia Reiko. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. Cad. De Pós-Graduação em Dir. Político 

e Econômico Mackenzie, São Paulo, v.4, nº 1, p. 45-57, 2004. p. 46-48. Disponível em:< 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Mestrado/Direito_Politico_e_Economico/Cadernos_Direito/

Volume_4/04.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Mestrado/Direito_Politico_e_Economico/Cadernos_Direito/Volume_4/04.pdf
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Mestrado/Direito_Politico_e_Economico/Cadernos_Direito/Volume_4/04.pdf


171 

 

individualmente aos autores das infrações ou; – o “princípio da 

intransmissibilidade da pena e da culpa”, que impede que as penas se 

extrapolem, atingindo pessoas que não os praticantes da conduta criminosa. 

Gianpaolo Poggio Smanio (2000, p. 118-119) apresenta: – o pensamento dos 

representantes no Direito Penal alemão, Jescheck e Klaus Roxin, que não 

admitem a penalização da pessoa jurídica, por considerarem que o crime só 

pode ser concretizado por seres humanos e – no Direito Brasileiro: – René 

Ariel Dotti (1995, p. 201) que considera que os crimes ou delitos e as 

contravenções não possam ser praticadas pelas pessoas jurídicas, uma vez que 

a imputabilidade penal só é aplicável aos seres humanos e – na mesma linha, 

Duek Marques (1998, p. 7) admite que aos entes coletivos só se possam 

atribuir sanções civil ou administrativa, pois a responsabilidade desses entes 

deriva da vontade de seus representantes, a quem devem ser imputadas as 

infrações penais. Miguel Reale Júnior (2001, p. 138), tomando como base o 

princípio da individualização da pena, afirma faltar à pessoa jurídica 

capacidade criminal; bastando-lhe a punição por via administrativa”380.  
 

Àquelas que reconhecem inclusive um direito de intervenção: 

 

Nesse sentido, Gianpaolo Poggio Smanio (2000, p. 120) apresentou o 

pensamento de Winfried Hassemer (BITENCOURT, 1999, p. 71) que propôs 

o que se denominou de “Direito de intervenção”, que seria um meio termo 

entre Direito Penal e Direito Administrativo, que não aplique as pesadas 

sanções de Direito Penal, mas seja tão eficaz de tal forma a combater a 

criminalidade coletiva´. No entender de Hassemer (1994, p. 41), apresentado 

por Cabette (2003, p. 130), estaria localizado entre o Direito Penal, Direito 

Administrativo, entre o direito dos atos ilícitos no campo do Direito Civil, 

entre o campo do Direito Fiscal e utilizaria determinados elementos que o 

fariam eficiente, sendo necessários “instrumentos eficientes contra as pessoas 

jurídicas, distintos do Direito Penal clássico que está totalmente voltado para 

o indivíduo, para a pessoa física [...]381  

 

Verifica-se que a despeito do acima transcrito, no caso em discussão no presente 

capítulo, tais premissas, respeitando aqueles que pensam contrário, não são aplicáveis, pois fora 

a exceção acima descrita, qual seja: a sistematização de diversas empresas que, por meio de 

suas cadeias produtivas, exploram a prática do trabalho em condições análogas à escravidão, 

não há no ordenamento brasileiro a possibilidade de tal responsabilização.  

 

Em outras linhas, não há no Brasil institutos legais vigentes que presumam a 

responsabilidade por falta de gestão e fiscalização nas cadeias produtivas nacionais e 

internacionais, ao contrário do que ocorre na Itália que, desde 2001, possui um Decreto 

Legislativo (231) que prevê a responsabilidade corporativa por ofensas criminais, como bem 

                                                           
380 Idem, p. 47. 
381 Ibidem, p. 49-50. 
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revela Tesi382. A norma italiana responsabiliza empresas quando é identificada negligência da 

organização ao não aplicar mecanismos que evitassem uma ofensa criminal. Esta forma de 

responsabilidade assume que as estruturas, as técnicas de gestão e as práticas organizacionais 

têm culpa na execução do abuso383.  

 

Dessa feita, atualmente, e em se tratando de cadeias de produção, a prática de qualquer 

ilicitude deverá ser suportada apenas pela ofensora da conduta, não sendo as demais empresas 

componentes responsabilizadas. Porém, importante ressaltar que a responsabilidade que se 

alude é a trabalhista/civil/administrativa e não a criminal, e uma vez que a prática ou não de 

trabalho em situação análoga à escravidão decorre do pronunciamento do juízo criminal, 

mesmo ocorrendo a condenação por outro ramo do Direito, tal ato, per si, não significa imputar 

às empresas acusadas a prática do tipo descrito no art. 149 do CP, até mesmo porque, não é 

possível imputar à pessoa jurídica tal incursão,  como discorrido no capítulo 03.  

 

 

4.1. Rastreabilidade   

 

 

Em linhas gerais, a Rastreabilidade consiste no ato de documentar todas as etapas de 

uma cadeia produtiva. Portanto, citando o Regulamento da CE nº178/2002, da Comunidade 

Europeia, a rastreabilidade pode ser entendida como: “a capacidade de detectar a origem e de 

seguir o rastro de um gênero alimentício, de um alimento para animais, de um animal ou de 

uma substância, destinados a ser incorporados em alimentos para animais, ou com 

probabilidade de o ser, ao longo de toda fase de produção, transformação e distribuição”384. 

 

O procedimento registra o local da compra, venda e revenda, assim como todo o 

histórico de produção de certo produto, por meio de um processo de identificação automatizada.  

                                                           
382 TESI, Maristela Amisiano. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no Sistema Italiano. Revista de Direito 

Brasileira, Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 303-331, out., 2012. Disponível em:< 

http://www.rdb.org.br/ojs/index.php/rdb/article/view/41/40>. Acesso em: 21 jan. 2016.   
383 MIRANDA, Bárbara Menezes de. Empresas e Direitos Humanos: A Governança Global da Responsabilidade 

Corporativa. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Relações Internacionais) – Universidade de 

Brasília, Brasília, DF, 2013. Disponível em:< 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5379/1/2013_BarbaraMenezesMiranda.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
384 COMUNIDADE EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho e do 

Conselho de 28 de jan. 2002. Bruxelas, 2002. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:PT:PDF>. Acesso em: 25 jan. 2016. 

http://www.rdb.org.br/ojs/index.php/rdb/article/view/41/40
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5379/1/2013_BarbaraMenezesMiranda.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:PT:PDF
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Tal procedimento facilita a otimização da fabricação, aprimora a qualidade e visa 

adequar a cadeia produtiva a certos regramentos, sendo o seu principal objetivo, segundo Maria 

Cristina Lombardi385, a garantia de oferecer ao consumidor um produto seguro que respeite as 

condições determinadas para a sua produção, industrialização, transporte/distribuição e 

comercialização, correlacionando o produto final e as matérias primas que lhe deram origem.  

 

Os mercados cada vez mais exigentes na qualidade dos produtos direcionam aos seus 

processos de Rastreabilidade uma importante característica competitiva, uma vez que o 

procedimento de rastreamento se torna um diferencial competitivo, ao ponto de não ser apenas 

um simples diferencial e sim, pré-requisito. 

 

Importante salientar que a Rastreabilidade e as lições delas advindas já são uma 

realidade no mercado brasileiro e internacional, sendo uma prática experimentada em diversos 

mercados, o que vem rendendo bons frutos. Mercados altamente estratégicos e significativos já 

operam, por meio de instrumentos de rastreabilidade, dentre eles, cita-se o mercado da carne 

bovina brasileiro (Lei nº 12.097/2009), que ao utilizar a rastreabilidade, uniu iniciativas 

públicas e privadas na implantação do referido sistema, como bem registra Clausa Teresinha 

Bassani386:  

 

Estudos realizados dentro do Programa de Melhoramento Genético da Raça 

Nelore (PMGRN), contando com a participação de pesquisadores e técnicos 

também de áreas correlatas como qualidade da carne, bem-estar animal e de 

empresas de iniciativa privada, e apoio da Associação Nacional de Criadores 

e Pesquisadores (ANCP), concluíram que um programa de rastreabilidade 

deve ser operado e mantido, de forma auto-sustentável, pela iniciativa privada. 

Por envolver uso de alta tecnologia, principalmente tecnologia de informação, 

(servidores de banco de dados de alto desempenho, programas baseados em 

navegadores e rede internet), e ser recomendável, o controle por DNA, a 

implantação do programa requer razoáveis investimentos e despesas 

operacionais. A exemplo do que ocorre em outros países é fundamental o 

apoio e a participação do governo na viabilização da implementação do 

sistema, na definição de regras e de padrões operacionais, no controle dos 

programas e agindo como auditor. Ainda com relação aos estudos realizados 

                                                           
385 LOMBARDI, Maria Cristina. Rastreabilidade: exigências sanitárias dos novos mercados. In: III Congresso 

Brasileiro de Raças Zebuínas – A integração da cadeia produtiva. Anais... Uberaba-MG: Associação Brasileira de 

Criadores de Zebu, 1998, p. 90-94.  
386 BASSANI, Clausa Teresinha. Um modelo de rastreabilidade na industrialização de produtos derivados de 

suínos. 2002. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Florianópolis. p. 25. Disponível em:< 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/84171/185050.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 jan. 

2016.  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/84171/185050.pdf?sequence=1
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pela PMGRN, a ausência de um programa de rastreabilidade, impede a devida 

responsabilização e a tomada de ações preventivas e corretivas, nos casos de 

contaminação alimentar. Os sistemas de rastreabilidade são as únicas 

ferramentas eficazes para a perfeita identificação da fonte causadora do 

problema. É especialmente crítico, o tempo medido entre a ocorrência do 

problema e a identificação da fonte causadora. Quanto maior for o tempo, 

maior será a extensão do “desastre”; tanto quanto do ponto de vista da 

segurança alimentar, quanto financeiro, dentro da cadeia produtiva.  

 

Assim, uma vez registradas as lições básicas da Rastreabilidade, passa-se à análise de 

seus instrumentos no mercado de medicamentos (Lei nº 11.903/2009)387, no mercado da carne 

brasileira e por fim, no mercado de autopeças paulista (Lei nº 15.276/2014)388, sendo esse 

último atrelado à Política Pública de combate a roubos e furtos de veículos no Estado de São 

Paulo.  

 

Tal ilação se faz imprescindível para a compreensão do modelo de rastreabilidade do 

trabalho.     

 

 

4.1.1. Rastreabilidade na carne bovina brasileira 

 

 

Apesar da queda na exportação da carne brasileira (Segundo a ABIEC, uma queda em 

torno de 12%, tendo como comparativo o ano de 2014 com o ano de 2015)389, o Brasil 

movimentou aproximadamente US$ 5 (cinco) bilhões em um mercado que, apesar de altos e 

baixos, convive com uma demanda cada vez mais crescente em função da tendência de aumento 

populacional.  

 

                                                           
387 BRASIL. Lei nº 11.903, de 14 jan. 2009. Dispõe sobre o rastreamento da produção e do consumo de 

medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. Diário 

Oficial da União, Brasília, 15 jan. 2009. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L11903.htm>. Acesso em: 25 jan. 2016.  
388 SÃO PAULO. Decreto nº 60.150, de 13 fev. 2014. Regulamenta a Lei nº 15.276, de 2 de janeiro de 2014, que 

dispõe sobe a destinação de veículos em fim de vida útil. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 14 

fev. 2014. Disponível em:< 

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140214&Caderno=DOE-

I&NumeroPagina=1>. Acesso em 08 fev. 2016. 
389ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE. Exportações Brasileiras 

de Carne Bovina Brazilian Beef Exports. São Paulo: ABIEC, jan./2015 a out./2015. p. 05. Disponível em:< 

http://www.abiec.com.br/download/jan-out2015.pdf>. Acesso em 08, fev. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11903.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11903.htm
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140214&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140214&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://www.abiec.com.br/download/jan-out2015.pdf


175 

 

Nesse espeque, indene de dúvidas que a bovinocultura possui importante relevância 

socioeconômica, além de movimentar a indústria e a distribuição de uma ampla variedade de 

insumos em seu procedimento produtivo (abate, transporte, alimentação, dentre outros). 

Portanto, tem-se que a indústria de carnes bovinas é uma das mais estratégicas no setor 

alimentício, uma das mais importantes na geração de empregos e no volume de aporte de 

capital, tendo o seu perfil descrito conforme a figura abaixo:  

 

Figura 04: Perfil Pecuário (2011)390 

 

 

Após a doença de Creutzfeld-Jakob Variante (“Vaca Louca”), os mercados europeus, 

conforme Juliomar Andrucho Meskiu391, aprovaram o Regulamento (CE) 1760/2000, que tem 

como objetivo geral rastrear a produção de carnes desde a criação ao abate do animal. A 

Organização Mundial do Comércio (OMC) ao adotar tal conceito fez com que o Brasil iniciasse 

um programa de rastreabilidade permitindo assim a manutenção de suas exportações para o 

mercado europeu. Nesse contexto, em 09 de janeiro de 2002, foi implantado o Serviço de 

                                                           
390 Fonte: ABIEC, [s.d.], internet. Disponível em: < http://www.abiec.com.br/download/fluxo_por.pdf. Acesso 

em: 06 out. 2016>. Acesso em: 06 out. 2016.  
391 MESKIU, Juliomar Andrucho. Política Pública do Plano de Identificação de Bovinos se SC (PIB-SC): Um 

estudo nas propriedades rurais do município de Porto União – SC. 2011. 128 f. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional) – Universidade do Contestado, Canoinhas. p. 17. Disponível em:< 

http://www.unc.br/mestrado/editais/DISSERTACAO%20_DEFESA_%20-%20JULIOMAR%20_2_.pdf>. 

Acesso em: 25 jan. 2016.  

http://www.abiec.com.br/download/fluxo_por.pdf
http://www.unc.br/mestrado/editais/DISSERTACAO%20_DEFESA_%20-%20JULIOMAR%20_2_.pdf
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Rastreabilidade da Cadeia produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV), por meio da IN nº 

1/2002392, contudo, tendo em vistas as suas metas ousadas e rigorosas, foi revogada.  

 

Apesar da vigência de uma nova IN, a de nº 17 de 13 julho de 2006393 (Norma de 

rastreamento bovino) que realizou mais modificações, o sistema ainda se mostrou falho. Por 

meio das iniciativas dos produtores irlandeses (principais prejudicados pela carne brasileira), 

em 2007, uma missão não oficial da Comunidade Europeia (CE) veio ao Brasil e verificou 

diversas irregularidades, em especial no tocante ao transporte dos animais. Após a visita da CE, 

esta exigiu uma lista de 300 (trezentas) propriedades produtoras de carne bovina que estivessem 

aptas a produzir a carne nos moldes exigidos, porém apenas 86 produtores estavam aptos. Este 

fato colocou a prova os instrumentos de rastreabilidade brasileiro. Contudo, com o avanço das 

diretrizes traçadas pela Norma de rastreamento bovino, a lista de propriedades aptas avançou 

muito. 

 

O início do procedimento de rastreabilidade bovina brasileira, inicia-se com a iniciativa 

do produtor em submeter a sua propriedade à supervisão de uma certificadora credenciada394 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e, após, sua aprovação395 

passará a identificar individualmente todos os animais (nascidos e trazidos)396. 

 

Os animais são identificados por brincos, conforme descrito no art. 7º da norma 

analisada, da seguinte forma: 

 

                                                           
392 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 01, 21 jan. 2005. 

Revoga dispositivo da Instrução Normativa nº 01, de 09 jan. 2002, que "Institui o Sistema Brasileiro de 

Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina - SISBOV". Diário Oficial da União, Brasília, 24 jan. 

2005. Disponível em:< http://www.camara.gov.br/legin/marg/instno/2005/instrucaonormativa-1-21-janeiro-2005-

535798-publicacaooriginal-25302-mapa.html>. Acesso em: 08 fev. 2016. 
393 ___.___. Instrução Normativa nº 17, de 13 jul. 2006. Estabelece a Norma Operacional do Serviço de 

Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV), constante do Anexo I, aplicável a todas 

as fases da produção, transformação, distribuição e dos serviços agropecuários. Diário Oficial da União, Brasília, 

23 jan. 2005. Disponível em:< 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/SISBOV/IN%2017%202006.pdf>. Acesso em: 08 fev. 

2016.   
394 “Art. 4º Para efeito desta norma, considera-se: [...] V - Certificadora Credenciada: é a entidade governamental 

ou privada, credenciada pelo MAPA, incumbida da caracterização e do registro individual de bovinos e bubalinos 

em todo o território nacional na BND [...]”. (Idem). 
395 “Art. 4º Para efeito desta norma, considera-se: [...] X - Estabelecimento Rural Aprovado no SISBOV: é a 

propriedade rural que tenha atendido às normas emanadas da presente Instrução Normativa e tenha interesse em 

manter, por qualquer período de tempo, bovinos e bubalinos incluídos no SISBOV [...]”. (Ibidem). 
396 “Art. 4º Para efeito desta norma, considera-se: [...] VII - Documento de Identificação Animal (DIA): Documento 

de identificação individual que acompanhará o animal durante toda a sua vida; [...]”. (Ibidem). 

http://www.camara.gov.br/legin/marg/instno/2005/instrucaonormativa-1-21-janeiro-2005-535798-publicacaooriginal-25302-mapa.html
http://www.camara.gov.br/legin/marg/instno/2005/instrucaonormativa-1-21-janeiro-2005-535798-publicacaooriginal-25302-mapa.html
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/SISBOV/IN%2017%202006.pdf
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Art. 7º O animal será identificado de acordo com uma das seguintes opções: I 

- um brinco auricular padrão SISBOV em uma das orelhas e um brinco botão; 

II - um brinco auricular ou um brinco botão padrão SISBOV em uma das 

orelhas e um dispositivo eletrônico colocado na orelha, no estomago ou na 

prega umbilical; III - um brinco auricular padrão SISBOV em uma das orelhas 

e uma tatuagem na outra orelha, com o número de manejo SISBOV; IV - um 

brinco auricular padrão SISBOV em uma das orelhas e o número de manejo 

SISBOV marcado a ferro quente, em uma das pernas traseiras, na região 

situada abaixo de uma linha imaginária ligando as articulações das patas 

dianteira e traseira, enquanto que os seis números de manejo SISBOV deverão 

ser marcados três a três, sendo os três primeiros números na linha imaginária 

e os outros três imediatamente abaixo; V - um dispositivo eletrônico contendo 

identificação visível equivalente ao brinco aurícula padrão SISBOV ou um 

brinco auricular padrão SISBOV em uma das orelhas: nesta opção, a perda do 

identificador resultará que estes animais sejam submetidos a uma nova 

identificação cumprindo todos os procedimentos constantes desta Norma; e 

VI - outras formas de identificação aprovadas pela SDA.  

 

 Preenchidos tais requisitos, tanto o produtor quanto o animal são inseridos na Base 

Nacional de Dados do SISBOV (BND)397 que, segundo o art. 39 da Norma de Rastreamento 

Bovino, possui os seguintes objetivos: 

 

Art. 39. A BND tem como objetivos: I - manter o cadastro de produtores 

rurais, de Estabelecimentos Rurais Aprovados no SISBOV, certificadoras e de 

fabricantes e importadores de elementos de identificação; II - organizar a 

definição dos códigos de identificação individual a serem usados em bovinos 

e bubalinos; III - manter o registro do Estado, Distrito Federal, Município, de 

propriedade, e da data de nascimento dos bovinos e bubalinos, nascidos em 

Estabelecimentos Rurais Aprovados no SISBOV; IV - manter o registro do 

País de origem e a data de nascimento dos bovinos e bubalinos importados; V 

- manter os registros da data e da propriedade onde os bovinos e bubalinos 

foram identificados; VI - manter o registro das características raciais e do sexo 

de bovinos e bubalinos; VII - manter o registro de transferências, 

desaparecimentos ou mortes dos bovinos e bubalinos identificados na BND; 

VIII - disponibilizar senhas de acesso limitado para os diferentes usuários; IX 

- disponibilizar dados para que as certificadoras credenciadas emitam o DIA 

e outros documentos correlatos de movimentação; X - manter o histórico de 

toda movimentação de bovinos e bubalinos, registrando locais de origem, 

destino e datas de entrada e saída, bem como informação da GTA 

correspondente; e XI - manter registro da data e do local de abate dos bovinos 

e bubalinos ou de sua morte e respectiva causa. § 1º Os dados lançados na 

BND pelas certificadoras relativas a qualquer ocorrência serão atualizados no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. § 2º A BND será gerenciada pela 

CSR, alimentada pelas certificadoras, abatedouros frigoríficos, e órgãos 

vinculados ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.  
 

                                                           
397 “Art. 19. Após a realização de vistoria de inclusão, a certificadora fornecerá certificado ao Estabelecimento 

Rural Aprovado no SISBOV que atender a esta Norma Operacional e o incluirá na BND [...]”. (Ibidem). 
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Uma vez devidamente registrado, toda a vida do animal deverá ser monitorada, registros 

como vacinas, abates, confinamento e movimentação. O interessante é que para os mercados 

que exigem a rastreabilidade, os abatedouros frigoríficos deverão se adequar ao disposto no art. 

63 da Norma de Rastreamento Bovino, a saber: 

 

Art. 63. O abatedouro frigorífico habilitado para atender mercados que exijam 

rastreabilidade seguirá os seguintes procedimentos, quando do recebimento 

dos bovinos e bubalinos: I - conferir a identificação dos bovinos e bubalinos 

com os documentos encaminhados pelos produtores e verificar se estão 

acompanhados da GTA; II - imprimir o sumário de bovinos e bubalinos a 

serem abatidos, da BND, com base nas informações fornecidas pelas 

certificadoras; III - somente poderá ser aceito para abate e considerado 

rastreado o animal que estiver com identificação individual, acompanhado da 

GTA e cadastrado na BND; a GTA e o Sumário de Animais a serem abatidos 

ficarão sob a guarda do SIF; IV - realizar a conferência do sumário de bovinos 

e bubalinos a serem abatidos, verificando se os dados do produtor rural, 

Estabelecimento Rural Aprovado no SISBOV, sexo e demais dados dos 

bovinos e bubalinos são os mesmos constantes na GTA; V - classificar os 

bovinos e bubalinos como rastreados, considerando os prazos de permanência 

na BND, no último Estabelecimento Rural Aprovado no SISBOV e na área 

habilitada; VI - desclassificar o lote inteiro se o produtor rural ou o 

Estabelecimento Rural Aprovado no SISBOV, identificados na GTA, não 

coincidirem com as informações do sumário de bovinos e bubalinos a serem 

abatidos; VII - desclassificar os bovinos e bubalinos identificados na GTA 

cujo sexo e demais dados dos bovinos e bubalinos não coincidirem com o 

sumário de bovinos e bubalinos a serem abatidos; VIII - desclassificar os 

bovinos e bubalinos que no Sumário de Animais a serem Abatidos não tenham 

observado os prazos de quarentena exigidos pelo MAPA; e IX - fornecer ao 

SIF cópia do Sumário de Animais a serem Abatidos, a partir da leitura 

automática dos elementos de identificação eletrônicos, dos DIA's ou das 

informações constantes do Anexo XI ou Anexo XIII, ou dos lotes 

desclassificados, indicando as não conformidades encontradas.  
 

Tais exigências denotam a importância dos procedimentos de identificação, certificação 

dos produtores e da rastreabilidade no mercado de carnes bovino, o que permite maior controle 

na qualidade e segurança dos alimentos exportados. Os procedimentos, por sua vez, são objetos 

de auditorias que podem levar à pena de descredenciamento.  

 

O que se observa no procedimento acima é uma espécie de filtragem dos players para o 

atendimento às exigências de mercados competitivos e lucrativos, priorizando a máxima 

qualidade e segurança nos produtos, pois praticamente toda a vida do animal é registrada, 

conforme registra o art. 18 da norma em comento: 

 

Art. 18. Deverão permanecer no Estabelecimento Rural Aprovado no 

SISBOV os seguintes documentos: I - protocolo declaratório de produção 
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devidamente preenchido, conforme Anexo VIII; e II - documento de 

inventário dos animais; e III - manutenção do Livro de Registro do 

Estabelecimento Rural Aprovado no SISBOV, conforme Anexo IX, do qual 

constarão: a) controle de eventos zoossanitários; b) controle de eventos 

fitossanitários; e c) controle de insumos utilizados na produção.  

 

Partindo de tal premissa, a rastreabilidade bovina passou a ser um importante 

componente de um Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNRC)398.  

 

O PNRC surge como programa federal de inspeção e fiscalização de todas as cadeias 

produtivas de alimentos que, por meio de um modelo de análise de risco, tem como objetivo 

monitorar a efetividade dos controles de produção, qualidade e segurança de todos os produtos 

de origem animal e vegetal destinados ao comércio e aos consumidores.  

 

O acompanhamento do PNRC, por sua vez, é constituído pela análise de amostras dos 

animais monitorados e não-monitorados, com o envolvimento de diversos departamentos, como 

o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, Departamento de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal e da Coordenação Geral de Apoio Laboratorial. Assim, o PNRC se segregou 

promovendo o monitoramento de aves, suínos, equinos, avestruz, caprinos, ovinos e, também, 

dos bovinos.   

 

O PNRC tem como subprogramas o (i) de monitoramento, responsável por verificar os 

níveis, frequência e distribuição dos resíduos contaminantes nos produtos de origem animal; 

(ii) o de investigação que possui como competências a investigação e avaliação, por meio de 

inspeções, de ofício ou por denúncias, o uso indevido de contaminantes; (iii) subprograma 

exploratório, que em situações especiais, visa a análise de um contaminante ou de determinadas 

substâncias para o conhecimento de seu potencial risco e/ou gerenciá-lo e por fim; (iv) o 

subprograma de monitoramento de produtos importados, que tem como objeto de análise os 

contaminantes importados para o território brasileiro.    

 

De toda a sorte, adequando o mercado brasileiro à demanda do mercado mundial, em 

face das exigências da segurança alimentar, em todos os países que adotaram tal medida é 

                                                           
398 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa DAS/MAA 42, 20 dez. 

1999. Alterar o Plano Nacional do Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal - PNCR e os Programas 

de Controle de Resíduos em Carne - PCRC, Mel - PCRM, Leite - PCRL e Pescado - PCRP.  Diário Oficial da 

União, Brasília, 22 dez. 1999. Disponível em:<http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/CRC/IN%2042-

1999.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2016.   
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possível rastrear toda a vida pregressa da carne, onde o gado foi criado, as vacinas que foram 

aplicadas, dentre outras medidas. Em outras linhas, na carne posta à venda é possível rever todo 

o processo de fabricação, da criação ao corte.  

 

 

4.1.2. Rastreabilidade nos medicamentos brasileiros 

 

 

Seguindo a mesma linha, verifica-se que no mercado de medicamentos, a rastreabilidade 

também opera efeitos. A Lei nº 11.903/2009399 que cria o Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos, permite auferir, pelo sistema de rastreamento, que os medicamentos, incluindo 

os seus insumos, vendidos em território nacional, obedeceram aos devidos controles de 

qualidade.  

 

O aludido controle permitirá aos órgãos públicos envolvidos com a Saúde melhorar a 

gestão na distribuição de remédios pelo Brasil, além do que, tanto o setor público quanto o 

privado poderão combater o roubo de cargas identificando os receptores, uma vez que cada 

unidade medicamentosa sairá da indústria com um código específico, dando cumprimento às 

diretrizes do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Falsificação de Medicamentos da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde.  

 

A rastreabilidade de medicamentos para uso humano no Brasil passou a ter mais 

significado quando da publicação da Portaria nº 802/98400 da Secretaria de Vigilância Sanitária, 

que instituiu o Sistema de Controle e Fiscalização para toda a cadeia de produtos farmacêuticos, 

a denominada popularmente como “raspadinha”, que tem como efeito a inviolabilidade das 

embalagens, além de identificar o número do lote nas transações comerciais.  

 

                                                           
399 BRASIL. Lei nº 11.903, de 14 jan. 2009. Dispõe sobre o rastreamento da produção e do consumo de 

medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. Diário 

Oficial da União, Brasília, 15 jan. 2009. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L11903.htm>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
400 ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 802, de 8 out. 1998. DO-E, Brasília, 

04 fev. 1999. nº 24-E, Seção 1, pág. 9. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11903.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11903.htm
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Em 2002, a Resolução RDC de nº 320 de 2002401 determinou que as empresas que 

distribuíssem produtos farmacêuticos, em suas transações comerciais e no transporte, 

registrassem em suas respectivas notas fiscais o respectivo número do lote do produto 

distribuído.  

 

Ademais, a ANVISA, no ano de 2007, instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Produtos Controlados (SNGPC), por meio da Res. 27/2007402. Dessa feita, tanto farmácias 

como drogarias que comercializam medicamentos controlados devem aderir à nova 

regulamentação. Nesse ínterim, a ANVISA implantou um selo de segurança, conferindo ao 

medicamento que o portar regularidade do compliance de sua fabricação.  

 

A despeito da Lei nº 11.903/2009 ter entrado em vigor na data de sua publicação, a 

eficácia da mesma está vinculada a sua regulamentação pela ANVISA que por meio da Res. 54 

de 10 de dezembro de 2013 (Norma de rastreabilidade de medicamentos)403 iniciou os 

procedimentos envolvendo a implantação de um Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos (SNCM) e de rastreamento na cadeia dos produtos farmacêuticos que, por meio 

da IN nº 6, de 18 de agosto de 2014404,  pretende criar um alto banco de dados que registre toda 

a movimentação dos medicamentos existentes no Brasil, desde a produção ao seu consumo.  

 

                                                           
401 ___.___. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC nº 320, de 22 nov. 2002. Diário Oficial 

da União, Brasília, 25 nov. 2002. Seção 1. p. 30.  
402 ___.___. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 27, de 30 de março de 2007.Dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC, estabelece a implantação do 

módulo para drogarias e farmácias e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 02 abr. 2007. 

Disponível em:< http://www.sncm.net.br/data/070330_rdc-27.pdf>. Acesso em: 14 out. 2016. 
403 ___.___. Resolução RDC nº 54, 10 dez. 2013. Dispõe sobre a implantação do sistema nacional de controle de 

medicamentos e os mecanismos e procedimentos para rastreamento de medicamentos na cadeia dos produtos 

farmacêuticos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 dez. 2013. Disponível em:< 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2724161/%281%29RDC_54_2013_COMP.pdf/efb7a228-f999-

4104-99f3-c08631ad9064>. Acesso em 14 out. 2016. 
404 ___.___. Instrução Normativa, nº 06, de 18 ago. 2014. Dispõe sobre a especificação da interface entre os 

detentores de registro de medicamentos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa para a 

operacionalização do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, 20 ago. 2014. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/int0006_18_09_2014.pdf >. Acesso em: 14 out. 2016. 

http://www.sncm.net.br/data/070330_rdc-27.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2724161/%281%29RDC_54_2013_COMP.pdf/efb7a228-f999-4104-99f3-c08631ad9064
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2724161/%281%29RDC_54_2013_COMP.pdf/efb7a228-f999-4104-99f3-c08631ad9064
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/int0006_18_09_2014.pdf
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Porém, a ANVISA, por meio da Res. nº 114 de 29 de setembro de 2016405, suspendeu a 

eficácia do art. 23 da Res. 54/2013, pois com o trâmite do PL nº 4069/2015406, em fase final de 

aprovação, os prazos descritos na Lei nº 11.903/2009 serão substancialmente alterados.   

 

Portanto, mesmo transcorridos 07 (sete) anos da promulgação da Lei nº 11.903/2009, os 

prazos ora estipulados se mostraram inapropriados.  

 

Assim, segundo José Carlos Moutinho, diretor da ANVISA: “foi necessário suspender 

a eficácia do artigo 23 da RDC 54 de 2013, tendo em vista a complexidade das ações a serem 

implementadas tanto pelo setor público quanto regulado, o que inviabilizaria a correta 

implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e os mecanismos e 

procedimentos para rastreamento de medicamentos na cadeia dos produtos farmacêuticos. No 

mesmo passo segue o entendimento do Legislativo”407.  

 

Assim como no rastreamento bovino, as empresas de medicamentos deverão estar 

registradas junto à ANVISA e, após, formar, gerar e posicionar o Identificador Único de 

Medicamentos (IUM) em suas embalagens. Todos os agentes, sejam públicos ou privados, 

serão registrados nas movimentações dos medicamentos por meio do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica.   

 

De posse do IUM, as empresas e demais agentes, no comércio e manuseio dos 

medicamentos, deverão registrar tais movimentações de forma a possibilitar a rastreabilidade 

dos medicamentos. Para fazer frente a tal desafio, os agentes econômicos deverão registrar cada 

medicamento, de acordo com o art. 10 da norma analisada, com um código de barras que deve 

consubstanciar a: “[...]a tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de 

                                                           
405 ___.___. Resolução RDC nº 114, 29 set. 2016. Dispõe sobre a alteração da Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC nº 54, de 10 de dezembro de 2013, para suspensão da eficácia dos prazos de implantação do Sistema Nacional 

de Controle de Medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília, 29 set. 2016. Disponível em:< 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_114_2016.pdf/823dbdb9-c11f-45fa-b313-

220426e75fb0>. Acesso em: 14 out. 2016. 
406 COSTA, Humberto. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 4069, de 2015. Altera a Lei nº 11.903, 

de 14 de janeiro de 2009, para dispor sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Câmara dos 

Deputados, Brasília, 2015. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F68F68029A7B962A80163C07242

AE3DB.proposicoesWeb2?codteor=1425079&filename=PL+4069/2015>. Acesso em: 14 out. 2016. 
407 RASTREABILIDADE: Segurança jurídica e previsibilidade. ANVISA, Brasília, 06 out. 2016. Disponível em:< 

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/rastreabilidade-seguranca-juridica-

e-previsibilidade/219201?inheritRedirect=false>. Acesso em: 14 out. 2016. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_114_2016.pdf/823dbdb9-c11f-45fa-b313-220426e75fb0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_114_2016.pdf/823dbdb9-c11f-45fa-b313-220426e75fb0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F68F68029A7B962A80163C07242AE3DB.proposicoesWeb2?codteor=1425079&filename=PL+4069/2015
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F68F68029A7B962A80163C07242AE3DB.proposicoesWeb2?codteor=1425079&filename=PL+4069/2015
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/rastreabilidade-seguranca-juridica-e-previsibilidade/219201?inheritRedirect=false
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/rastreabilidade-seguranca-juridica-e-previsibilidade/219201?inheritRedirect=false
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dados necessários ao rastreamento de medicamentos no Brasil, pertinentes ao controle a ser 

realizado no âmbito do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, para garantir suporte, 

automação e visibilidade ao rastreamento de medicamentos e a integração entre sistemas de 

informação”.   

  

 Seguindo as lições apresentadas na rastreabilidade bovina, verifica-se que o 

medicamento produzido recebe uma identificação junto à ANVISA, e toda sua história é 

registrada por meio do código de barras, permitindo assim, o rastreamento do produtor, do 

transportador, da farmácia, posto de saúde, hospital, em suma, por toda cadeia produtiva. 

Ademais, importante registrar que os procedimentos de rastreabilidade do SNCM descritos são 

de aplicação obrigatória ao SNGPC, como determina o artigo 22 da Norma de rastreamento de 

medicamentos. 

 

A despeito da suspensão mencionada, verifica-se que a mesma, em nada prejudica a 

implementação da rastreabilidade no mercado de medicamentos brasileiro e corrobora com a 

importância da rastreabilidade na geração de qualidade e valor dos medicamentos brasileiros, 

um mercado bilionário que, além de estratégico, diz respeito a um dos bens jurídicos mais 

valiosos da pessoa humana, qual seja a vida e a vida com saúde.  

 

Como demonstrado, a Rastreabilidade é muito além de um simples procedimento de 

segurança dos produtos a serem comercializados, ela é sim, uma geradora de valor, pois as 

exigências forçam os agentes econômicos a elevarem seus standards de produção, com o 

manuseio de insumos de melhor qualidade, mais critério na contratação de fornecedores, dentre 

várias medidas, uma vez que qualquer equívoco na produção é passível de uma identificação 

minuciosa do elo da cadeia produtiva. 

 

Não pairam dúvidas das vantagens trazidas a todos os envolvidos, especialmente aos 

consumidores que estão e se sentem mais seguros com a qualidade dos produtos 

disponibilizados. Porém, suas vantagens não estão atreladas somente ao mercado, pois seus 

instrumentos já são utilizados em importantes Políticas Públicas, citando a Lei paulista de nº 

15.276/2014 (Lei do Desmanche), regulamentada pelo Decreto nº 60.150/2014408 que, ao 

                                                           
408 SÃO PAULO. Decreto nº 60.150, de 13 fev. 2014. Regulamenta a Lei nº 15.276, de 2 de janeiro de 2014, que 

dispõe sobe a destinação de veículos em fim de vida útil. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 14 

fev. 2014. Disponível em:< 
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instituir a rastreabilidade das peças automotivas, promoveu uma significativa queda no número 

de roubo e furto de automóveis, fatos estes que serão analisados no próximo tópico.  

 

 

4.1.3. Rastreabilidade nas peças automobilísticas  

 

 

Em 02 de janeiro de 2014, o Estado de São Paulo promulgou a Lei do Desmanche, que 

dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida útil. Após a efetivação da Lei do 

Desmanche, o Estado de São Paulo registrou uma queda de 26,62% nos casos de roubos e uma 

redução de 39% em caso de furtos de veículos409. 

 

Por meio dessa norma, foram fechados mais de 700 (setecentos) desmanches que 

funcionavam irregularmente, uma vez que, para operar em tal mercado, as empresas e demais 

interessados deverão necessariamente estar registrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de São Paulo (DETRAN/SP) e na Secretaria da Fazenda do Estado Paulista, sendo que, 

somente após o devido credenciamento, empresas poderão revender peças ao consumidor final.  

 

Utilizando as diretrizes do procedimento de rastreamento, as peças dos carros devem ser 

identificadas com uma etiqueta com um código que mostra a origem do produto e ter notas fiscais 

eletrônicas. Assim, o sistema de rastreabilidade, conforme o art. 16 da Lei do Desmanche, possibilita 

o: “ [...] registro do trânsito do veículo e de determinada parte ou peça ao longo do processo de 

desmontagem, desde a entrada do item no estabelecimento até sua destinação ao consumidor 

final”.  

 

Por sua vez, o diretor de veículos do DETRAN/SP, Israel Alexandre de Souza, afirma que a 

Lei do Desmanche: “[...] trouxe controle maior para o setor. Hoje o comércio já pode ser fechado 

somente por um processo administrativo, ou seja, se antes precisávamos comprovar a venda 

                                                           
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140214&Caderno=DOE-

I&NumeroPagina=1>. Acesso em 08 fev. 2016. 
409 http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/mapas.aspx. Acesso em 14 out. 2016. 

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140214&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140214&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
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irregular de peças de procedência duvidosa, hoje já conseguimos lacrar o local se ele só 

apresentar ausência de algum documento”410. 

 

Nas mesmas linhas descritas na rastreabilidade bovina e medicamentosa, o passo inicial 

é o registro junto à autoridade pública, assim, as pessoas jurídicas que pretendem operar no 

mercado de autopeças deverão promover junto ao DETRAN/SP um cadastro onde será 

apresentada ampla documentação, incluindo o atestado de antecedentes criminais.  

 

Realizado e aprovado o cadastro, as empresas somente poderão comercializar as 

referidas peças aos consumidores, que serão devidamente identificados por uma nota fiscal, ou 

para outra empresa igualmente credenciada, sendo vedada a comercialização com empresas que 

não credenciadas. Ademais importante registrar que a movimentação das peças será objeto de 

emissão da devida nota fiscal, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei do Desmanche, desde: “[...] 

o leilão ou alienação do veículo em fim de vida útil até a destinação final das referidas partes e 

peças [...]”.    

 

As emissões das notas fiscais não prejudicam as obrigações de registro minucioso das 

empresas credenciadas, como bem descreve o normativo analisado, em seu art. 6º:  

 

Artigo 6º - As empresas credenciadas referidas no inciso I do artigo 2º deverão 

efetuar o registro da entrada e da saída de veículos e das respectivas partes e 

peças em livro contendo: I - data de entrada do veículo no estabelecimento e 

o número da Nota Fiscal eletrônica de aquisição do veículo; 

II - nome, endereço e identificação do proprietário ou vendedor; III - data da 

saída e descrição das partes e peças no estabelecimento, com identificação do 

veículo ao qual pertenciam, e o número da Nota Fiscal eletrônica de venda; 

IV - nome, endereço e identificação do comprador ou encomendante; V - 

número do RENAVAM, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do 

modelo do veículo; VI - número da certidão de baixa do veículo junto ao 

Sistema de Cadastro de Veículos do DETRAN-SP. 

§ 1º - A fiscalização do livro a que refere este artigo será realizada pelo 

DETRAN-SP. § 2º - O livro poderá ser substituído por registro em sistema 

eletrônico de controle de entrada e saída, de acordo com disciplina estabelecida 

pelo DETRAN-SP.  

 

Tal rigor no controle vai de encontro com o disposto no art. 16 do Decreto 60.150/2014 

ao instituir o sistema de rastreabilidade cabível às autopeças: 

                                                           
410 MACÁRIO, Daniel. Lei do Desmanche ajuda a reduzir roubo de carros. Diário do Grande ABC, Santo André, 

20 de maio de 2016. Disponível em:< http://www.dgabc.com.br/Noticia/1969580/lei-do-desmanche-ajuda-a-

reduzir-roubo-de-carros>. Acesso em: 14 out. 2016.  

http://www.dgabc.com.br/Noticia/1969580/lei-do-desmanche-ajuda-a-reduzir-roubo-de-carros
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1969580/lei-do-desmanche-ajuda-a-reduzir-roubo-de-carros
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Artigo 16 - O sistema de rastreabilidade a que alude o § 3º do artigo 3º da Lei 

nº 15.276, de 2 de janeiro de 2014, deverá possibilitar o registro do trânsito do 

veículo e de determinada parte ou peça ao longo do processo de desmontagem, 

desde a entrada do item no estabelecimento até sua destinação ao consumidor 

final. § 1º - O rastreamento se efetivará por gravação indelével nas partes e 

peças e pelo registro eletrônico de sua passagem por cada etapa do processo 

de desmontagem e estocagem, nos termos de portaria a ser editada pelo 

DETRAN-SP. § 2º - A utilização de sistema próprio de rastreabilidade não 

exime a empresa credenciada de fornecer ao DETRAN-SP o acesso ao registro 

de rastreio das partes e peças e de inserir esse mesmo registro em sistema 

eletrônico disponibilizado pelo DETRAN-SP. Artigo 17 - A Nota Fiscal 

eletrônica relativa à movimentação de veículos e das respectivas partes e peças 

resultantes da desmontagem deverá ser emitida pelas empresas credenciadas 

nos termos dos incisos I e II do artigo 2º da Lei nº 15.276, de 2 de janeiro de 

2014, incluídas as empresas distribuidoras autorizadas a que aludem os §§ 1º 

e 2º do artigo 6º deste decreto, bem como pelos fabricantes e empresas 

especializadas em restauração ou recondicionamento a que se referem o § 2º 

do artigo 3º e o § 2º do artigo 4º da referida lei, tanto na entrada dos produtos 

em seu estabelecimento, quanto na saída destes, inclusive quando o remetente 

ou destinatário for pessoa física, consumidor final ou não, observado o 

disposto no artigo 6º deste decreto. § 1º - Na emissão da Nota Fiscal eletrônica 

a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser observado o disposto em 

legislação própria, em especial a disciplina estabelecida pela Secretaria da 

Fazenda. § 2º - Em todas as Notas Fiscais eletrônicas deverá ser indicada, no 

campo "Código do Produto ou Serviço" (TAG 101 - cProd), a identificação 

do produto para fins da rastreabilidade prevista no § 3º do artigo 3º da Lei nº 

15.276, de 2 de janeiro de 2014. § 3º - Na comercialização de determinadas 

partes e peças resultantes do processo de desmontagem de veículos para 

consumidor ou usuário final será obrigatório constar, no campo "Dados 

Adicionais do Produto" (TAG 325 - infAdProd) da Nota Fiscal eletrônica, 

dados do veículo em que serão utilizadas, conforme disciplina a ser editada 

pelo DETRAN-SP. 

 

 Interessante salientar que a norma paulista prevê sérias sanções aos sócios das empresas 

que porventura infringirem os seus dispositivos, como o impedimento de exercerem o mesmo 

ramo de atividade, mesmo que tal exercício se dê em outros estabelecimentos cadastrados, além 

de proibir a apresentação de nova inscrição de empresa no mesmo ramo de atividade. 

 

A União federal, por sua vez, não delongou na adoção de uma lei nacional que regrasse 

a desmontagem de veículos em território nacional. Assim, em 21 de maio de 2014 foi publicada 

a Lei nº 12.977411 que, ao regulamentar as exigências técnicas sobre o desmonte de carros, 

                                                           
411 BRASIL. Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014. Regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos 

automotores terrestres; altera o art. 126 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; 

e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de maio de 2014. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12977.htm>. Acesso em: 14 out. 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12977.htm
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expressamente arrolou, em seu art. 10, a necessidade de que, dentre tais elementos, existisse 

uma forma de rastreabilidade.  

 

O Conselho Nacional de Trânsito, ao regulamentar a Lei nº 12.977/2014, editou a Res. 

nº 611, de 24 de maio de 2016412 (Res. 611/2016), descrevendo as regras que envolvem a 

rastreabilidade e a identificação de todas as etapas do processo de desmontagem desde a origem.  

 

O Anexo IV da Res. nº 611, de 24 de maio de 2016 demonstra como que se daria o 

descritivo da etiqueta de identificação das partes e peças, além de, no Anexo III, descrever as 

peças que devem possuir sistema de rastreabilidade, de forma obrigatória.  

 

A Res. nº 611/2016, ao descrever as regras que envolvem a rastreabilidade das partes e 

peças, segue precisamente os procedimentos analisados nos demais modelos.  

 

Os interessados, assim como na norma paulista, deverão requerer nos órgãos 

competentes de seus respectivos Estados o registro para que possam comercializar as peças 

automotivas, advindas dos automóveis em fim de vida útil. Com o recebimento do automóvel 

para desmontagem, a empresa cadastrada tem até 05 (cinco) dias para informar o órgão de 

trânsito competente, com a devida cartela de rastreabilidade preenchida. Importante registrar 

que é uma obrigação das empresas:  

 

[...] II - implementar sistema de controle operacional informatizado, que 

permita a rastreabilidade de todas as etapas do processo de desmontagem, 

desde a origem das partes e peças, incluindo a movimentação do estoque, até 

a sua saída, assim como dos resíduos, de forma a garantir toda segurança ao 

consumidor final e permitir o controle e a fiscalização pelos órgãos públicos 

competentes;413       
 

Assim como na norma paulista, hoje, as empresas que operam em tal seguimento só 

podem comercializar tais peças aos consumidores devidamente identificados pela emissão da 

nota fiscal, outras empresas do ramo autorizadas e empresas de reciclagem e/ou recuperação de 

peças.  

                                                           
412 ______. Ministério das Cidades. Conselho Nacional de Trânsito. Resolução nº 611, de 24 de maio de 2016. 

Regulamenta a Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de 

veículos automotores terrestres, altera o § 4º do art. 1º da Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998, 

e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 27 de maio de 2016. Disponível em:< 

http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao61120162.pdf>. Acesso em: 14 out. 2016. 
413 Idem, art. 9º, inciso II 

http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao61120162.pdf
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Quando da entrada de qualquer veículo e de quaisquer peças as empresas deverão: 

 

Art. 18. As empresas referidas no inciso VI do art. 3º, devidamente registradas, 

deverão efetuar o registro da entrada e da saída de veículos e das respectivas 

partes e peças em sistema eletrônico de controle de entrada e saída, contendo: 

I - data de entrada do veículo no estabelecimento e o número da Nota Fiscal 

eletrônica de aquisição do veículo; II - nome, endereço e identificação do 

proprietário ou vendedor; III - data da saída e descrição das partes e peças no 

estabelecimento, com identificação do veículo ao qual pertenciam, e o número 

da Nota Fiscal eletrônica de venda; IV - nome, endereço e identificação do 

comprador ou encomendante; V - número do RENAVAM, marca, modelo, 

cor, ano de fabricação e ano do modelo do veículo de origem; VI - número da 

certidão de baixa do veículo junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal414.  
 

Tal imposição se encontra com a criação do Banco de Dados Nacional de Informações 

de Veículos Desmontados, onde serão registradas todas as movimentações e destinações das 

peças retiradas dos automóveis. 

 

Portanto, verifica-se, assim como nos demais exemplos, o regramento de um mercado 

que até outrora estava maculado com o furto e roubo de automóveis e que, após a adoção dos 

instrumentos de rastreabilidade, a um só tempo regulamentou seus agentes e moralizou o 

comércio de autopeças. 

 

Ora, a possibilidade de rastreamento e o expurgo daqueles que não estão autorizados a 

operar em tal mercado atrai o comércio legal, pois sem procedência não há registro, sendo então 

uma peça à margem da legalidade. Óbvio que não se pretende afirmar que tais inciativas 

findaram o comércio ilegal de autopeças em território nacional, porém, no mínimo causou um 

impacto significativo, uma vez que o rastreamento permite uma verdadeira engenharia reversa 

e, como consequência, garante, além da lisura da compra e venda, segurança de procedência da 

peça e a certeza de que a mesma não advém de um produto de crime. 

 

 Pois bem, indene que a Rastreabilidade é um instrumento com eficácia testada nos mais 

diversos mercados, tanto nacional como internacional. Assim, sobre tal constatação, o 

questionamento lógico que se faz é: Uma vez possível identificar a qualidade de um insumo de 

um medicamento, de uma peça de carne, de uma peça de automóvel, como tal possibilidade não 

                                                           
414 Ibidem, art. 18. 
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foi aventada para a proteção e incentivo de um dos fundamentos da ordem econômica nacional, 

qual seja a valorização do trabalho humano?  

 

Em outras linhas, se é possível rastrear a vida pregressa de qualquer produto, no enfoque 

de determinar os possíveis perigos à saúde coletiva dos consumidores, porque não é possível 

verificar e rastrear se uma determinada empresa utiliza em sua cadeia produtiva o trabalho em 

situações análogas à escravidão?  

 

Para fazer frente ao questionamento acima, buscar-se-á, com as lições apresentadas, 

apresentar um modelo de rastreabilidade das cadeias produtivas no afã de identificar e expurgar 

empresas que porventura utilizem da prática do trabalho em situações análogas à escravidão.   

 

 

4.1.4. Rastreabilidade do trabalho em situação análoga à escravidão  

 

 

Como apresentado na introdução desta Dissertação, algumas soberanias já se atentaram 

para a necessidade de um acompanhamento das cadeias produtivas dos produtos colocados à 

disposição dos consumidores, porém, sem a prescrição de penalidades, caso se encontre a 

prática de trabalho em situação análoga à escravidão em sua lista de fornecedores.  

 

Os digestos legislativos apresentados e analisados impõem, apenas, a obrigação do 

disclosure, cabendo ao consumidor a escolha da compra. Contudo, tal movimento, apesar de 

sua timidez, possui extrema importância na deflagração de movimentos sociais e políticos para 

expurgar produtos que ferem direitos humanos.  

 

A união dos desígnios públicos e privados contribuem significativamente para a luta e 

erradicação do trabalho em condições análogas à escravidão, porém, nada supera a força estatal. 

Assim, uma vez que é na força do regramento estatal que repousa a eficiência de tais medidas, 

a questão da cadeia de produção e a qualidade do trabalho já começaram a ser discutidas nas 

casas legislativas brasileiras.  
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PLs que buscam responsabilizar empresas que compõem o elo da cadeia produtiva nos 

casos de descumprimento de direitos trabalhistas, citando o PL nº 770/2011415 e o PL nº 

603/2011416 (ambos arquivados), visavam responsabilizar a cadeia produtiva do setor carvoeiro.  

 

Ademais, verifica-se o PL nº 2.022/96417, em trâmite, visa a proibição de empresas que 

utilizem direta ou indiretamente o trabalho em situação análoga à escravidão de obter 

financiamentos da União, além da impossibilidade de firmar contratos com órgãos públicos e 

participar de licitações.  

 

Com mais abrangência normativa, o PL nº 169/09418 visa a proibição tanto de entidades 

como de empresas brasileiras, bem como às demais empresas com sede em território nacional 

de estabelecerem contratos com empresas que praticam qualquer modalidade de trabalho 

degradante em outros países, como se pode depreender de sua redação:  

 

Art. 1o Ficam proibidos quaisquer tipos ou formas de contratação de natureza civil ou 

comercial entre entidades ou empresas brasileiras ou sediadas em território nacional 

e empresas com sede no exterior que explorem direta ou indiretamente trabalho 

degradante. Parágrafo único. Considera-se trabalho degradante, para os fins desta Lei, 

as formas de trabalho violadoras da dignidade da pessoa, especialmente o trabalho 

realizado em condições ilegais, a escravidão, o trabalho forçado, o trabalho infantil e 

todos os demais tipos mencionados em acordos, tratados ou atos internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil. Art. 2º Considera-se ocorrido o 

trabalho degradante uma vez apurado por meio de procedimentos de investigação de 

organismos internacionais, particularmente pela Comissão de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, pelas comissões de direitos humanos de organismos de âmbito 

regional, pela Organização Internacional do Trabalho - OIT e pelos julgamentos 

realizados pelos tribunais internacionais de direitos humanos. Art. 3º Cabe à entidade 

ou à empresa brasileira ou sediada em território nacional a obrigação de avaliar 

previamente a situação da empresa contratante com sede no exterior. Art. 4º Em caso 

de descumprimento da obrigação prevista no art. 1º desta Lei, a entidade ou empresa 

brasileira ou sediada em território nacional será impedida de firmar contratos com 

                                                           
415 GONDIM, Nilda. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 770, de 2011. Dispõe sobre o ambiente 

de trabalho nas fábricas de carvão vegetal. Câmara dos Deputados, Brasília, 2011. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=495251>. Acesso em: 27 jan. 2015. 
416 BUENO, Rubens. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 603, de 2011. Acrescenta o art. 455-A 

à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

dispor sobre responsabilidade solidária nos contratos de trabalho em carvoarias. Câmara dos Deputados, Brasília, 

2011. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=493532>. 

Acesso em: 27 jan. 2015.  
417 JORGE, Eduardo. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 2.022, de 1996. Dispõe sobre vedações 

à formalização de contratos com órgãos e entidades da Administração Pública e à participação em licitações por 

eles promovidas às empresas que, direta ou indiretamente, utilizem trabalho escravo na produção de bens e 

serviços. Câmara dos Deputados, Brasília, 1996. Disponível em:< 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17525>. Acesso em: 27 jan. 2015. 
418 PINHEIRO, Walter. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados da União nº 169, de 2009. Dispõe sobre a 

proibição de entidades ou empresas brasileiras ou sediadas em território nacional estabelecerem contratos com 

empresas que explorem trabalho degradante em outros países. Senado Federal, Brasília, 2009. Disponível em:< 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/93110>. Acesso em: 27 jan. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=495251
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=493532
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17525
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/93110
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quaisquer entes ou órgãos públicos, de participar de licitações ou de se beneficiar de 

recursos públicos de qualquer natureza, por um período de 5 (cinco) anos [...]”.   

   

Não deixando de mencionar o PL 25/2005419 (arquivado) que visava a convolação em 

lei das disposições que envolvem a “Lista Suja” do Trabalho Escravo. 

 

Apesar de louvável iniciativa, os PLs criam duras penas para as empresas que não 

possuem relação direta com as demais empresas da cadeia produtiva e os termos fixados são de 

ampla interpretação, prejudicando a aplicação da norma. E ainda, todos os PLs possuem um 

vício comum em suas formulações, o vício do uso da terminologia Trabalho Escravo.  

 

A garantia constitucional (CF/88, art. 5º, inciso XLV) restringe a penalidade à pessoa do 

apenado, resvalando aos sucessores, nos termos da lei, a obrigação de reparar, mas jamais, a 

pena em si. Para ilustrar tem-se manifestação do STF ao julgar o HC nº 68.309: “A 

intransmissibilidade da pena traduz postulado de ordem constitucional. A sanção penal não 

passará da pessoa do delinquente. Vulnera o princípio da incontagiabilidade da pena a decisão 

judicial que permite ao condenado fazer-se substituir, por terceiro absolutamente estranho ao 

ilícito penal, na prestação de serviços à comunidade”420.   

 

Ademais, o STF já firmou o entendimento que as penalidades administrativas não são 

passiveis de transferência, como bem se pode depreender da decisão, ora transcrita: 

 
O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem 

jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude 

desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, no Cauc, das 

autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não 

podem atingir os Estados-membros ou o Distrito Federal, projetando, sobre 

estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimple-

mento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores 

integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. Os 

Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer 

limitações em sua esfera jurídica motivadas pelo só fato de se acharem 

administrativamente vinculadas, a eles, as autarquias, as entidades 

paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas 

governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido 

incluídas em cadastros federais (Cauc, Siafi, Cadin, v.g.).” (AC 

1.033-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-5-2006, 

Plenário, DJ de 16-6-2006.) No mesmo sentido: ACO 970-tutela antecipada, 

                                                           
419 SIMON, Pedro. Projeto de Lei do Senado Federal nº 25, de 2005. Cria o Cadastro de Empregadores que tenham 

mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo. Senado Federal, Brasília, 2009. Disponível em: < 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/72501>. Acesso em: 27 jan. 2016. 
420 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2011, op. cit., 244. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/72501
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Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-5-2007, Plenário, DJ de 

19-12-2007421.  

 

Portanto, de toda a sorte, o que é possível confirmar é que, no atual momento, ao menos 

sob os vieses legislativo e jurídico, o vício na cadeia de produção quando da utilização do 

trabalho em situação análoga à escravidão, ab initio, só gerará repercussões à empresa autora e 

não as que compõem a sua cadeia produtiva a teor do que dispõe o princípio da legalidade, com 

exceção do campo penal.  

 

Tal fato, per si, causa severos prejuízos à eficácia das iniciativas acima expostas, pois a 

insistência na terminologia viciada é uma questão muito além da pura semântica. 

 

A primeira conclusão a que se chega é que para rastrear ou mesmo certificar o trabalho 

escravo em situações análogas à escravidão nas cadeias de produção é necessária a alteração da 

nomenclatura, sem desnaturar a sua essência, portanto, utiliza-se a expressão Trabalho 

Degradante para designar as condições degradantes de trabalho, uma vez que o trabalho em 

situação análoga à escravidão, como já explicitado no capítulo anterior, repousa exclusivamente 

na área penal.  

 

Assim, uma vez vencedora a tese apresentada, qual seja: que no campo administrativo, 

trabalhista, cível, dentre outros, com exceção do campo penal, a melhor designação de trabalho 

em situação análoga à escravidão é o Trabalho Degradante, passa-se à apresentação de um 

modelo de certificação/rastreabilidade do trabalho. 

 

Utilizar-se-á o conceito de Trabalho Degradante da Orientação de nº 04 do 

CONAETE422 que o define como toda conduta que despreza o princípio da dignidade humana, 

seja por qual forma for, seja: “[...] pelo descumprimento dos direitos fundamentais do 

trabalhador, em especial os referentes a higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, 

alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade, decorrentes de situação de 

sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador”.  

 

                                                           
421 Idem, p. 244. 
422 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2009, op. cit., p. 9. 
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Pois bem, como analisado e apresentado nos modelos de rastreabilidade acima, possível 

seria a engenharia reversa de modo a se identificar o animal, o medicamento e a autopeça, seguir 

tal lógica, levaria à pessoa física do trabalhador, vítima do Trabalho Degradante, o que não 

acarretaria efeito algum. Aqui, então, percebe-se, dèjá, uma sutil diferença entre os modelos 

apresentados, logo, o conceito de rastreabilidade aqui apresentado consiste na identificação da 

empresa exploradora do Trabalho Degradante.  

 

Postas e esclarecidas tais ilações, e se utilizando dos instrumentos fornecidos pelo PK e 

da rastreabilidade, tem-se que o primeiro passo seria o cadastramento de uma determinada 

cadeia produtiva (no exemplo dado, o MTPS seria o órgão responsável). Tal procedimento, 

seguindo a mesma metodologia dos modelos de rastreabilidade apresentados, consistiria na 

apresentação de documentos da empresa e de seus fornecedores (mantendo as informações 

atualizadas) e, por tal regramento específico, seria exigido ainda, a assunção de obrigações e 

penalidades específicas, caso constatadas a presença do Trabalho Degradante e do trabalho 

em situações análogas à escravidão, conforme figura 05 abaixo:   

 

Figura 05 Validação da Cadeia Produtiva pelo MTPS 

 

 

 Com tais dados inclusos em um sistema próprio, qualquer integrante da cadeia 

produtiva validada que porventura fosse condenado, por qualquer órgão competente, por 

Trabalho Degradante, aos demais integrantes seria dada ciência para a aplicação das medidas 

legais e contratuais, conforme figura 06 abaixo: 
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Figura 06: Informação da penalidade aos integrantes da cadeia produtiva 

 

 

 

 O desenho acima apresentado ganha, por certo, eficácia exponencial, pois para cada 

cadeia produtiva que o Fornecedor A estiver registrado, a remessa da informação da condenação 

seria realizada a todos os demais membros da cadeia. Figura 07: 

 

Figura 07: Informação da penalidade às cadeias produtivas 
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A sugestão acima demonstra a possibilidade do mapeamento das mais diversas cadeias 

produtivas, de forma a trazer, a um só tempo, as empresas à regularidade, seja ela laboral, fiscal, 

administrativa ou previdenciária, pois, no momento do registro de sua respectiva cadeia 

produtiva, passível a exigência de documentos comprovadores e, quando da constatação da 

prática do Trabalho Degradante, possibilitar a informação aos demais membros de cada 

cadeia produtiva registrada para que sejam tomadas as medidas contratuais e/ou legais cabíveis.  

 

Além do que, tal informativo poderá muito bem ser realizado pela rede mundial de 

computadores. Assim, uma vez definitiva a decisão que confirma a prática do uso de Trabalho 

Degradante por um dos componentes da cadeia produtiva, por simples mensagem eletrônica 

os demais membros já teriam a devida ciência. 

 

 Por óbvio que alguns desafios deverão ser vencidos na visão acima apresentada, tais 

como a definição de fornecedor ao ponto de ele ser considerado integrante de determinada 

cadeia produtiva, qual a penalidade administrativa a ser traçada e como conciliar tal penalidade 

ao princípio da manutenção da empresa, dentre outros.  

 

Não obstante os desafios acima e daqueles a serem apontados, o modelo sugerido, ao 

ver deste trabalho, possui uma abrangência maior daquela definida na “Lista Suja”, uma vez 

que envolve mais atores e dinâmicas diferentes. 

 

Longe de ser a posição definitiva sobre o tema, a adoção de tais medidas forçaria as 

empresas a adotarem altas doses de compliance para a contratação de fornecedores, assim como 

em controles internos. 

 

 Ao tratar das cadeias de produção internacionais, o modelo acima necessitaria de revisão 

ou até mesmo de outra construção, tendo em vista os mais diferentes conceitos envolvendo as 

condições de trabalho.  

 

Identificar e validar as cadeias produtivas, estipular as penalidades em caso de 

descumprimento de condições de trabalho e informar aos demais componentes aquele que for 

responsável por uso de Trabalho Degradante, tais medidas podem, senão erradicar de vez o 

Trabalho Degradante e o trabalho em condições análogas à escravidão, ao menos contribuir 

para o início de uma discussão, onde medidas efetivas tomem parte. 
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5. GOVERNANÇA GLOBAL E SOBERANIA 

 

 

O mercado e suas tecnologias fizeram o mundo menor. Questões envolvendo 

commodities, taxas de juros, políticas econômicas, sociais e suas correlatas crises repercutem 

os seus efeitos em todo o globo. Nenhum Estado é isolado, o que difere é a intensidade dos 

referidos efeitos, em alguns países os mesmos se fazem mais intensos, outros, por sua vez, só 

recebem uma “marolinha”.  

 

Nesse espeque, não há dúvidas que os Estados soberanos se encontram em uma espécie 

de simbiose, altamente ramificada entre as suas mais vastas organizações. Uma vez que a 

conduta de cada Estado reflete para além de suas fronteiras, por óbvio que a suas consequências 

na Economia, Política, Direito Internacional e Nacional, dentre outros, requer diretrizes e 

limites bem delineados.  

 

Dessa feita, o conceito de Governança Global, a partir dos anos 80, passou a ganhar 

mais importância no mundo. Leonardo Valles Bento423 demonstra que a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) passou a defini-la: “[...] como o exercício 

de autoridade política na gestão de recursos para o desenvolvimento econômico e social [...]”.  

  

A Governança Global, ao se afastar de um discurso de diminuição do Estado em prol do 

mercado cada vez mais independente, adquire significativa relevância e se aproxima mais da 

ideia da implementação de um Estado mais democrático, transparente, com respeito aos 

Direitos Humanos, onde se assegura o império da lei e a despersonalização do Poder Político, 

conferindo pleno acesso à justiça e liberdades básicas424.  

 

Desta feita, a discussão de uma Governança Global, em sua mais ampla diversidade, ao 

invés de um modelo mais centralizado, passa a ter como parâmetros a pluralidade própria da 

                                                           
423 BENTO, Leonardo Valles. Governança Global: uma abordagem conceitual e normativa das relações 

internacionais em um cenário de interdependência e globalização. 2002. 575 f. Tese (Doutorado em Direito) – 

Universidade Federal de Santa Catarina – Centro de Ciências Jurídicas. p. 195. Disponível em:< 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89641/245534.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 jan. 

2016.  
424 SENARCLENS, Pierre de. Governance and the Crisis in the International Mechanisms of Regulations. 

International Social Science Journal, nº 155, p. 91-104, 1998.  Disponível em: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issj.1998.50.issue-155/issuetoc >. Acesso em: 03 out. 2016. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89641/245534.pdf?sequence=1
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espécie humana e a complexidade de suas interações, pois ainda encontra-se distante uma 

ordem mundial que visa comungar em um plano comum, o reconhecimento mútuo de uma 

soberania, com a criação de regras e entendimentos, que por meio de instituições minimalistas, 

seja planejada para restringir conflitos e resguardar direitos de cunho universal.  

  

Portanto, uma das formas de analisar a definição de Governança Global é o papel que a 

mesma exerce na constituição de instituições internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional, ONU, OMC, dentre outros, assim como o seu papel moderador dos diversos 

regimes em questões internacionais, longe, contudo, de um governo global, pois no contexto 

apresentado, a Governança Global visa a estipulação de regras que podem ter como objeto todas 

as condutas humanas com a finalidade de que seus efeitos tenham abrangência global, mas não 

um controle heterônimo.  

 

Assim, o exercício de uma Governança Global, sem poder central, permite aos 

indivíduos (Estados, Empresas, ONGs, dentre outros) exercerem a capacidade de compor 

soluções para problemas comuns, por meio de suas próprias interações.  

 

Sumarizando, tem-se que a Governança Global é a capacidade de grupos de manejar 

atividades internacionais, sem uma autoridade soberana para tal. Ela (Governança Global) é 

estabelecida quando seus membros decidem coordenar suas ações em torno de um objetivo 

comum e, para tanto, criam regras, procedimentos e práticas que são institucionalizadas por 

meio da coordenação, logo, assim como outros membros não estatais, os Estados podem fazer 

parte da Governança Global, porém, não exercem papel de autoridade formal sobre os outros 

membros.  

 

Nesse sentido, quando empresas se reúnem com o propósito de realizar a diligência 

devida em suas operações, e criam alianças e regras, sejam elas formais ou informais para 

coordenar comportamentos nessa direção, identifica-se a criação de um regime privado, uma 

governança. Esses mecanismos privados muitas vezes interagem com o regime tradicional de 

proteção aos Direitos Humanos, formado por Estados e por ONGs.   

 

Se no passado as empresas agiam para enfraquecer esse regime, elas passaram a 

fortalecê-lo, protegendo direitos e os harmonizando com os seus próprios interesses e, para 

tanto, criaram seus próprios mecanismos de governo.  
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O Brasil, como importante ator internacional, exerceu sua Governança Global ao ser um 

dos primeiros a pleitear reformas institucionais do General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), que teve como resultado prático a inserção da parte IV ao texto original de 1947, sobre 

acordos envolvendo comércio e desenvolvimento, além de um papel de destaque na 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), e de diversos 

assuntos envolvendo questões dos países em desenvolvimento na economia mundial, em 

particular no que diz respeito à tecnologia e investimentos.  

 

Sem sombra de dúvidas que a OIT é um importante ator de Governança Global, criada 

em Versalhes em 1919. O seu papel, que teve como pano de fundo o fim da Primeira Guerra 

Mundial, consiste em promover a justiça social e, com maior ênfase, fazer cumprir os direitos 

humanos no ambiente laboral, uma vez que sem justiça social não é possível sequer almejar 

uma paz de cunho duradouro425.  

 

A OIT, assim, estabelece claramente que o Trabalho não é uma mercadoria, ou seja, não 

é, nem pode se equiparar a uma commoditie426.  

 

Os instrumentos de controle e iniciativas da OIT em muito colaboram para com a luta 

contra o trabalho degradante, forçado, discriminação no ambiente de trabalho, trabalho infantil 

e, também, o trabalho em situação análoga à escravidão.  

 

Todavia, as práticas comerciais e as relações de trabalho são traçadas em nível 

internacional. O que se pretende afirmar com a explanação é que caso uma empresa brasileira 

adquira de um fornecedor estrangeiro produtos, e se tal fornecedor utiliza o trabalho em situação 

análoga à escravidão para a confecção dos mesmos, os direitos ora aplicáveis no Brasil, por 

óbvio, não serão aplicados ao fornecedor estrangeiro e em caso de cadeia produtiva, o direito 

brasileiro, como analisado, ainda não possui instrumentos hábeis a serem aplicáveis à empresa 

brasileira também.  

 

                                                           
425 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A Organização Internacional do Trabalho e a Proteção aos Direitos 

Humanos do Trabalhador. São Paulo: Ed. Lex, 2007. p. 2 Disponível em:< 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/170407a.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
426 Idem, p. 263. 
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 Percebe-se assim que o modelo econômico atual por muitas vezes fomenta a prática da 

escravidão moderna, sem que haja sequer a ciência das demais empresas que compõem os elos 

que circundam os processos de industrialização e comercialização dos produtos. Claro que do 

ponto de vista internacional, os países signatários das convenções internacionais do Trabalho 

estão sujeitos às sanções previstas, porém no campo do direito individual do trabalho, muito 

pouco pode ser realizado como forma de impedir e/ou combater a exploração do trabalho 

análogo à escravidão nas cadeias produtivas.  

 

Muito dessa característica é atribuída à globalização, entretanto, a mesma globalização, 

além de aumentar as relações políticas e econômicas dos Estados e de outros atores, levantou 

questões éticas sobre as atividades que se dão no meio internacional.  

 

O paradigma ocidental, com grande vinculação às prerrogativas relacionadas às 

liberdades individuais, moldou certas obrigações de cunho ético e globais. Nesse sentido, ao 

partir de tais obrigações, a sociedade internacional cunhou instituições, tratados e acordos 

internacionais que culminaram na Declaração Universal de Direitos Humanos, nas Nações 

Unidas, nas Convenções de Genebra, no Tribunal Penal Internacional, dentre outros, que 

buscam o compromisso da atual sociedade internacional na luta pelo respeito aos princípios que 

a constituem.  

 

De acordo com uma moral cosmopolita, a globalização tem o dever de promover o 

desenvolvimento universal para que todas as sociedades desfrutem igualmente dos benefícios 

da modernidade.  

 

Contudo, apesar de haver certa convergência em termos de princípios, como tratar 

questões tão divergentes com relação ao instituto do Trabalho?  

 

Conforme o Princípio da Não Ingerência nas Matérias Exclusivas dos Estados 

estabelecido no item 7, art. 2º da Carta das Nações Unidas427, cada país possui soberania para 

                                                           
427 “Nenhuma disposição da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervir em assuntos que dependam 

essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado, ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a 

uma solução, nos termos da presente carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas 

coercitivas constantes do capítulo VII”. (BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 out. 1945. Promulga a Carta das 

Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São 

Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. 
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tratar o instituto do Trabalho de acordo com as normas internas, sem que isso configure de 

plano um atentado às regras internacionais de Trabalho. Verifica-se assim, de pronto, uma série 

de dificuldades de estipulação de condições comuns de trabalho.  

 

Em cima de tal contexto, a OMC428, outro agente de governança internacional, visa 

conciliar os interesses do comércio internacional que, em linhas gerais, busca conquistar novos 

mercados com a: “ [...] contínua tentativa de comercializar os produtos excedentes e, ao mesmo 

tempo, fomentar as produções internas, criando barreiras para os produtos externos, de modo a 

atender aos interesses nacionais”429. Todavia, a influência da OMC vai perdendo espaço para o 

conceito de livre-comércio, que tem como fundamentação a minimização do Estado no fluxo 

comercial dos diversos agentes econômicos.  

 

Em cima desses e de outros fatores, tem-se que a composição de um acordo de 

liberalização do comércio internacional está cada vez mais restrita. Conforme ressalta Daniela 

Bertotti430 para quem a: “[...] Rodada de Doha, que teve duração de 2001 a 2008, buscou um 

acordo de liberalização do comércio mundial diminuindo os entraves ao comércio 

internacional, mas restou infrutífera, tendo em vista as divergências sobre o nível de abertura 

                                                           
Coleção de Leis do Brasil de 1945, Rio de Janeiro, 22 out. 1945. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. Acesso em: 20 out. 2016).  
428 “As Partes do presente Acordo, Reconhecendo que as suas relações na esfera da atividade comercial e 

econômica devem objetivar a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e um volume considerável e em 

constante elevação de receitas erais e demanda efetiva, o aumento da produção e do comércio de bens e de serviços, 

permitindo ao mesmo tempo a utilização ótima dos recursos mundiais e em conformidade com o objetivo de um 

desenvolvimento sustentável e buscando proteger e preservar o meio ambiente e incrementar os meios para fazê-

lo, de maneira compatível com suas respectivas necessidade e interesses segundo os diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico, Reconhecendo ademais que é necessário realizar esforços positivos para que os 

países em desenvolvimento e, especialmente os de menor desenvolvimento relativo, obtenham uma parte do 

incremento do comércio internacional que corresponda às necessidades e seu desenvolvimento econômico, 

Desejosas de contribuir para a consecução  desses objetivos mediante a celebração de  acordos destinados  a obter, 

a base da reciprocidade e de vantagens mútuas, a redução substancial das tarifas aduaneiras e dos demais 

obstáculos ao comércio assim com a eliminação do tratamento discriminatório nas relações comerciais 

internacionais, Resolvidas, por conseguinte, a desenvolver um sistema multilateral de comércio integrado, mais 

viável e duradoura que compreenda o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, os resultados de 

esforços anteriores de liberalização do comércio e os resultados integrais das Negociações Comerciais 

Multilaterais da Rodada Uruguai, Decididas a preservar os princípios fundamentais e a favorecer a consecução dos 

objetivos que informam este sistema multilateral de comércio”. (THORSTENSEN, Vera. OMC – Organização 

Mundial do Comércio: as regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. 2. ed. 

São Paulo: Aduaneiras, 2001. p. 367). 
429 BECHARA, Carlos Henrique Tranjan; REDENSCHI, Ronaldo. A solução de controvérsias no Mercosul e na 

OMC: O litígio Brasil x Argentina no Mercosul, caso Embraer na OMC – Brasil x Canadá. São Paulo: Aduaneiras, 

2002. p. 61. 
430 BERTOTTI, Daniela. A organização mundial do comércio e as cláusulas sociais. 2009. 140 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. p. 37. Disponível 

em: 

<http://up.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/PUBLIC/UP_MACKENZIE/servicos_educ

acionais/stricto_sensu/Direito_Politico_Economico/Daniela_Bertotti.pdf>. Acesso em 25 jan. 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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em setores de interesse de países centrais e semiperiféricos, especialmente no diz respeito às 

commodities [...]”.  

 

Essa diferença existente nos componentes da gama do comércio internacional fez surgir 

no cenário internacional uma pressão para que nos acordos comerciais sejam inclusas as 

denominadas Cláusulas Sociais. Esse movimento de regulamentação internacional das 

condições de trabalho teve a sua vanguarda em países como Suíça e Alemanha, assim como na 

Inglaterra que teve em suas negociações coletivas o germe de tais mudanças431.  

 

Apesar de todo o caminho percorrido pelos países que passaram a manter restrições ao 

Trabalho, foi a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e 

seu Seguimento432 que deu mais internacionalização às normas que buscam limitar o abuso nas 

práticas trabalhistas.    

 

 A discussão ganha importantes dimensões, pois, até onde o livre mercado pode avançar? 

O quanto se estaria disposto na busca pelo menor preço em detrimento do custo social?  

 

Nesse contexto, tem-se que o conceito de que o preço é o único determinante na escolha 

de compra foi deixando espaço para uma economia mais solidária e para o denominado 

Mercado Fair Trade (MFT).  

 

O MFT surge como a promessa de reais mudanças promovidas pelas mais diversas 

organizações internacionais que envidam seus maiores esforços para alterar os paradigmas do 

mercado internacional, com especial foco ao mercado alimentício no afã de um mercado mais 

sustentável, sem ocasionar prejuízos sociais de qualquer espécie. Corroborando, tem-se Sergio 

Pedini433 para quem:  

 

                                                           
431 BATISTA, Paulo Nogueira. Cláusula Social e comércio internacional: uma antiga questão sob nova roupagem, 

In: DUPAS, Gilberto; LAFER, Celso; SILVA, Carlos Eduardo Lins da (Coord.). A nova configuração mundial do 

poder. São Paulo: Paz e Terra, 2008. p. 61. 
432 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e 

seu Seguimento. OIT, 19 jun. 1998. Disponível 

em:<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf. Acesso em: 20 out. 

2016>. Acesso em: 24 out. 2016. 
433 PEDINI, Sérgio. Fair Trade: Alternativa ao Mercado Convencional de Café e Processos de Empoderamento 

de Cafeicultores Familiares. 2011. 174 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal de Lavras 

– UFLA. p. 24-26.  Disponível em:< file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/fair-trade-tese-doutorado-

pedini.pdf>. Acesso em 07 fev. 2016.    

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf
file:///C:/Users/UsuÃ¡rio/Downloads/fair-trade-tese-doutorado-pedini.pdf
file:///C:/Users/UsuÃ¡rio/Downloads/fair-trade-tese-doutorado-pedini.pdf
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A World Fair Trade Organization (WFTO), por sua vez, prescreve dez padrões 

que as organizações de MFT devem seguir no seu dia a dia [...] São eles: a) 

criar oportunidades para agricultores economicamente desfavorecidos. A 

redução da pobreza por meio do comércio deve compor uma parte essencial 

dos objetivos da organização; b) transparência e responsabilidade. A 

organização deve ser transparente na sua gestão e nas relações comerciais. Ela 

deve ser responsável perante todos os seus acionistas (membros) e respeitar a 

confidencialidade das informações comerciais fornecidas; c) práticas de 

negociação. Os negócios da organização deverão conceber o bem-estar social, 

econômico e ambiental dos pequenos agricultores marginalizados e não 

maximizar os lucros à sua custa. Os fornecedores devem respeitar os contratos 

e entregar os produtos no prazo e com a qualidade e especificações desejadas. 

Os compradores do MFT devem garantir que as encomendas sejam pagas no 

momento da recepção dos documentos e, caso seja solicitado, deve ser feito 

um pagamento antecipado aos fornecedores de até 50% do total combinado, 

livre de juros; d) pagamento de um preço justo. Um preço justo deve ser aquele 

que tenha sido mutuamente acordado por todos, por meio do diálogo e da 

participação dos envolvidos na comercialização, prevendo um pagamento 

justo aos agricultores e sustentado pelo mercado; e) trabalho infantil e trabalho 

forçado. As organizações devem aderir à convenção da ONU e à legislação 

local/nacional sobre os direitos da criança e devem assegurar que não há 

trabalho forçado em sua força de trabalho e/ou de seus membros; f) 

indiscriminação, equidade e liberdade de associação. A organização não 

discriminará seus funcionários, devendo promover a equidade e a liberdade de 

associação de seus membros; g) condições de trabalho. A organização deve 

fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para os trabalhadores e/ou 

seus membros, cumprindo, no mínimo, as leis nacionais e locais e as 

convenções da OIT sobre segurança e saúde; h) capacitação. As organizações 

que trabalham diretamente com pequenos agricultores devem desenvolver 

atividades específicas para auxiliar os agricultores a melhorar suas habilidades 

de gerenciamento, capacidade de produção e acesso aos mercados; i) 

promoção do MFT. As organizações devem promover a conscientização do 

objetivo do MFT e da necessidade de uma maior justiça no comércio mundial 

por meio dessa alternativa; j) meio ambiente. As organizações que produzem 

produtos de MFT devem maximizar o uso de matérias-primas provenientes de 

fontes geridas de forma sustentável em suas escalas e comprar localmente, 

quando possível.  

 

 O paradigma de um comércio justo, onde não existam as tamanhas divergências criadas 

pelo procedimento da globalização, começam a ganhar força na segunda metade do século XX, 

porém é no início do atual século que o crescimento de tais movimentos se intensifica, em 

conjunto com as ONGs. Tais atores, por exercerem extrema influência na dinâmica do mercado, 

perceberam que uma forma eficaz de combater os excessos da cadeia produtiva é prover 

informação àquele que de fato controla todo o giro econômico, o consumidor e, ao exercerem 

a sua política, fortalecem a sua influência no mercado de consumo e passam a testemunhar uma 
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gradual e intensa modificação nas relações comerciais. Ana Larronda Asti434, com este viés, é 

categórica ao afirmar que:   

 

Uma pesquisa realizada com líderes de opinião dos Estados Unidos, França, 

Alemanha, Reino Unido, China e Brasil, com a intenção de avaliar o nível de 

confiança destes em relação as principais marcas hoje conhecidas no mercado 

internacional, apontou a participação de 4 ONGs entre as 22 organizações 

mais confiáveis no mundo, a Amnesty Internacional, a World Wildlife Fund, 

o Greenpeace e a Oxfam. Inclusive, na Europa, estas 4 organizações surgiram 

na pesquisa de 2003 como as 4 primeiras da lista das organizações mais 

confiáveis. Nos Estados Unidos a influência das ONGs ainda é menor do que 

na Europa, entretanto as pesquisas também apontam as 4 principais ONGs 

citadas acima entre as organizações mais confiáveis. O mais interessante é que 

a pesquisa demonstra um aumento gradativo de confiança da sociedade nas 

ONGs, que vem superando a confiança das pessoas nos governos e nas 

corporações. Em sua conclusão final a pesquisa da Edelman revela: “As ONGs 

converteram-se em super marcas. Elas estão ganhando porque jogam no 

ataque o tempo todo, levam sua mensagem ao consumidor, são engenhosas 

para criar coalizões, sempre têm uma agenda clara, movem-se à velocidade da 

internet e falam com o tom dos meios de comunicação”. Outras pesquisas 

realizadas na França e na Bélgica apontam para o mesmo resultado sobre uma 

maior confiança dos consumidores nas ONGs. 

 

Dessa feita, e sobre esta lógica, o poder das grandes corporações e dos Estados vão 

perdendo espaço para a força do mercado que pertence exclusivamente ao consumidor, onde 

por meio de suas atitudes e escolhas de compras podem, de fato, incentivar políticas como a de 

inclusão da micro empresa, privilegiar empresas amigas do meio ambiente, empresas que não 

utilizam o trabalho infantil e que visam não apenas informar sua cadeia produtiva, mas que de 

fato, assumem um compromisso para erradicar a prática do trabalho em situação análoga à 

escravidão, dentre outras formas de degradação do Trabalho. O ativismo dos atores não 

governamentais está voltado para uma modificação da atual cultura de consumo em função do 

ideal de fraternidade na produção e venda de produtos.  

 

Nesse ínterim, verifica-se o aumento do processo de certificação de produtos que é um 

excelente aliado no combate, in casu, do trabalho em situação análoga à escravidão, primeiro 

pelo próprio procedimento que envolve a questão de certificação e segundo e primordial, por 

                                                           
434 ASTI, Ana Larronda. Comércio Justo e o Caso do Algodão: A Cadeia Produtiva Têxtil Brasileira. 2007. 227 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Programa de Pós-

Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade – CPDA, Rio de Janeiro. p. 7. 

Disponível em:< http://r1.ufrrj.br/cpda/wp-content/uploads/2011/09/dissertacao_ana_larronda_asti.pdf>. Acesso 

em: 25 jan. 2016. 

 

http://r1.ufrrj.br/cpda/wp-content/uploads/2011/09/dissertacao_ana_larronda_asti.pdf
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permitir aos consumidores saber quais são as empresas que não utilizam em suas linhas a sua 

prática, de forma muito similar ao procedimento do denominado Selo Verde435.  

 

Esta certificação de procedência, fundada em valores mais sociais, vem criando uma 

nova relação no mercado de consumo, onde o órgão certificador passa a exercer papel de 

destaque. Verificou-se no capítulo destinado à análise da Rastreabilidade, que certificar os 

players do mercado é, em todos os exemplos apresentados, o primeiro passo para a atuação do 

mercado como acima proposto.   

 

Porém, não há a necessidade de larga digressão para depreender que tal modelo, por 

mais nobre que seja, possui inúmeras dificuldades de implantação, uma vez que a dificuldade 

na estipulação de um atributo aumenta a possibilidade de assimetria entre os produtores e 

comerciantes. Como consequência, tal procedimento pode acarretar em vantagens indevidas ao 

ponto de que o processo de certificação caia em descrédito, como adverte Stefano Ponte436: 

 

A ação de definir os padrões empodera àqueles que os controlam, definem e 

administram. O poder conferido, além de não solucionar os problemas de 

assimetria de informação, causa, por meio da certificação, uma exclusão de 

quem, por qualquer motivo, não possa cumprir com os seus requisitos. Assim, 

a certificação ganha uma conotação política, que pode beneficiar alguns e 

prejudicar outros. A certificação, assim, ganha um imensurável poder de 

direcionar a geração de valor das cadeias produtivas.   

 

A certificação pode levar a exclusão de diversas empresas do mercado, uma vez que 

possível o não cumprimento dos requisitos. Com este cenário, convola-se um procedimento que 

visa privilegiar agentes econômicos que respeitam os direitos humanos no Trabalho para um 

procedimento de reserva de mercado.  

 

Neste contexto, Ermida Uriarte437 ao apresentar suas críticas aos métodos de 

certificação, afirma que tais: “ [...] métodos, muitas vezes, possuem metodologias de difícil 

                                                           
435 VIANA, Marco Túlio, 2006, op. cit., p. 196. 
436 PONTE, Stefano. Standards, Trade and Equity: Lessons from the Specialty Coffee Industry. CDR Working 

Paper, Copenhagen, n. 02.13, p. 1-41, nov. 2002. p. 05. (tradução livre). Disponível 

em:<https://www.researchgate.net/publication/237346476_Standards_Trade_and_Equity_Lessons_from_the_Sp

ecialty_Coffee_Industry>.Acesso em: 03 out. 2016.  
437 ERMIDA URIARTE, Oscar. Derechos laborales y comercio internacional. Revista Pistas, Buenos Aires, nº 9, 

p. 75-91, mar. 2003. p. 86. (tradução livre). Disponível em:< 

https://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2011/06/derechos-laborales-y-comercio-internaconal-oscar-

ermida.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 

https://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2011/06/derechos-laborales-y-comercio-internaconal-oscar-ermida.pdf
https://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2011/06/derechos-laborales-y-comercio-internaconal-oscar-ermida.pdf
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verificação e de eficácia restrita, pois cabe ao consumidor a opção de adquirir ou não o produto 

maculado de qualquer forma [...]”, portanto, entre o produto certificado (mais caro) e o produto 

não certificado (mais barato), o consumidor, ao optar pelo preço, independentemente da 

certificação, criaria mais um obstáculo aos agentes econômicos que porventura se submetessem 

aos procedimentos de certificação, criando assim, uma espécie de concorrência desleal.  

 

Como, portanto, evitar a prática de um dumping social na cadeia produtiva, quando cada 

medida de restrição a tais produtos configura a lesão de algum interesse, muitas vezes legítimo?   

 

O instituto denominado de dumping social possui uma forte vinculação entre o comércio 

e padrões trabalhistas, e assim, rebaixando o custo do trabalho, por óbvio o produto final terá 

preço tão atrativo que poderá ser considerada uma modalidade desleal de concorrência, 

conforme leciona Gustavo F. Trierweiler438:  

 

[...] as empresas passaram a valorizar a variável mão - de - obra na formação 

do preço de seus produtos. Visando a reduzir estas despesas e tornar seus 

preços mais atraentes para o mercado, as empresas nacionais, passaram a 

migrar suas plantas de produção para regiões com o custo de mão de obra 

inferior. Por sua vez, o mesmo fenômeno reproduziu-se em relação às 

empresas multinacionais, que passaram a buscar países subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento para instalar suas fábricas e, assim, reduzir o custo de 

produção. 

 

Porém, como adverte Di Sena Júnior439 os conceitos que envolvem o dumping 

condenável e o dumping social não são os mesmos.  

 

O dumping visa evitar a prática de preços predatórios aos demais mercados a partir do 

parâmetro do preço normal efetivamente praticado nas operações internas para o consumo 

interno do país exportador. Caso contrário, quando o preço ofertado no mercado externo 

corresponder ao mercado interno, não se verificará o dumping, logo, o dumping social requer a 

existência da venda de produtos com preços abaixo do mercado interno do respectivo país, com 

a comprovação de dano ou ameaça de dano à indústria nacional ou de dificultar o 

estabelecimento de indústrias que venham a produzir o mesmo produto objeto do dumping, 

                                                           
438 TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de trabalho, o dumping e a crise econômica. Revista IOB Trabalhista 

e Previdenciária, nº 242, p. 81-91, ago. 2009. p. 85. 
439 DI SENA JÚNIOR, Roberto. Comércio internacional e globalização: a cláusula social na OMC. Curitiba: 

Juruá, 2003. p. 101. 
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além do nexo causal, isso tudo, por via lógica, por meio de graves desrespeitos aos direitos 

fundamentais do trabalho. 

 

Uma outra vertente de abordagem do tema encontra a inserção da Cláusula Social que, 

por sua vez, implicaria na definição de um padrão mínimo às condições de trabalho, por meios 

de tratados internacionais ou outros instrumentos que o valham e teriam como objetivo, dentre 

outros, o combate ao dumping social, tais cláusulas se consubstanciariam, nas lições de Dalton 

Caldeira Rocha440 em uma: “[...] imposição de normas em tratados internacionais de comércio 

internacional que objetivam assegurar a proteção ao trabalhador, estabelecendo padrões 

mínimos a serem observados pelas normas que regulam o contrato de trabalho nos processos 

de produção de bens destinados à exportação [...]”.  

 

Uma tentativa de tal regulamentação teve seu primórdio na denominada Carta de 

Havana de 1947 quando em seu art. 7º houve a menção de “padrões justos de trabalho”, porém, 

tal iniciativa não vigorou, tendo em vista a não aprovação da medida pelo congresso norte-

americano441. Ademais, importante frisar que ao contrário da OIT, a OMC possui meios 

coercitivos, por meio de seu Sistema de Resolução de Controvérsias, cabendo à OMC fiscalizar 

e punir o descumprimento das referidas Cláusulas Sociais.  

 

Porém, efetivar Cláusulas Sociais significa elevar os custos do trabalho e tal elevação 

pode significar perda na competitividade e, uma vez efetivadas, as sanções estariam à espreita 

dos países que por algum motivo não conseguissem cumpri-las442.  

 

                                                           
440 ROCHA, Dalton Cadeira. A cláusula social e o Mercosul. 2001. 125f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. p. 90.  

Disponível em:< https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/81646/182963.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 03 out. 2016. 
441 CASAGRANDE, Lilian Patrícia. Direitos Sociais dos Trabalhadores: Os desafios da proteção diante do 

dumping social. 2013. 170 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro 

de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. Programa de Mestrado em Direito, Florianópolis. 

p. 90. Disponível em: < 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/122806/324656.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 31 jan. 2013. 
442 “Porém, o então Presidente norte americano, Bill Clinton, posteriormente, manifestou sua expectativa de que 

esse grupo de trabalho estabelecesse padrões universais, que pudessem ser incorporados a todos os acordos da 

OMC e impostos por meio da de sanções comerciais, o que despertou a oposição da grande maioria dos países em 

desenvolvimento e, sem dúvida, contribuiu para o fracasso da reunião de Seattle”. (DI SENA JÚNIOR, Roberto, 

2003, op. cit., p. 109).  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/81646/182963.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/122806/324656.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Os países em desenvolvimento apontaram o fato de que os Estados Unidos (grande 

defensor de uma universalização dos direitos fundamentais do trabalho) possui em seu discurso 

certa contradição, uma vez que não ratificou a maioria das Convenções da OIT e, ao mesmo 

tempo, estarem tão interessados na aplicação de sanções aos países que não puderem cumprir 

com as disposições das Cláusulas Sociais, pois apenas a título de esclarecimento: “[...] das oito 

convenções sobre direitos humanos fundamentais da OIT, apenas duas foram ratificadas pelos 

EUA, a saber: Convenção 105 (Abolição do trabalho forçado) e Convenção 182 (Abolição do 

trabalho infantil)”443.  

 

Verifica-se um dilema entre aqueles que defendem a inclusão de Cláusulas Sociais no 

comércio internacional, como forma de proteger o mercado internacional e nacional, em função 

de uma garantia social, daqueles que entendem que a inclusão de tais cláusulas configuraria 

uma forma travestida de impossibilitar o desenvolvimento das indústrias nacionais, 

promovendo assim uma reserva de mercado para aqueles que já possuem altos padrões de 

qualidade no trabalho.  

 

A atual sistemática do mercado também oscila entre a preservação do emprego e as 

condições de trabalho. A manutenção do emprego, por vezes, ganha mais importância do que a 

luta por direitos na: “ [...] busca frenética de novos mercados muitos governos não desejam 

abdicar das vantagens comerciais que advêm da redução do custo do fator trabalho provocada 

pela violação das convenções internacionais”444.  

 

Infelizmente, a OIT não possui e não admite o uso de qualquer tipo de força armada 

e/ou sanções econômicas em face dos Estados que porventura não aderirem às suas decisões445, 

assim à: “[...] semelhança das demais organizações internacionais que cuidam dos Direitos 

Humanos, ela deve confiar, em última instância, no cumprimento voluntário das 

recomendações que fizer”446.  

 

                                                           
443 Idem, p. 109-110. 
444 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Cláusula social e comércio internacional. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto 

do; PERRONEMOISÉS, Cláudia (Orgs.). O cinquentenário da declaração universal dos direitos do homem. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 203. 
445 DI SENA JÚNIOR, Roberto, 2003, op. cit., p. 108. 
446 AMARAL JÚNIOR, Alberto do, 1999, op. cit., p. 214. 
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A ausência de coerção é um fator de limitação à eficácia e implementação dos direitos 

fundamentais do Trabalho, sendo esse o motivo que países em desenvolvimento insistam no 

endereçamento de tais questões à OMC.447 Segundo Casagrande448, a posição brasileira é pela 

não inclusão de Cláusulas Sociais nos tratados de comércio, uma vez que as referidas medidas 

não seriam suficientes para o tratamento das questões envolvendo direitos fundamentais do 

trabalho, mas sim, serviriam tais cláusulas para uma forma de protecionismo. Nesse sentido, 

Luiz Felipe Lampreia449 para quem:  

 

O Governo brasileiro apoia, sem ambiguidade, o aprofundamento sobre o 

respeito aos direitos internacionais básicos do trabalhador nos foros 

apropriados – a Organização Internacional do Trabalho, a mais antiga 

instituição multilateral emanada da Liga das Nações, e a Comissão de Direitos 

Humanos. Também temos de fazer o nosso dever de casa em matéria social. 

Mas recorrer a instrumentos internacionais de política comercial não seria 

adequado para o tratamento das questões sociais; seria abrirmos um flanco 

sem qualquer garantia, se quer, de que as penalidades eventualmente impostas 

serviriam para impulsionar o progresso social nos países afetados. Sua 

utilização nesse contexto teria como consequência inevitável acrescentar uma 

arma poderosa ao arsenal protecionista que ainda existe à disposição dos 

países que, em nome do livre comércio (free trade) ou do comércio leal (fair 

trade), fecham seus mercados a nossos produtos e com isso comprometem o 

aumento da produção e a manutenção de empregos em setores da área agrícola 

e industrial. 

 

 Como demonstrado, a cadeia produtiva não encontra limitações de territórios, pois é 

possível a aquisição de diversos produtos em soberanias onde o termo trabalho análogo à 

escravidão possui diversos significados. O direito positivo, nesse diapasão encontra diversos 

obstáculos na redação e execução de normas que pretendem envolver toda uma economia 

globalizada, especialmente no atual ambiente comercial, onde as empresas possuem, cada dia 

                                                           
447 “As evidencias sugerem a necessidade de se dotar a OIT de um sistema sancionatório mais efetivo, voltado 

simultaneamente para a consecução de objetivos éticos no domínio dos valores e para a repressão das infrações 

aos direitos trabalhistas enquanto direitos humanos. Mais do que prever medidas punitivas, utilizadas apenas em 

situações excepcionais é necessário que a reforma a ser introduzida vise a contemplar programas mais ambiciosos 

de cooperação técnica, abrangendo a reformulação da legislação doméstica, a imposição de penalidades mais 

severas às transgressões cometidas, o aperfeiçoamento dos instrumentos de ação estatal, estímulos a campanhas 

de educação pública, desenvolvimento de processos produtivos mais eficientes, programas de erradicação da 

pobreza e de alfabetização”. (Idem, p. 215).  
448 CASAGRANDE, Lilian Patrícia, 2013, op. cit., p. 101. 
449 LAMPREIA, Luiz Felipe. Algumas verdades sobre acerca da “cláusula social”. 1996. p. 02. Disponível 

em:<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/LFL/textual/artigo-do-ministro-de-estado-das-relacoes-

exteriores-embaixador-luiz-felipe-lampreia-intitulado-algumas-verdades-acerca-da-clausula-social>. Acesso em: 

03 out. 2016. 
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mais, influência dos mercados internacionais450 e dos demais países, ocasionando dificuldades 

em modificações dessa abrangência.  

  

Constata-se, até o presente momento, uma certa improbabilidade de que a Governança 

Global, Cláusulas Sociais e demais instrumentos internacionais possam consubstanciar em uma 

solução para o tema apresentado, conforme registra Di Sena Júnior451:  

 

[...] as diferenças de padrões trabalhistas tendem a desempenhar papel cada 

vez mais proeminente nas disputas internacionais, a principal questão que se 

afigura consiste em identificar que instrumentos serão usados para solucionar 

esses conflitos. Nessa linha, cabe indagar se prevalecerão os meios unilaterais 

em que os governos lançam mão de normas instituídas pelo ordenamento 

jurídico interno, sobretudo pela legislação comercial, a exemplo do que sucede 

com os EUA, ou se predominarão as instancias multilaterais surgidas do 

assentimento das partes [...]  

  

 O que se busca afirmar é que, independentemente das evoluções das discussões 

internacionais sobre o tema, tais entendimentos não restringem o exercício de um dos temas 

mais discutidos pelas teorias do Estado e de direito internacional, segundo Rogério Taiar452, a 

Soberania.      

 

O exercício do poder advindo da Soberania, ao se afastar da definição de Rubens 

Ricupero453, para quem o seu exercício corresponde à: “[...] capacidade do Estado de impor sua 

vontade a outros países, obrigando-os a agir de certo modo ou abster-se de fazê-lo. Quem tem 

mais poder dispõe de maior possibilidade de afirmar a soberania, que não é nem nunca foi 

absoluta [...]”, relaciona a Soberania, com o complexo de integração de princípios econômicos, 

sociais, políticos e jurídicos acima apresentados, moldando a atuação do Estado a um sistema 

maior que suas próprias jurisdições.  

 

                                                           
450 “A plenitude do poder estatal se encontra em seu ocaso; trata-se de um fenômeno que não pode ser ignorado. 

Com isto, porém, não desaparece o poder, desaparece apenas uma determinada forma de organização do poder, 

que teve seu ponto de força no conceito político jurídico de Soberania”. (BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, 

Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política, v. 01 e 02. 11ª ed. Brasília: UnB, 2010. p. 212.  

Disponível em:< http://www.filoczar.com.br/Dicionarios/Dicionario_De_Politica.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016.  
451 DI SENA JÚNIOR, Roberto, 2003, op. cit., p. 108. 
452 TAIAR, Rogério. Direito Internacional dos direitos humanos: uma discussão sobre a relativização da soberania 

face à efetivação da proteção internacional dos direitos humanos. 2009. 321 f. Tese (Doutorado em Direitos 

Humanos) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 74. Disponível 

em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-24112009-133818/pt-br.php>. Acesso em: 31 jan. 

2015. 
453 RICUPERO, Rubens. O Brasil e o dilema da globalização. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2001. p. 46. 

http://www.filoczar.com.br/Dicionarios/Dicionario_De_Politica.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-24112009-133818/pt-br.php
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 Ao fazê-lo, o exercício da Soberania permite, mesmo na globalização, a instauração de 

um processo gradual de integração que pode ser um meio eficaz de adequação das regras de 

mercados internacionais aos anseios locais, como registra Arthur Machado Paupério454:  

 

[...] quando um grupo passa a fazer parte de outro grupo de maior amplitude, 

o poder do chefe daquele passa, automaticamente, a diminuído, subordinar-se 

à autoridade do chefe do grupo mais extenso e compreensivo, no tocante a 

tudo o que diga respeito aos interesses gerais da nova coletividade. 

Conservando, portanto, poder específico para o que diga respeito, 

particularmente, aos interesses do seu grupo, deve, contudo, como membro de 

uma comunidade mais geral, obediência às leis do grupo maior, que lhe poderá 

exigir até mesmo sacrifícios. A soberania desse grupo maior e mais 

compreensivo não atingirá, porém, na esfera que lhe é própria, os objetos 

sobre os quais incide a soberania do grupo menor. 

 

Este processo gradual de integração autoriza que o Brasil, assim como qualquer outra 

nação, possa instituir norma jurídica interna que vise algo além do que a simples identificação 

e declaração das empresas sobre as suas cadeias produtivas.  

 

 Logo, se, por hora, não é possível a estipulação de um padrão internacional que coíba a 

aquisição de produtos advindos da prática de degradação do trabalho nas mais diversas cadeias 

produtivas, possível é que cada Soberania proíba a aquisição de tais produtos. 

 

E uma das possíveis razões de tal prerrogativa da soberania brasileira repousa no 

prevalecimento do interesse nacional que conforme Kildare Gonçalves Carvalho455, além de 

constituir um fundamento do Estado brasileiro, se corresponde com a: “[...] autonomia e 

independência nas negociações externas, em que deverá prevalecer o interesse nacional ao 

confronto com a economia externa”. Dessa feita, não pairam dúvidas que o interesse nacional 

brasileiro, corresponde aqueles aduzidos na CF/88, que já, em seu art. 1°, bem reproduz a 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (CF/88, art. 1º, incisos III; IV) 

como os fundamentos da República Federativa do Brasil.  

 

                                                           
454 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Soberania II. In: Enciclopédia Saraiva de Direito. v. 69. São Paulo: Saraiva, 

1977. p. 392. 
455 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional Didático. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 

663-664. 
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Lado a lado, a soberania brasileira e a dignidade da pessoa humana entrelaçam-se na 

busca, junto com os demais fundamentos, do enaltecimento do homem, em sua mais ampla 

acepção e alcance, conforme Ulysses Guimarães, ao registrar que na constituição coragem, o:  

 

[...] homem é o problema da sociedade brasileira: sem salário, analfabeto, sem 

saúde, sem casa, portanto sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões 

da miséria que envergonham o país. Diferentemente das 7 constituições 

anteriores, começa com o homem. Gratificante testemunha a primazia do 

homem, que foi escrita para o homem, que o homem é o seu fim e a sua 

esperança. É a constituição cidadã. Cidadão é o que ganha. Come, sabe, mora, 

pode se curar. A Constituição nasce do parto de profunda crise que abala as 

instituições e convulsiona a sociedade. Por isso mobiliza entre outras, novas 

forças para o exercício do governo e a administração dos impasses. O governo 

será praticado pelo legislativo e executivo. Eis a inovação da Constituição de 

1988: dividir competências para vencer dificuldades contra a 

ingovernabilidade concentrada em um, possibilita a governabilidade de 

muitos. É a Constituição coragem. Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, 

viu, destroçou tabus. Tomou partido do que sós se salvam pela lei. A 

Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem 

para o povo a dignidade, a liberdade e a Justiça456       

 

Assim, e à margem de todas as limitações e engrenagens, caso a Governança Global, 

Cláusulas Sociais, tratados internacionais, ou quaisquer outras formas de associação sejam, 

sozinhas, incapazes de solucionar a questão do trabalho análogo à escravidão nas cadeias de 

produção, que se levante a soberania dos valentes, daqueles onde a dignidade e o valor social 

do trabalho humano servem como fundamento a toda uma ordem econômica.  

 

Que os demais mercados gradualmente se adequem à determinação brasileira de 

somente aceitar produtos indenes de tal prática, que este processo gradual de integração, 

instaurado pela soberania brasileira se expanda às demais soberanias e que por ela, sejam 

criadas as mais variadas governanças, sejam pactuadas as mais diversas Cláusulas Sociais, 

dentre quaisquer medidas, para que se erradique qualquer prática de trabalho degradante. 

 

O “tempo antes do tempo”, esse infelizmente passou e se eternizou na vida de inúmeros 

Ulumes, porém, que este tempo seja um início, ainda que tímido, da formação de um novo 

tempo, onde o trabalho em situação análoga à escravidão possa ser aprisionado em um tempo 

distante do nosso.  

                                                           
456 Câmara dos Deputados. 190 anos do parlamento brasileiro. A Constituição Cidadã. Disponível em:< 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/190-anos-do-parlamento-

brasileiro/ulysses-guimaraes_270788>. Acesso em: 03 out. 2016. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/190-anos-do-parlamento-brasileiro/ulysses-guimaraes_270788
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/190-anos-do-parlamento-brasileiro/ulysses-guimaraes_270788
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Esta é a esperança dessa Dissertação, que a humanidade possa trabalhar, sem que a sua 

dignidade seja posta em negociação, e que o Trabalho Escravo seja extirpado da história 

contemporânea de uma vez por todas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Acaba-se a guerra, porém, ela ainda se encontra nas mãos que não vejo e que às vezes 

sinto, mãos que outrora eram minhas, e hoje se foram, em uma guerra que nada vos custou, 

paguei o preço, para mim, foram as minhas mãos para sempre perdidas, e, para sempre, a minha 

dependência de outras mãos.  

 

O poema de Namibiano Ferreira457 visa apenas ilustrar as marcas de uma guerra que, 

assim como os diamantes, se mostram eternas.  

 

Porém, dentre todos os terríveis legados que os Diamantes de Sangue deixaram, um 

deles ao menos tem a potencialidade de tornar o mundo melhor. 

  

O Processo de Kimberley, mesmo tendo sido constituído, a priori, para proteger o 

mercado de diamantes, afastando-o da relação com as áreas de conflito africanas, demonstrou 

que, com real comprometimento, possível é o expurgo de produtos que custem a vida, saúde e 

dignidade de pessoas sem rosto, sem voz, que nunca conheceremos.     

  

Não pairam dúvidas de que o Brasil desponta como um dos principais protagonistas na 

luta contra a prática do trabalho análogo à escravidão, criando iniciativas reconhecidas pela 

comunidade internacional, como por exemplo a “Lista Suja”, o envolvimento de ONGs, 

políticas públicas direcionadas, atuação de órgãos especializados como o GEFM, dentre 

inúmeras iniciativas. Contudo, mesmo após 128 anos da promulgação da Lei Áurea458, ainda se 

discute a existência de trabalho análogo à escravidão em território brasileiro. 

 

As análises realizadas no presente trabalho, partindo das lições advindas da 

rastreabilidade, levam às seguintes conclusões:  

 

                                                           
457 NAMIBIANO FERREIRA. ONDJIRA SUL: Poesia de Namibiano Ferreira e Cultura Agolana. Disponível em: 

< http://poesiangolana.blogspot.com.br/2013/08/ainda-guerra-nas-minhas-maos.html>. Acesso em: 26 set. 2016. 
458 BRASIL. Lei nº 3.353, 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. Coleção de Leis do Império 

do Brasil de 1888. Disponível em:< http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao8.html>. Acesso em: 25 out. 2016.   

 

 

http://poesiangolana.blogspot.com.br/2013/08/ainda-guerra-nas-minhas-maos.html
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a) As disposições contidas no Processo de Kimberley, a despeito de terem sido 

constituídas com o propósito de desvincular o mercado de diamantes dos conflitos 

africanos, e em função da forte pressão das sociedades internacionais organizadas, 

a um só tempo, teve o condão de auxiliar a resolução de tais conflitos, além de 

expurgar do mercado mundial os diamantes brutos, dos quais não seria possível 

atestar procedência lícita;   

 

b) O controle de procedência realizado pelo Sistema de Certificação do Processo de 

Kimberley fez com que os países participantes deste protocolo adotassem 

legislações específicas que evitem o trâmite de diamantes de áreas de conflitos, além 

de sujeitar os países participantes às penalidades nos casos de certificações 

fraudulentas;  

 

c) O Processo Kimberley, atualmente, em função de suas características, ganhou uma 

conotação maior para qual foi instituído, tornando-se um instrumento de efetivação 

de direitos humanos, vinculando a produção de diamantes brutos a questões 

envolvendo saúde, integridade física dos trabalhadores, dignidade, dentre outros;   

 

d)  O Brasil ocupa um papel de respeito no Processo de Kimberley, tendo participado 

ativamente de todos os procedimentos que ocasionaram em sua criação e adoção. 

Contudo, a sua implementação em território brasileiro não foi das mais tranquilas, 

em função dos mais diversos interesses envolvidos, especialmente os envoltos à 

exploração aluvionar de diamantes brutos;  

 

e) Necessário o envolvimento das autoridades competentes para regularizar a 

exploração de diamantes em terras indígenas, de forma a conciliar, também, os 

interesses dos garimpeiros e empresas do ramo, como forma de evitar novos quadros 

de violência, citando o exemplo da Reserva Roosevelt;  

 

f) A adoção da Lei nº 10.473, de 09 de outubro de 2003, ao instituir o Sistema de 

Certificação do Processo de Kimberley em território brasileiro, teve o mérito de 

incentivar a regularização do mercado diamantífero brasileiro, ao exigir, por força 

de seu art. 1º, § 2o, que as áreas produtoras estivessem regularizadas pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral, além de exigir o preenchimento do 

Cadastro Nacional do Comércio de Diamantes;    
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g) O escândalo envolvendo o Certificado de Kimberley nº 64 demonstrou certa 

fragilidade do Sistema de Certificação em território brasileiro. Contudo, em face de 

tais alegações, as autoridades brasileiras promoveram as medidas necessárias para a 

regularização dos certificados, corrigindo procedimentos e fortificando o sistema de 

certificação em território brasileiro; 

 

h) A questão da liberdade individual como elemento imprescindível à caracterização 

do tipo penal descrito no art. 149 do Código Penal brasileiro, a despeito do conceito 

apresentado por Guilherme de Souza Nucci em sua mais recente obra, ainda está 

longe de um consenso, incluindo o jurisprudencial, especialmente quando da análise 

das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, sendo posição do presente 

trabalho, a existência de ofensa à liberdade individual do trabalhador para que se 

consume o tipo penal descrito no art. 149 do Código Penal brasileiro;  

 

i) O Brasil é um dos principais países no combate à erradicação do trabalho em 

situações análogas à escravidão, sendo reconhecido mundialmente. Constata-se o 

envolvimento de diversos atores no combate a tal prática, ressaltando a Comissão 

Pastoral da Terra e o Pacto Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo 

capitaneado pelo Instituto Ethos, Instituto Observatório Social, a Organização 

Internacional do Trabalho e a ONG Repórter Brasil, além do engajamento dos 

Estados e Municípios, que criam políticas próprias e normas que visam erradicar tal 

prática;  

 

j) À pessoa jurídica não é possível a condenação do tipo descrito no art. 149 do Código 

Penal brasileiro, pela impossibilidade de incluir a pessoa jurídica como sujeito ativo 

do tipo;    

 

k) No tocante à constitucionalidade da Lista Suja, o Supremo Tribunal Federal, apesar 

de ter sido provocado mais de uma vez a se manifestar sobre a questão, não apreciou 

em definitivo o seu mérito, em razão das inúmeras revogações das normas que 

tratam o tema. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Mandado de 

Segurança nº 14.071/DF, julgou válidas as disposições contidas na Lista Suja, 

conferindo a mesma constitucionalidade. Porém, enquanto o mérito não for julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal, o tema ainda está longe de uma definição;   
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l) A insistência na nomenclatura conferida às políticas sobre o tema, ora Trabalho 

Escravo, ora Trabalho Análogo à Escravidão, mais confundem do que auxiliam 

na confecção de medidas à sua erradicação. Os termos destacados são de estreita 

vinculação penal e não administrativa/trabalhista, e como não é passível tal 

imputação à pessoa jurídica, as medidas analisadas, assim como os projetos de leis 

apresentados, irão corresponder a pouca contribuição;      

 

m) O conceito Trabalho Degradante, apresentado pela orientação nº 04, da 

Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, se mostra mais hábil 

a representar a violência descrita no art. 149 do Código Penal brasileiro, sem trazer 

para si as garantias jurídicas e as restrições de imputação quando da utilização dos 

termos trabalhos análogos à escravidão e/ou Trabalho Escravo. Tal medida cria uma 

cisão clara entre ilícito penal e o ilícito administrativo/trabalhista; 

 

n) A Rastreabilidade, uma realidade na economia brasileira, tem como principais 

características a: (i) identificação dos agentes de mercado; (ii) identificação dos 

consumidores e (iii) identificação de todo o processo produtivo dos produtos. Tais 

procedimentos facilitam a aplicação de políticas públicas direcionadas, incluindo 

políticas públicas envolvendo a questão da segurança pública;  

 

o) A cadeia produtiva, sendo um procedimento sequencial que, de forma independente, 

produz, identifica e distribui determinados produtos, não possui uma legislação 

específica que cria qualquer espécie de solidariedade quando identificada a prática 

de trabalho em situação análoga à escravidão em um de seus componentes, e ainda, 

não há na legislação brasileira norma específica no sentido de atribuir 

responsabilidades em face de má governança na escolha de fornecedores;  

 

p) Com base nas conclusões acima, as responsabilidades aplicáveis às cadeias 

produtivas derivariam do conceito de Responsabilidade Social Empresarial e da 

atuação dos consumidores em boicotar tais produtos, contudo, a ausência de 

informação sobre as ramificações das cadeias produtivas consubstancia em 

dificuldade intransponível para o exercício de tal boicote;    

 

 



217 

 

q) A questão envolvendo uma Governança Global, adoção de Cláusulas Sociais ou 

outro instrumento internacional para o combate ao trabalho em situações análogas à 

escravidão se demonstra complexa e tumultuosa, pois necessária uma profunda 

discussão para definir os minimum standards trabalhistas, uma vez que certificar 

condições trabalhistas, é considerada uma forma indireta de restrição econômica, 

onde por muitas vezes, trocam-se condições melhores de trabalho pela manutenção 

do emprego;  

 

r) Em cima deste contexto de pouco consenso, o exercício da Soberania dos países 

ganha vital importância, uma vez que podem, por meio da legislação interna, 

publicar normas que visem a restringir efetivamente a aquisição de produtos que 

ofendam a dignidade dos trabalhadores, de forma mais ampla que a Lei Californiana 

de Transparência da Cadeia Produtiva e Modern Slavery Act 2015 (Transparency in 

Supply Chains) Regulations 2015.        

 

Por fim, conclui-se que, independentemente dos possíveis arranjos internacionais, no 

exercício de sua Soberania, Soberania esta que, ao lado da dignidade da pessoa humana, dos 

valores sociais do trabalho e da cidadania, ao Brasil cabe a competência de regulamentar as 

suas cadeias produtivas de tal forma que o trabalho em situações análogas à escravidão, infantil, 

degradante ou qualquer outro nome que se venha a conhecer, seja erradicado de uma vez por 

todas de nossas estatísticas.   

 

Se possível rastrear vacinas, peças de automóveis, insumos, gado, dinheiro, dentre 

outros inúmeros exemplos, possível também é rastrear qualquer cadeia produtiva que, às custas 

da dignidade humana, diariamente coloca à exposição o produto final de sua tortura. 

 

Que se eternize a esperança que este trabalho carrega, que de alguma forma ele possa 

contribuir para a erradicação, de uma vez por todas, de toda forma desumana de trabalho. 
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havendo não apenas desrespeito a normas de proteção do trabalho, mas desprezo a condições 

mínimas de saúde, segurança, higiene, respeito e alimentação, além de exercerem trabalho em 

servidão por contas de dívidas ali contraídas, pois se verifica que eram vendidos aos trabalhares 

insumos básicos, como arroz e feijão e equipamentos de proteção individual, comprovam a 

autoria do crime previsto no art. 149, caput e §2º, I, do CP pelo acusado. 3. Materialidade e 

autoria comprovadas pelos documentos acostados e provas testemunhais produzidas. 4. 

Aumento do concurso formal entre crimes da mesma espécie fixado em 1/2 (metade), em 
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confirmado nos depoimentos por ela prestados, no Inquérito Policial e em Juízo. II – De acordo 

com o Juiz sentenciante, outros indícios constantes dos autos corroborariam, no caso, o referido 

depoimento. Contudo, para haver indício, é necessário – como também explica a jurisprudência 

sobre a temática – que a circunstância conhecida e provada seja apta a que se possa concluir, 

razoavelmente, pela existência da circunstância desconhecida ou, no caso, não cabalmente 

demonstrada (qual seja, a efetiva oferta de vantagem indevida, que teria sido  formulada pelo 

denunciado). Ademais, é necessário que tal circunstância conhecida e provada seja conclusiva, 

excluindo qualquer outra hipótese favorável ao réu, em consonância com as demais provas 

coligidas. III – In casu, a circunstância conhecida e provada – o depoimento da Auditora Fiscal 

– não foi corroborada por outras provas, de molde a conduzir à certeza quanto à prática do delito 

do art. 333 do Código Penal, pelo réu. Aplicação, na hipótese, do princípio in dubio pro reo. IV 

– O Juízo a quo, na sentença, examinou detidamente a prova dos autos, concluiu que há provas 

de que os empregados do réu eram submetidos a condições degradantes de trabalho, mas 

absolveu-o, por entender que o art. 149 do Código Penal, com a redação da Lei 10.803, de 

11/12/2003 – que explicitou os vários modos pelos quais o delito pode ser praticado, entre eles 

a sujeição de trabalhadores a condições degradantes de trabalho –, não poderia ser aplicado 

retroativamente, a fato ocorrido, in casu, em 2001. V – De acordo com a jurisprudência pátria, 

o conceito de condição análoga à de escravo, à época dos fatos, em 2001, não se restringia 

exclusivamente às condutas que limitassem a liberdade de locomoção da vítima, mas já 

abarcava as condutas que foram apenas explicitadas, posteriormente, na nova redação, dada ao 

art. 149 do Código Penal, pela Lei 10.803/2003, não se configurando, portanto, no caso, 

indevida aplicação retroativa da mencionada Lei a fatos anteriores à sua vigência, eis que, no 

que tange às modalidades hoje descritas, taxativamente, no tipo penal, não se trata de lei nova, 
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prejudicial ao agente (novatio legis in pejus), mas apenas de norma legal que explicitou o 

entendimento, consolidado na jurisprudência, acerca de tal conceito, o qual possuía, como 

parâmetro analógico, não somente a idéia de escravidão, gravada na história do Brasil 

(caracterizada, no essencial, pelo seqüestro e cárcere privado da vítima, em face de uma relação 

de trabalho), mas também as condições ideais de trabalho, amplamente estabelecidas na 

legislação  trabalhista  (Decreto-lei 5.452/43)  e  extensiva  ao  meio  rural,  notadamente  com  

a promulgação, em 1973, da Lei 5.889 – ainda em vigor –, que revogou a Lei 4.214/63 e o 

Decreto-lei 761/69. Precedentes jurisprudenciais. VI –A aplicação mais gravosa do art. 149 do 

Código Penal somente poderia ser considerada no que concerne à forma qualificada do delito – 

prevista no § 2º do art. 149 do Código Penal –, bem como à fixação cumulativa de pena de 

multa e daquela relativa à violência, que foram as efetivas inovações, inseridas no mencionado 

tipo penal, pela Lei 10.803/2003. VII – Materialidade e autoria delitivas demonstradas, quanto 

ao crime do art. 149 do Código Penal. VIII – Apelação da defesa provida, com a absolvição do 

réu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de prática do delito 

de corrupção ativa (CP, art. 333). IX – Apelação do MPF provida, para condenar o réu pelo 

delito do art. 149 do Código Penal. Rela. Desa. Federal Assusete Magalhães, Brasília, 09 abr. 

2012, e-DJF1, 27 abr. 2012. Disponível em: < 

http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=000060857

20064013901>. Acesso em 08 out. 2016.  
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CÓDIGO PENAL. TRABALHO ESCRAVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que não consta dos autos 

qualquer menção acerca de labor em jornada excessiva ou extenuante, ameaça de demissão, 

existência de vigilância armada, fornecimento de comida imprópria para consumo, dívidas com 

os denunciados ou retenção de documentos, falta de pagamento de salários ou qualquer outra 

circunstância que impossibilitasse ou ao menos dificultasse que os empregados deixassem o 

trabalho na fazenda. 2. Na espécie, o contexto probatório revela, em tese, possíveis 

infringências às normas trabalhistas que podem ser reparadas no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo que isso, certamente, não configura trabalho escravo, de modo a ensejar a condenação 

pela prática do crime tipificado no art.149 do Código Penal. 3. Recurso improvido. Rel. Des. 

Federal Klaus Kuschel, Brasília, 16 fev. 2016. e-DJF1, 09 mar. 2016. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=47012020114013600&pA=&pN=47

012020114013600>. Acesso em: 26 set. 2016. 
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CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E ALICIAMENTO DE TRABALHADORES. 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

REO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A inexistência de flagrante do crime de redução a 

condição análoga à de escravo aumenta a importância da prova testemunhal que deve confirmar, 

ou não, os fatos citados no relatório de fiscalização elaborado pela Delegacia Regional do 

Trabalho. 2. Prova frágil e insuficiente não pode respaldar condenação na seara penal, que exige 

elementos concretos e substanciais nesse sentido. 3. Depoimentos colhidos em Juízo e 

contraditórios entre si, que deixam sérias dúvidas a respeito da própria existência do crime, são 

inservíveis para fins de respaldo da condenação. 4. A dúvida é sempre favorável ao réu, pois, 

como preconiza o adágio inglês, mil coelhos não fazem um cavalo, assim como mil suspeitas 

http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00006085720064013901
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00006085720064013901
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=47012020114013600&pA=&pN=47012020114013600
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=47012020114013600&pA=&pN=47012020114013600


233 

 

não fazem uma prova. 5. Apelação a que se nega provimento. Rela. Desa. Federal Monica 

Sifuentes, Brasília, 24 jun. 2014, e-DJF1, 11 jul. 2014. Disponível em: 

<http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=62203120054013700>. Acesso em: 26 set. 2016. 
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REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, caput e §2º, I, DO CP). 

IRRETROATIVIDADE DA LEI 10.803/2003. FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS 

TANTO EM SEDE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. Art. 396, VII, 

DO CÓDIGO PENAL. 1. Não há que se falar em irretroatividade da Lei 10.803/2003, pois o 

tipo objetivo - sujeitar alguém à vontade do agente, escravizar a pessoa humana - descrito na 

antiga redação do art. 149 do Código Penal, depois da publicação dessa nova norma, continuou 

o mesmo. A Lei 10.803/2003, apenas explicitou as hipóteses em que se configuram a condição 

análoga à de escravo, como, por exemplo, a submissão a trabalhos forçados, a jornada 

exaustiva, o trabalho em condições degradantes, a restrição da locomoção em razão de dívida 

com o empregador ou preposto. Esta lei ainda acrescentou formas qualificadas, punindo o crime 

com o aumento da pena em metade. Desse modo, não há afronta ao princípio da reserva legal. 

2. Falta de provas em sede inquisitorial e judicial aptas a ensejar um decreto condenatório. 

Absolvição mantida. 3. Recurso não provido. Rel. Des. Federal Tourinho Neto, Brasília, 10 

dez. 2012, e-DJF1, 19 dez. 2012. Disponível em: < 
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0000801-04.2008.4.01.3901. EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE. 

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, caput e §2º, I, DO CP). 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Trabalhadores submetidos a 

condições de trabalho degradantes, num cenário humilhante de trabalho, indigno de um ser 

humano, havendo não apenas desrespeito a normas de proteção do trabalho, mas desprezo a 

condições mínimas de saúde, segurança, higiene, respeito e alimentação, comprovam a autoria 

do crime previsto no art. 149, caput e §2º, I, do CP.  

2. Materialidade e autoria comprovadas pelos documentos acostados e provas testemunhais 

produzidas. Rel. Des. Federal Tourinho Neto, Brasília, 10 dez. 2012, e-DJF1, 19 dez. 2012. 

Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=8010420084013901>. Acesso em: 

26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Recurso em Sentido Estrito 

nº 0002953-79.2013.4.01.3600. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. 

CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.  

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela desnecessidade da restrição 

da liberdade de ir e vir para a configuração do delito de redução a condição análoga à de escravo, 

bastando as condutas alternativas de submissão a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas ou 

a condições degradantes de trabalho (INQ 3412). 2. Para a consumação da figura típica de 

submissão a condição aviltante de trabalho exige-se comprovação de um conjunto de fatores 

que, associados, demonstrem a degradação da relação trabalhista e a afronta à dignidade do 

indivíduo. 3. Condições degradantes de habitação, alimentação e sanitárias, além da ausência 

de equipamentos de proteção individual são circunstâncias que em princípio denotam o crime 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=14238320084013901
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de redução de trabalhadores a condição análoga à de escravos e dão ensejo à admissão da 

denúncia. 4. Recurso em sentido estrito provido. Rela. Desa. Federal Monica Sifuentes, 

Brasília, 22 jul. 2014, e-DJF1, 01º ago. 2014. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=29537920134013600>. Acesso em 26 set. 2016.   

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0001517-61.2009.4.01.4300/TO. EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 149, 

CAPUT, DO CP. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. RESTRIÇÃO 

À LIBERDADE. DESNECESSIDADE. ART. 297, § 4º. AUSÊNCIA DE DOLO. ART. 203, 

DO CP. NECESSIDADE DE VIOLÊNCIA OU FRAUDE.I - Para que se configure o tipo penal 

descrito no art. 149 do CP, "é imprescindível a supressão  

da vontade da vítima". Precedentes. II - O delito previsto do art. 297, § 4º, do CP exige a 

presença de dolo ao menos genérico. Não evidenciado o dolo, a conduta, embora reprovável, 

dispensa a atenção do Direito Penal, em face do seu caráter fragmentário. III - Para configuração 

do tipo penal descrito no art. 203 é necessário que o desrespeito à  

legislação do trabalho tenha se empreendido com violência ou fraude. Ausentes esses 

elementos, a conduta é atípica. IV - Apelação desprovida. Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, 

Brasília, 18 fev. 2013, e-DJF1, 08 mar. 2013. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=15176120094014300>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0007115-43.2011.4.01.4100/RO. EMENTA: PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO 

ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ART.149 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PAGAMENTO DE 

TODAS AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE MÓVEIS PARA 

REPOUSO DOS TRABALHADORES. INFRAÇÃO TRABALHISTA. ABSOLVIÇÃO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar 

que os empregados não eram impedidos de sair do local, de ir para casa após as 17 horas e 

também não havia ameaça de demissão. Que o horário para o almoço variava de trinta minutos 

a uma hora e que tinham intervalo de repouso, quando não havia balsa para carregar ou 

descarregar. Que quando trabalhavam até as 22 ou 23 horas por necessidade do serviço, cerca 

de duas a três vezes por semana, havia compensação posterior com a liberação mais cedo no 

dia seguinte. 2. Assim sendo, não se pode inferir das provas constantes dos autos que as 

condições de trabalho em que laboravam os empregados do Apelado eram degradantes e que 

estes sofriam coação física ou moral durante a relação de trabalho, tampouco que eram 

submetidos a trabalhos forçados, ou seja, que obedeciam ordens contra suas vontades, sem 

possibilidade de reação. 3. Conforme a prova testemunhal colhida no curso da instrução 

criminal, não havia pagamento da totalidade das horas extras trabalhadas, limitando a 

remuneração ao limite de noventa mensais, além da inexistência de móveis adequados para 

repouso dos empregados, contando as instalações da empresa com apenas mesas e cadeiras. 4. 

Todavia, tais circunstâncias, por si só, não são aptas a caracterizar a responsabilidade penal pelo 

cometimento do crime de redução à condição análoga a de escravo, limitando, isso sim, à 

possibilidade de configuração de infração a legislação trabalhista, que pode ser reparada no 

âmbito da Justiça do Trabalho. 5. Por "jornada exaustiva" deve-se entender aquela que leva o 

trabalhador à exaustão, ao esgotamento ou ao exaurimento físico, conforme esclarece Celso 

Delmanto (In Código Penal Comentado, 8ª Ed., p.532/533), situação não configurada no 

presente caso. 6. Na hipótese não existem elementos de prova indicativos de que o Recorrido 

tenha submetido seus empregados a trabalho forçado ou que lhes impusesse jornada exaustiva 

ou, ainda, os sujeitasse a condições degradantes de trabalho, essas compreendidas como 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=29537920134013600
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"aviltantes ou humilhantes, não apenas em geral consideradas, mas também em face de 

condições pessoais da vítima, que afrontam a dignidade" (Júlio f. Mirabete e Renato N. Fabrini, 

Código Penal Interpretado, 8ª Ed., p.988). 7. Apelação improvida. Rel. Des. Federal Mário 

Cesar Ribeiro, Brasília, 03 mar. 2015, e-DJF1, 10 abr. 2015. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=71154320114014100>. Acesso em: 26 set. 2016.   

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0004701-20.2011.4.01.3600. EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ART.149 DO 

CÓDIGO PENAL. TRABALHO ESCRAVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que não consta dos autos 

qualquer menção acerca de labor em jornada excessiva ou extenuante, ameaça de demissão, 

existência de vigilância armada, fornecimento de comida imprópria para consumo, dívidas com 

os denunciados ou retenção de documentos, falta de pagamento de salários ou qualquer outra 

circunstância que impossibilitasse ou ao menos dificultasse que os empregados deixassem o 

trabalho na fazenda. 2. Na espécie, o contexto probatório revela, em tese, possíveis 

infringências às normas trabalhistas que podem ser reparadas no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo que isso, certamente, não configura trabalho escravo, de modo a ensejar a condenação 

pela prática do crime tipificado no art.149 do Código Penal. 3. Recurso improvido. Rel. Des. 

Federal Klaus Kuschel, Brasília, 16 fev. 2016, e-DJF1, 09 mar. 2016. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=47012020114013600>. Acesso em 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0000363-75.2008.4.01.3901. EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE. 

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, caput, c/c o art. 70, 

todos do CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA 

PENA. 1. Trabalhadores submetidos a condições de trabalho degradantes, num cenário 

humilhante de trabalho, havendo não apenas desrespeito a normas de proteção do trabalho, mas 

desprezo a condições mínimas de saúde, segurança, higiene, respeito e alimentação, além de 

laborarem expostos a calor excessivo dos fornos, sem equipamentos de proteção individual, 

submetidos, também, a jornadas excessivas, eis que trabalhavam por mais de 8 (oito) horas 

diárias, comprovam a autoria do crime previsto no art. 149, caput e §2º, I, do CP pelo acusado. 

2. Materialidade e autoria comprovadas pelos documentos acostados e provas testemunhais 

produzidas.  

3. Verifica-se o aumento do concurso formal entre os crimes da mesma espécie em 1/6 (um 

meio), em virtude de 20 (vinte) trabalhadores terem sido reduzidos à condição análoga à de 

escravo. 4. Recurso do MPF não provido e do réu parcialmente provido. Rel. Des. Federal 

Tourinho Neto, Brasília, 26 nov. 2012, e-DJF1, 07 dez. 2012. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=3637520084013901>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0002037-54.2009.4.01.3901. EMENTA: PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A 

LIBERDADE. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149 DO 

CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 203 

DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ART. 297, § 4º, DO CÓDIGO PENAL 

NÃO COMPROVADO. 1. Não havendo comprovação de que os trabalhadores eram 

submetidos a condições análogas a de escravo, as irregularidades trabalhistas apontadas não são 

suficientes para afirmar que os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes de 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=71154320114014100
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=47012020114013600
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trabalho e, muito menos, que eram submetidos a trabalhos forçados. 2. O tipo penal descrito no 

art. 203 do Código Penal considera crime frustrar, mediante fraude ou violência, direito 

assegurado pela legislação do trabalho. 3. A fraude deve estar claramente demonstrada na 

denúncia, pois, de outra forma, tem-se somente infração à lei trabalhista. 4. Malgrado o § 4º do 

art. 297 do Código Penal seja classificado como crime formal, sendo desnecessária a prova do 

prejuízo efetivo para consumação, e, ainda que haja adequação formal da conduta ao tipo penal 

incriminador, verifica-se a inexistência de justa causa para a persecução penal. 5. Recurso não 

provido. Rel. Des. Federal Tourinho Neto, Brasília, 25 mar. 2013, e-DJF1, 12 abr. 2013. 

Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=20375420094013901>. Acesso em: 

26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação Criminal nº 0001172-

02.2007.4.01.3901. PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE. REDUÇÃO À CONDIÇÃO 

ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, caput e §2º, I, DO CP). AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Trabalhadores submetidos a condições 

degradantes, num cenário humilhante de trabalho, indigno de um ser humano livre, havendo 

não apenas desrespeito a normas de proteção do trabalho, mas desprezo a condições mínimas 

de saúde, segurança, higiene, respeito e alimentação, comprovam a autoria do crime previsto 

no art. 149, caput, e §2º, I, do CP pelo acusado.2. Materialidade e autoria comprovadas pelos 

documentos acostados e provas testemunhais produzidas.3. Recurso do Ministério Público 

Federal não provido. Recurso do réu parcialmente provido. Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 

Brasília, 19 nov. 2012, e-DJF1, 07 dez. abr. 2012. Disponível em: < 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=11720220074013901&pA=20073901

0011758&pN=11720220074013901>. Acesso em: 08 out. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Habeas Corpus nº 0044186-

89.2013.4.01.0000. EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO 

PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. REQUISITOS. REDUÇÃO A CONDIÇÃO 

ANÁLOGA À DE ESCRAVO. TIPO PENAL ALTERNATIVO. CARACTERIZAÇAO. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, no que é seguido pelos demais tribunais pátrios, a extinção da ação penal, de forma 

prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja 

patente a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade 

delitiva; c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade" (STF, HC 116781/PE, 2ª 

Turma, Rel. Teori Zavascki, 01.04.2014, v. u). Hipóteses não caracterizadas na espécie. 2. 

Denúncia que se alicerça em indícios colhidos em inquérito policial, embasado em minucioso 

relatório produzido pelo Ministério do Trabalho. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por 

maioria, decidiu pela desnecessidade da restrição da liberdade de ir e vir para a configuração 

do delito em comento, bastando as condutas alternativas de submissão a trabalhos forçados ou 

jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho (Inq. 3412, Relatora p/ acórdão 

Mm. Rosa Weber) 4. Caracteriza-se o trabalho em condições degradantes, quando não são 

respeitados minimamente os direitos fundamentais do trabalhador, tais como alimentação, 

moradia, higiene, saúde, proteção contra acidentes. 5. A infração trabalhista não se confunde 

com crime. Todavia, nada obsta que um mesmo fato constitua simultaneamente infração 

administrativa e crime. 6. O fato de se ter, perante o Ministério Público firmado termo de 

ajustamento de conduta (TAC) tampouco constitui empeço ao prosseguimento da ação penal, 

haja vista a independência das instâncias penal e administrativa. Precedentes do STJ. 7. O fato 

de os pacientes serem gerentes das fazendas onde a fiscalização surpreendeu a existência de 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=20375420094013901
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trabalho em condições degradantes é indício suficiente de autoria do delito que se lhes imputa. 

Não se tratando de empresa de grande porte e de complexa organização, a simples condição de 

gerente implica, em princípio, que o paciente, ao administrar o empreendimento agrícola, tem 

ciência, determina ou consente com as condições de trabalho lá presentes, não estando, 

portanto, alheio aos fatos, ressalvada, evidentemente, prova em sentido contrário eventualmente 

produzida na instrução do feito. 8. Mesmo o fato de se terem utilizado de terceiros, empreiteiros, 

também denunciados, na arregimentação da mão-de-obra, só por isso não os exime, de pronto, 

da responsabilidade quanto às condições de trabalho nas fazendas gerenciadas. 9. Habeas 

corpus denegado. Rel. Des. Federal, Tourinho Neto, Brasília, 21 jun. 2015, e-DJF1, 31 jun. 

2015. Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=441868920134010000>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Recurso em Sentido Estrito 

nº 0002181-53.2012.4.01.3503. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO À 

CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). FRUSTRAÇÃO DE 

DIREITO TRABALHISTA (ART. 203 DO CP). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PROVA DA 

MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DO ART. 41 

DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEBIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato 

de admissão da acusatória, como procedimento de cognição sumária que é, sem admitir 

aprofundamento na análise de provas, exige a presença de justa causa consubstanciada em 

indícios de materialidade e autoria delitiva. 2. As provas existentes nos autos demonstram tão 

somente a precariedade das condições de trabalho, não sendo suficiente a atrair a aplicação da 

norma do art. 149 do Estatuto Repressor. 3. O simples descumprimento de normas trabalhistas 

não é suficiente para caracterizar o tipo do art. 203 do Código Penal. Sequer há prova 

contundente do vínculo empregatício, uma vez que as vítimas afirmaram ser meeiros e não 

empregados de uma das acusadas. 4. Recurso em sentido estrito desprovido. Rela. Desa. Federal 

Mônica Sifuentes, Brasília, 07 abr. 2015, e-DJF1, 17 abr. 2015. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=21815320124013503>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0000143-08.2007.4.01.3903. EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE. 

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, caput e §2º, I, DO CP). 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Trabalhadores submetidos a 

condições de trabalho degradantes, num cenário humilhante de trabalho, indigno de um humano 

livre, havendo não apenas desrespeito a normas de proteção do trabalho, mas desprezo a 

condições mínimas de saúde, segurança, higiene, respeito e alimentação, comprovam a autoria 

do crime previsto no art. 149 caput, do Código Penal.  2. Materialidade e autoria comprovadas 

pelos documentos acostados e provas testemunhais produzidas. 3. Recursos parcialmente 

providos. Rel. Des. Federal, Tourinho Neto, Brasília, 05 nov. 2012, e-DJF1, 30 nov. 2012. 

Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=1430820074013903>. Acesso em: 

26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0001484-07.2009.4.01.3901. EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE. 

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, CAPUT, DO CP). 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DE PENA. 1. Pessoas, 

inclusive adolescentes, submetidas a condições de trabalho degradantes, num cenário 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=441868920134010000
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humilhante, indigno de um humano livre, havendo não apenas desrespeito a normas de proteção 

do trabalho, mas desprezo a condições mínimas de saúde, segurança, higiene, respeito e 

alimentação, além de laborarem sem equipamentos de proteção individual, comprovam a 

autoria do delito previsto no art. 149, caput, do Código Penal, pelos acusados. 2. Recurso 

parcialmente provido. Rel. Des. Federal, Tourinho Neto, Brasília, 01º out. 2012, e-DJF1, 16 

nov. 2012. Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=14840720094013901>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0000801-04.2008.4.01.3901. EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE. 

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, caput e §2º, I, DO CP). 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Trabalhadores submetidos a 

condições de trabalho degradantes, num cenário humilhante de trabalho, indigno de um ser 

humano, havendo não apenas desrespeito a normas de proteção do trabalho, mas desprezo a 

condições mínimas de saúde, segurança, higiene, respeito e alimentação, comprovam a autoria 

do crime previsto no art. 149, caput e §2º, I, do CP. 2. Materialidade e autoria comprovadas 

pelos documentos acostados e provas testemunhais produzidas. Rel. Des. Federal, Tourinho 

Neto, Brasília, 10 dez. 2012, e-DJF1, 19 dez. 2012. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=8010420084013901>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0002037-54.2009.4.01.3901. EMENTA: PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A 

LIBERDADE. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149 DO 

CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 203 

DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ART. 297, § 4º, DO CÓDIGO PENAL 

NÃO COMPROVADO. 1. Não havendo comprovação de que os trabalhadores eram 

submetidos a condições análogas a de escravo, as irregularidades trabalhistas apontadas não são 

suficientes para afirmar que os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes de 

trabalho e, muito menos, que eram submetidos a trabalhos forçados 2. O tipo penal descrito no 

art. 203 do Código Penal considera crime frustrar, mediante fraude ou violência, direito 

assegurado pela legislação do trabalho. 3. A fraude deve estar claramente demonstrada na 

denúncia, pois, de outra forma, tem-se somente infração à lei trabalhista. 4. Malgrado o § 4º do 

art. 297 do Código Penal seja classificado como crime formal, sendo desnecessária a prova do 

prejuízo efetivo para consumação, e, ainda que haja adequação formal da conduta ao tipo penal 

incriminador, verifica-se a inexistência de justa causa para a persecução penal. Rel. Des. 

Federal, Tourinho Neto, Brasília, 25 mar. 2013, e-DJF1, 12 abr. 2013. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=20375420094013901>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0005662-38.2009.4.01.3500. EMENTA: PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A 

LIBERDADE. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO (ART. 149, 

CAPUT e § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE 

CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM FASE 

INQUISITORIAL. 1. A absolvição sumária é faculdade do juiz, que, após uma análise mais 

profunda dos elementos constantes dos autos, se convence da inexistência do crime (ou das 

outras hipóteses do art. 397 do CPP). 2. Não tendo sido conclusivo o Relatório de Fiscalização 

elaborado pelo Ministério do Trabalho, e não havendo confirmações da prática de trabalho 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=14840720094013901
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=8010420084013901
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=20375420094013901
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escravo durante as investigações policiais, pois que os depoimentos testemunhais não 

confirmaram o crime, pode o juiz absolver sumariamente os acusados, em respeito ao princípio 

da celeridade processual. 3. Recurso não provido. Rel. Des. Federal, Tourinho Neto, Brasília, 

10 dez. 2012, e-DJF1, 19 dez. 2012. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=56623820094013500>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0004334-98.2009.4.01.4300/TO. EMENTA: PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO 

PENAL. REDAÇÃO ORIGINAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO 

PROVIDA. 1. A 14ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho 

editou a Convenção 29 que, em seu artigo 2º, conceitua trabalho forçado ou obrigatório como 

aquele exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o qual ele não se tenha 

oferecido de livre vontade. 2. As condições degradantes de trabalho e pessoais, bem como a 

permanência forçada em trabalho que o indivíduo tenha concordado previamente, configuram 

a conduta expressamente combatida no cenário internacional. 3. A redação original do artigo 

149 do Código Penal, com a expressão "condição análoga a de escravo", não visa a uma situação 

jurídica; refere-se a um estado de fato em que a pessoa perde a própria personalidade e é tratada 

como simples coisa, privada de direitos fundamentais mínimos. A liberdade humana fica 

integralmente anulada, diante da submissão da pessoa a um senhor, reduzida à condição de 

coisa. 4. A Lei 10.803/2003 não criou nova conduta incriminadora, mas apenas conferiu nova 

redação ao dispositivo que já repudiava criminalmente a prática de redução de trabalhadores à 

condição análoga a de escravos. Precedentes desta Corte. 5. As provas até então produzidas 

afastam a possibilidade de reconhecimento, de plano, da atipicidade das condutas praticadas 

pelos acusados, sendo necessária a dilação probatória. 6. Apelação a que se dá provimento para 

desconstituir a sentença absolutória e determinar o prosseguimento do feito na instância de 

origem. Rel. Des. Federal Ney Bello, Brasília, 08 out. 2014, e-DJF1, 17 out. 2014. Disponível 

em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=43349820094014300>. Acesso em: 26 set. 

2016.  

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0004448-75.2010.4.01.3500. EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. 

REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. LITISPENDÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO DA PESSOA QUE TENHA RELAÇÃO DE TRABALHO AO 

PODER DO SUJEITO ATIVO DO CRIME. DESNECESSIDADE. AUTORIA E 

MATERIALIDADE. PROVA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Afigura-se 

insustentável a tese de incompetência do juízo processante, quando os fatos e o recebimento da 

denúncia ocorreram antes da instalação da vara federal para a qual se pretende encaminhar o 

processo. 2. Inaplicável o art. 70 do Código de Processo Penal à espécie. 3. Inexiste 

litispendência entre duas ações penais, sem que a defesa prove a identidade de partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido em ambas. 4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, "para 

configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação 

física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a 

submissão da vítima "a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva" ou "a condições degradantes 

de trabalho", condutas alternativas previstas no tipo penal. A "escravidão moderna" é mais sutil 

do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos 

constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=56623820094013500
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e de sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não 

só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, 

inclusive do direito ao trabalho digno" (Inq 3412/AL).  

5. Apelação não provida. Rel. Des. Federal Ney Bello, Brasília, 10 fev. 2015, e-DJF1, 20 fev. 

2015. Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=44487520104013500>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0000608-57.2006.4.01.3901. EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - ARTS. 149 E 

333 DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E 

CORRUPÇÃO ATIVA - PROVA DIRETA ÚNICA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA 

A CONDENAÇÃO DO RÉU, PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA - APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ART. 149 DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO A 

CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO - NOVA REDAÇÃO DA LEI 10.803/2003 - 

CONDUTA PREEXISTENTE - SUJEIÇÃO DE EMPREGADOS A CONDIÇÕES 

DEGRADANTES DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS, NO 

PARTICULAR - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS - 

APELAÇÕES PROVIDAS. I - No caso concreto, a única prova direta da ocorrência do delito 

de corrupção ativa consiste no depoimento de Auditora Fiscal que, em contato telefônico, teria 

recebido a proposta feita pelo réu, o que veio a ser registrado em Relatório de Fiscalização e 

confirmado nos depoimentos por ela prestados, no Inquérito Policial e em Juízo. II - De acordo 

com o Juiz sentenciante, outros indícios constantes dos autos corroborariam, no caso, o referido 

depoimento. Contudo, para haver indício, é necessário - como também explica a jurisprudência 

sobre a temática - que a circunstância conhecida e provada seja apta a que se possa concluir, 

razoavelmente, pela existência da circunstância desconhecida ou, no caso, não cabalmente 

demonstrada (qual seja, a efetiva oferta de vantagem indevida, que teria sido formulada pelo 

denunciado). Ademais, é necessário que tal circunstância conhecida e provada seja conclusiva, 

excluindo qualquer outra hipótese favorável ao réu, em consonância com as demais provas 

coligidas. III - In casu, a circunstância conhecida e provada - o depoimento da Auditora Fiscal 

- não foi corroborada por outras provas, de molde a conduzir à certeza quanto à prática do delito 

do art. 333 do Código Penal, pelo réu. Aplicação, na hipótese, do princípio in dubio pro reo. IV 

- O Juízo a quo, na sentença, examinou detidamente a prova dos autos, concluiu que há provas 

de que os empregados do réu eram submetidos a condições degradantes de trabalho, mas 

absolveu-o, por entender que o art. 149 do Código Penal, com a redação da Lei 10.803, de 

11/12/2003 - que explicitou os vários modos pelos quais o delito pode ser praticado, entre eles 

a sujeição de trabalhadores a condições degradantes de trabalho -, não poderia ser aplicado 

retroativamente, a fato ocorrido, in casu, em 2001. V - De acordo com a jurisprudência pátria, 

o conceito de condição análoga à de escravo, à época dos fatos, em 2001, não se restringia 

exclusivamente às condutas que limitassem a liberdade de locomoção da vítima, mas já 

abarcava as condutas que foram apenas explicitadas, posteriormente, na nova redação, dada ao 

art. 149 do Código Penal, pela Lei 10.803/2003, não se configurando, portanto, no caso, 

indevida aplicação retroativa da mencionada Lei a fatos anteriores à sua vigência, eis que, no 

que tange às modalidades hoje descritas, taxativamente, no tipo penal, não se trata de lei nova, 

prejudicial ao agente (novatio legis in pejus), mas apenas de norma legal que explicitou o 

entendimento, consolidado na jurisprudência, acerca de tal conceito, o qual possuía, como 

parâmetro analógico, não somente a idéia de escravidão, gravada na história do Brasil 

(caracterizada, no essencial, pelo seqüestro e cárcere privado da vítima, em face de uma relação 

de trabalho), mas também as condições ideais de trabalho, amplamente estabelecidas na 

legislação trabalhista (Decreto-lei 5.452/43) e extensiva ao meio rural, notadamente com a 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=44487520104013500
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promulgação, em 1973, da Lei 5.889 - ainda em vigor -, que revogou a Lei 4.214/63 e o Decreto-

lei 761/69. Precedentes jurisprudenciais. VI -A aplicação mais gravosa do art. 149 do Código 

Penal somente poderia ser considerada no que concerne à forma qualificada do delito - prevista 

no § 2º do art. 149 do Código Penal -, bem como à fixação cumulativa de pena de multa e 

daquela relativa à violência, que foram as efetivas inovações, inseridas no mencionado tipo 

penal, pela Lei 10.803/2003. VII - Materialidade e autoria delitivas demonstradas, quanto ao 

crime do art. 149 do Código Penal. VIII - Apelação da defesa provida, com a absolvição do réu, 

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de prática do delito de 

corrupção ativa (CP, art. 333). IX - Apelação do MPF provida, para condenar o réu pelo delito 

do art. 149 do Código Penal. Rel. Des. Federal Assusete Magalhães, Brasília, 09 abr. 2012, e-

DJF1, 27 abr. 2012. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=6085720064013901>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº 

0007115-43.2011.4.01.4100. EMENTA:  PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A 

DE ESCRAVO. ART.149 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PAGAMENTO DE TODAS AS 

HORAS EXTRAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE MÓVEIS PARA REPOUSO DOS 

TRABALHADORES. INFRAÇÃO TRABALHISTA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO 

IMPROVIDA. 1. As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que os 

empregados não eram impedidos de sair do local, de ir para casa após as 17 horas e também 

não havia ameaça de demissão. Que o horário para o almoço variava de trinta minutos a uma 

hora e que tinham intervalo de repouso, quando não havia balsa para carregar ou descarregar. 

Que quando trabalhavam até as 22 ou 23 horas por necessidade do serviço, cerca de duas a três 

vezes por semana, havia compensação posterior com a liberação mais cedo no dia seguinte.  

2. Assim sendo, não se pode inferir das provas constantes dos autos que as condições de trabalho 

em que laboravam os empregados do Apelado eram degradantes e que estes sofriam coação 

física ou moral durante a relação de trabalho, tampouco que eram submetidos a trabalhos 

forçados, ou seja, que obedeciam ordens contra suas vontades, sem possibilidade de reação. 3. 

Conforme a prova testemunhal colhida no curso da instrução criminal, não havia pagamento da 

totalidade das horas extras trabalhadas, limitando a remuneração ao limite de noventa mensais, 

além da inexistência de móveis adequados para repouso dos empregados, contando as 

instalações da empresa com apenas mesas e cadeiras. 4. Todavia, tais circunstâncias, por si só, 

não são aptas a caracterizar a responsabilidade penal pelo cometimento do crime de redução à 

condição análoga a de escravo, limitando, isso sim, à possibilidade de configuração de infração 

a legislação trabalhista, que pode ser reparada no âmbito da Justiça do Trabalho. 5. Por "jornada 

exaustiva" deve-se entender aquela que leva o trabalhador à exaustão, ao esgotamento ou ao 

exaurimento físico, conforme esclarece Celso Delmanto (In Código Penal Comentado, 8ª Ed., 

p.532/533), situação não configurada no presente caso. 6. Na hipótese não existem elementos 

de prova indicativos de que o Recorrido tenha submetido seus empregados a trabalho forçado 

ou que lhes impusesse jornada exaustiva ou, ainda, os sujeitasse a condições degradantes de 

trabalho, essas compreendidas como "aviltantes ou humilhantes, não apenas em geral 

consideradas, mas também em face de condições pessoais da vítima, que afrontam a dignidade" 

(Júlio f. Mirabete e Renato N. Fabrini, Código Penal Interpretado, 8ª Ed., p.988). 7. Apelação 

improvida. Rel. Des. Federal Mário César Ribeiro, Brasília, 03 mar. 2015, e-DJF1, 10 abr. 

2015. Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=71154320114014100>. 

Acesso em: 26 set. 2016 
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______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Terceira Turma. Recurso em Sentido Estrito 

nº 0008039-90.2011.4.01.3603. EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO À 

CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. NOVA REDAÇÃO. LEI N. 10.803/2003 (CP, 

ART. 149). CONDUTA PREEXISTENTE. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E 

MATERIALIDADE. INDÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

PROVIMENTO. 1. A situação análoga à de escravo é caracterizada quando a vítima for 

submetida a trabalhos forçados ou à jornada exaustiva, ou sujeita às condições degradantes de 

trabalho, ou, ainda, quando restringida, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto. Assim, reduzir uma pessoa à condição de escravo é 

reduzi-la a uma coisa, tratá-la como sua propriedade, colocando-a em um estado de sujeição 

total, em condições degradantes, semelhante a situação de um escravo, em que o fim será a 

prestação de trabalho, não sendo necessária a restrição do seu status libertatis. 2. Na hipótese, 

trata-se de relato que descreve e demonstra, por meio da de inúmeras fotografias, a submissão 

de grupo de trabalhadores a condições degradantes de trabalho, pelas características do 

alojamento em que pernoitavam e faziam suas refeições, pela inexistência de água potável, 

dentre outras práticas da mesma espécie, tudo com o intuito de se obter lucro fácil, mediante 

utilização de mão-de-obra, às vezes, praticamente gratuita, na exploração de serviços. 3. 

Existência de indícios de autoria e materialidade. Denúncia formal e materialmente correta, 

com exposição de forma clara e objetiva do fato supostamente criminoso, com todas as suas 

circunstâncias. 4. Recurso em sentido estrito provido. Denúncia recebida. Rel. Des. Federal 

Mário Cesar Ribeiro, Brasília, 21 out. 2014, e-DJF1, 14 nov. 2014. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=80399020114013603>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 

0002321-05.2004.4.01.4300. EMENTA: PENAL. ART. 203 DO CP. FRUSTRAÇÃO DE 

DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

PELA PRESCRIÇÃO. CRIME DE REDUÇÃO DE TRABALHADOR A CONDIÇÃO 

ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149/CP). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

MATERIALIDADE OU DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Considerando 

que a pena máxima cominada ao crime capitulado no art. 203 do Código Penal é de 2 (dois) 

anos de detenção, caso em que a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos (art. 109, V, do Código 

Penal), a pretensão punitiva no tocante a este crime encontra-se prescrita, considerando que 

entre a data do recebimento da denúncia (15/09/2004 – fl. 316) e a presente data transcorreram 

mais de 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer causa de interrupção. 2. Para a 

configuração de redução de trabalhador a condição análoga à de escravo faz-se necessária a 

completa sujeição da pessoa que tenha relação de trabalho ao poder do sujeito ativo do crime, 

não bastando a submissão do trabalhador a condições precárias de acomodações. Tal situação 

é censurável, mas não configura o crime do art. 149 do Código Penal. 3. Recurso improvido. 

Rel Des. Federal Hilton Queiroz, Brasília, Brasília, 12 mar. 2012. e-DJF1, 10 abr. 2012. 

Disponível em: < http://arquivo.trf1.gov.br/PesquisaMenuArquivo.asp>. Acesso em: 27 ago. 

2015.   

 

 

_____. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 0002459-

30.2008.4.01.4300/TO. EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO A 

CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ARTIGO 149, CP). CRIMES DE 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTIGO 297, § 4º). AMBOS DO CÓDIGO 

PENAL. 1. O conjunto fático-probatório não demonstra suficientemente a tipificação do crime 

de redução análoga à de escravo. A par das irregularidades trabalhistas encontradas pelo Grupo 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=80399020114013603
http://arquivo.trf1.gov.br/PesquisaMenuArquivo.asp
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Especial de Fiscalização Móvel, não se comprovou qualquer submissão a trabalhos forçados, 

jornadas excessivas de trabalho, ou impedimento à liberdade de locomoção. Quanto às 

condições degradantes de trabalho, não há, também, demonstração contundente de forma a 

caracterizar o crime em comento. 2. Apesar de não ter havido o registro do contrato de trabalho 

na CTPS dos trabalhadores, não restou demonstrado o dolo dos réus em não pagar contribuições 

previdenciárias aos empregados, até em razão do pouco tempo em que o trabalho estava sendo 

realizado. 3. Os réus realizaram o pagamento das rescisões trabalhistas, inclusive de 

contribuições previdenciárias, antes mesmo do recebimento da denúncia. 4. Recurso 

improvido. Rel. Des. Federal Mário César Ribeiro, Brasília, 24 fev. 2012, e-DJF1, 09 de maio 

de 2012. Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=24593020084014300>. 

Acesso em 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 

0001149-91.2005.4.01.4300/TO. EMENTA: PENAL. CRIME DE REDUÇÃO DE 

TRABALHADOR À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149/CP). 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. 1. Para a configuração de redução de trabalhador à condição análoga à de 

escravo faz-se necessária a completa sujeição da pessoa que tenha relação de trabalho ao poder 

do sujeito ativo do crime, não bastando a submissão do trabalhador a condições precárias de 

acomodações. Tal situação é censurável, mas não configura o crime do art. 149 do Código 

Penal. 2. Recurso improvido. Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Brasília, 04 jun. 2012, e-DJF1, 

13 jun. 2012. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=11499120054014300>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 

0000032-30.2007.4.01.3901/PA. EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 

REDUÇÃO DE TRABALHADOR A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP: ART. 

149 CAPUT). INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA. 

APELO PROVIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE COAÇÃO 

ILEGAL AFASTADAS. 1. A denúncia descreve suficientemente os fatos, fazendo-se a 

adequação típica, satisfeito, no caso, o artigo 41 do CPP, como, aliás, encontra-se explicitado 

na sentença, que, nesse ponto, não incorre em nulidade, também inexistente na denúncia. 2. O 

inquérito policial não é fase obrigatória da persecução penal, podendo ser dispensado caso o 

Ministério Público ou o ofendido já disponha de suficientes elementos para a propositura da 

ação penal (v. arts. 12, 27, 39, § 5º e 46, § 1º, todos do CPP). 3. Se por um lado possa se admitir 

a existência de eventuais irregularidades de ordem trabalhista, apontadas pela fiscalização, por 

outro, não se verifica, diante da situação fática, a exigível ofensa à estrutura da organização de 

trabalho, de forma a ferir os direitos e a dignidade da pessoa humana. 4. Por não ter sido 

devidamente demonstrada nos autos a coação moral ou física dos trabalhadores contratados, a 

retenção de seus salários em razão de dívidas contraídas ou qualquer outra elementar do tipo 

penal em comento, ou seja, diante da insuficiência de provas, a reforma da sentença que 

condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 149, caput, c/c o art. 70, ambos do Código 

Penal, é medida que se impõe. 5. Apelação provida. Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Brasília, 

17 dez. 2012, e-DJF1, 01º mar. 2013. Disponível em: < 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=323020074013901>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=24593020084014300
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=11499120054014300
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=323020074013901
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______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 

0000914-94.2004.4.01.3901. EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. 

REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À CONDIÇÃO DE ESCRAVO. ART. 149, DO 

CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. No caso em 

comento, não se vislumbra a ocorrência do delito consistente na redução a condição análoga à 

de escravo, na forma estabelecida no art. 149, do Código Penal, considerando o ressaltado na 

v. sentença apelada, no sentido de que, "Conquanto se constate que houve prática de trabalho 

em condições degradantes, não se pode imputar a nenhum dos réus as sanções penais do art. 

149 do Código Penal, uma vez que não foi verificado qualquer tipo de cerceamento de liberdade 

(...)" (fl. 532), além de que "A prova produzida não apontou para a existência de restrição à 

liberdade de locomoção dos trabalhadores, por meio de intimidação e vigilância armada. Não 

há prova da existência de arma de fogo, tampouco se demonstrou a prática de coação sobre eles. 

Não havia isolamento geográfico, uma vez que a Fazenda e o Garimpo ficavam a poucos 

quilômetros do Povoado Racha Placa, município de Canaã dos Carajás/PA. Tal fato foi 

confirmado pelo depoimento da testemunha de acusação Paulo Cezar, a qual declarou que o 

local era de fácil acesso" (fl. 532). 2. Sentença mantida.  

3. Apelação desprovida. Rel. Des. Federal Ítalo F. Sabo Mendes, Brasília, 28 abr. 2015, e-DJF1, 

20 de maio de 2015. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=9149420044013901>. Acesso em: 26 fev. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação Criminal nº 0008387-

59.2007.4.01.3600. EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FRUSTRAÇÃO DE 

DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA. CP, ART. 203. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO. REDUÇÃO DE 

TRABALHADOR A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. CP, ART. 149. PROVA 

DA MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. CPP, ART. 386, INCISO III.  

1. Quanto ao crime previsto no art. 203 do Código Penal (frustração de direito assegurado por 

lei trabalhista), os réus foram condenados a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção (fl. 726), caso em que a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos (art. 109, V, do Código 

Penal). Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (17/05/2007) e a data da 

publicação da sentença condenatória (16/01/2012) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, 

encontra-se extinta a pretensão punitiva, pela prescrição da pena em concreto. 2. Para a 

configuração de redução de trabalhador a condição análoga à de escravo faz-se necessária a 

completa sujeição da pessoa que tenha relação de trabalho ao poder do sujeito ativo do crime, 

não bastando a submissão do trabalhador a condições precárias de acomodações. Tal situação 

é censurável, mas não configura o crime do art. 149, § 2º, do Código Penal. 3. Declaração, de 

ofício, da extinção da punibilidade dos réus, pela pena em concreto, quanto ao crime do art. 203 

do Código Penal, prejudicada, no ponto, a apelação. 4. Reforma da sentença condenatória que 

se impõe, para absolver os apelantes da prática do crime do art. 149, § 2º, do Código Penal, 

com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Rel. Des. Federal Hilton 

Queiroz, Brasília, 22 jul. 2014, e-DJF1, 07 ago. 2014. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=83875920074013600>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 

0003568-45.2009.4.01.4300. EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. NÃO 

REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL INSCRITO NO ART. 149, DO CÓDIGO PENAL. ART. 

203, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=9149420044013901
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=83875920074013600
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DESPROVIDA. 1. Na forma do apontado pelo MM. Juízo Federal a quo, não se constata, in 

casu, a realização do tipo penal inscrito no art. 149, do Código Penal, tendo em vista que "Não 

se verificando a total sujeição da vítima ao poder do dominador, o que não ocorreu no presente 

caso, inclusive com a supressão da liberdade, não resta configurado o crime de redução a 

condição análoga à de escravo" (fl. 196). Aplicação de precedente jurisprudencial da Quarta 

Turma deste Tribunal Regional Federal. 2. Não há que se falar, na hipótese, na ocorrência da 

prática do delito capitulado no art. 203, do Código Penal, tendo em vista que o apontado pelo 

MM. Juízo Federal a quo, acerca de que "Para a configuração do delito previsto no art. 203 do 

Código Penal exige-se o emprego de violência ou fraude, circunstâncias que não restaram 

comprovadas nos autos" (fl. 197), além de que "Os trabalhadores ouvidos pelo Ministério do 

Trabalho não relataram nenhum tipo de violência sofrida na Fazenda Santo Antônio. Também 

não há indícios nos autos de que tenha ocorrido qualquer tipo de fraude para frustrar direitos 

dos trabalhadores" (fl. 197). Assim, não se vislumbrando in casu a ocorrência de violência ou 

fraude, não há que se cogitar na realização do delito previsto no art. 203, do Código Penal. 3. 

Sentença mantida. Apelação desprovida. Rel. Des. Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, 

Brasília, 13 nov. 2012, e-DJF1, 16 jan. 2013. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=35684520094014300>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Apelação Criminal nº 

0001149-91.2005.4.01.4300. EMENTA: PENAL. CRIME DE REDUÇÃO DE 

TRABALHADOR À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149/CP). 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. 1. Para a configuração de redução de trabalhador à condição análoga à de 

escravo faz-se necessária a completa sujeição da pessoa que tenha relação de trabalho ao poder 

do sujeito ativo do crime, não bastando a submissão do trabalhador a condições precárias de 

acomodações. Tal situação é censurável, mas não configura o crime do art. 149 do Código 

Penal. 2. Recurso improvido. Rel. Des. Hilton Queiroz, Brasília, 04 jun. 2012, e-DJF1, 13 jun. 

2012. Disponível em:< http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=11499120054014300>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Quarta Turma. Recurso em Sentido Estrito nº 

0023640-62.2008.4.01.3500. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO DE 

TRABALHADOR A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. FRUSTRAÇÃO DE 

DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA. 1. Os fatos expostos no inquérito 

policial não demonstram a existência de trabalhos forçados, a restrição de saída dos 

trabalhadores por dívidas contraídas ou a retenção no local de trabalho por vigilância ou 

apossamento dos documentos pessoais. Os demais elementos da conduta, constantes da 

informação, dão pela eventual configuração do delito de frustração de direito assegurado pela 

lei trabalhista (art. 203 - CP), cuja competência para o processamento e julgamento é da justiça 

estadual. 2. Recurso em sentido estrito desprovido. Rel. Des. Federal Olindo Menezes, Brasília, 

05 nov. 2013, e-DJF1, 20 nov. 2013. Disponível em:< 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=236406220084013500&pA=2008350

00238577&pN=236406220084013500>. Acesso em 08 out. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Quinta Turma. Apelação Criminal nº 

0006251-28.2002.4.03.6181. EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO A 

CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149, DO CÓDIGO PENAL. 

http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=35684520094014300
http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=11499120054014300
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=236406220084013500&pA=200835000238577&pN=236406220084013500
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=236406220084013500&pA=200835000238577&pN=236406220084013500
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AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A materialidade do delito restou amplamente comprovada, 

de acordo com a prova oral e técnica que constaram que no local dos fatos realmente funcionava 

uma oficina de costura, com pessoas submetidas a trabalho forçado, sem liberdade de 

locomoção, sem condições dignas de trabalho e moradia, trabalhando as vitimas 

exclusivamente pela alimentação. 2. A autoria do delito restou igualmente comprovada, pois a 

conduta do apelante acarretou na supressão da liberdade de locomoção das vítimas, agindo, 

portanto, com nítido intuito de redução do status libertatis das vítimas. 3. Condenação mantida. 

4. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, tornada definitiva ante a ausência de 

circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. 5. 

Presentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, mantenho a substituição da 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Recurso de apelação não provido. 

Rel. Juiz Convocado Leonardo Safi, São Paulo, 17 out. 2011, e-DJF3, 27 out. 2011. Disponível 

em:< 

http://www.trf3.jus.br/NXT/Gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=trf3e:trf3ve>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Quinta Turma. Apelação Criminal nº 

0008494-42.2003.4.03.6105. EMENTA: PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À 

DE ESCRAVO. CÓDIGO PENAL, ART. 149. CONDIÇÕES DE TRABALHO INDIGNAS. 

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

circunstância de restar comprovada a materialidade delitiva revela as circunstâncias do labor 

exercido pelas vítimas, mas pouco revela acerca da privação de sua liberdade. Nesse sentido, 

cumpre observar que a propriedade rural localiza-se na cidade de Monte Mor, que dista cerca 

de 43km do centro de Campinas, cidade de notória densidade populacional e recursos 

correspondentes, sendo evidente que qualquer delas poderia ter acesso às autoridades 

competentes para livrá-las de coação física ou moral. Dizer que o regime de trabalho tornava 

impossível o regresso ao Estado de origem não é o mesmo que dizer que o acusado impediu as 

vítimas de deixar a propriedade. De todo modo, é de se observar que Celestino veio 

primeiramente e que sua esposa somente foi convidada ao depois, o que sugere uma certa 

conformidade com as relações que até então prevaleciam na relação de trabalho. A circunstância 

de terem alienado sua casa em Arapiraca (AL) não foi ocasionada por qualquer iniciativa do 

réu, que a rigor sequer convidou as vítimas para o trabalho. É intuitivo que com a chegada de 

significativo número de familiares, a renda proporcionada ou as próprias condições laborais 

poderiam sofrer modificações. Isso não quer dizer que era correta a atitude do réu, mas não se 

pode chegar ao extremo oposto que perpetrara deliberadamente o delito contra a liberdade de ir 

e vir assegurada às vítimas. Não se trata, portanto, de valorizar excessivamente a concordâncias 

destas, em especial com relação ao contrato de parceria, mas apenas de apreciar se estão 

satisfeitos ou não os requisitos exigidos pelo tipo penal. 2. Apelação desprovida. Rel. Des. 

Federal André Nekatschalow, São Paulo, 31 de maio de 2010, e-DJF3, 02 jul. 2010. Disponível 

em:< http://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=2>. Acesso em: 08 out. 

2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Primeira Turma. Apelação Criminal nº 

0003252-06.2011.4.03.6111/SP. EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO 

A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA FEDERAL. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENTADO CONTRA A 

LIBERDADE DE TRABALHO. FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI 

http://www.trf3.jus.br/NXT/Gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=trf3e:trf3ve
http://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=2
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TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE: REDUZIDA. CONCURSO FORMAL 

DE CRIMES: MULTIPLICIDADE DE TRABALHADORES. 1. Apelação da Acusação e 

Defesa contra a sentença que condenou o réu Ronaldo Perão como incurso no artigo 149, §2º, 

inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal e absolveu os demais da imputada prática do 

crime do artigo 149, caput, §§ 1º e 2º, e artigos 197 e 203, todos do Código Penal. 2. Embora a 

conduta delituosa tenha sido supostamente praticada contra trabalhadores individualmente, e 

não contra a coletividade de trabalhadores, os Tribunais Superiores firmaram entendimento no 

sentido de que o crime de redução a condição análoga à de escravo tipificado no artigo 149 do 

Código Penal enquadra-se na categoria de crimes contra a organização do trabalho, de modo 

que a competência é da Justiça Federal, Federal, nos termos do art. 109, VI, da Constituição 

Federal. Precedentes. 3. O crime de atentado contra a liberdade de trabalho e o de frustração de 

direito assegurado por lei trabalhista são conexos com o crime de redução à condição análoga 

à de escravo, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula n. 122 do STJ. 4. Materialidade 

comprovada pelo termo de embargo ou interdição e autos de infração, relativas ao Sítio 

Engenho Velho, pertencente aos acusados. As condições degradantes de trabalho ainda podem 

ser observadas das fotografias juntadas aos autos. Conforme mencionado pelo Juizo 'a quo' 'as 

referidas imagens, indicativas de que pessoas habitavam os locais em péssimas condições, são 

provas incontestáveis do apurado pelo trabalho de fiscalização.' 5. Por outro lado, não restou 

caracterizada a restrição ao livre deslocamento dos trabalhadores e à servidão por dívida. Não 

obstante os auditores fiscais terem considerado que o sítio era de difícil acesso, pois tiveram 

que percorrer cerca de quatro quilômetros e meio de chão batido e que o sítio estava situado de 

dez a doze quilômetros da cidade, todos os acusados e as testemunhas de defesa foram unânimes 

no sentido de que o local é servido por transporte público três vezes ao dia, que a distância do 

ponto de ônibus para o sítio é de 800 metros, que os trabalhadores utilizavam livremente o 

ônibus municipal para ir às cidades de Java, Garça, Vera Cruz ou até Marília para fazer 

compras; que muitos trabalhadores possuíam veículos próprios; que eram livres para adquirir 

mantimentos em qualquer estabelecimento comercial; que havia camionete à disposição dos 

trabalhadores, para ser utilizado em caso de eventual necessidade e que para receber os 

pagamentos se deslocavam de ônibus ou com seus veículos próprios ao escritório da fazenda, 

na cidade de Garça. Não restou ainda demonstrado nos autos os alegados descontos indevidos 

no pagamento dos empregados a título de alimentação, moradia, vestuário e materiais de 

trabalho dos vencimentos dos trabalhadores. 6. Não obstante a ausência de controle de ponto e 

da jornada de cada trabalhador, não vislumbro a ocorrência de jornada exaustiva de trabalho. O 

único trabalhador resgatado do Sítio Engenho Velho afirmou em Juízo que, para ele o trabalho 

era bom e que o salário era justo. Os demais trabalhadores das outras fazendas não relataram 

nenhuma ocorrência de jornada de trabalho excessiva, tendo a testemunha Everton Fontoura 

Mota afirmado em Juízo que laborava 8 horas por dia, mesmo recebendo por empreitada. 7. A 

autoria delitiva restou demonstrada apenas em relação ao corréu Ronaldo Perão. Consta dos 

autos que Ronaldo Perão era o responsável pela administração das propriedades e pela 

contratação e dispensa dos funcionários. Os réus Romildo e José Guilherme trabalhavam com 

as maquinas colhedeiras de café. Neuza, como matriarca, acompanhava as atividades contábeis 

no escritório contíguo à sua residência e visitava esporadicamente as terras. O acusado Vanduir 

era tratorista e prestava serviços gerais. 8. Caracterizada a causa de aumento prevista no §2º, 

inc. I do artigo 149 do Código Penal, à vista da comprovação de que havia um adolescente, à 

época com 16 anos de idade, prestando serviços para os acusados, conforme se verifica da do 

Relatório de Fiscalização do Sítio Engenho Velho e do Requerimento do Seguro Desemprego 

do Trabalhador Resgatado. 9. Para a caracterização do delito do artigo 197 do CP, é necessária 
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a demonstração do constrangimento mediante violência ou grave ameaça. No caso em tela, não 

há que se falar em crime de atentado contra a liberdade de trabalho por ausência de circunstância 

elementar do tipo do artigo 197 do Código Penal, qual seja, o constrangimento mediante 

violência ou grave ameaça. 10. O crime do artigo 203, caput, do Código Penal, de 'frustrar, 

mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho', por meio da 

omissão de registro na CTPS, não resultou caracterizado nos autos. Extrai-se do Relatório de 

Inspeção elaborado pelos Auditores Fiscais do Trabalho que 'da verificação documental 

contataram-se 53 empregados sem registros, que foram prontamente registrados', sendo que a 

maioria havia sido contratada entre maio e junho de 2009, sendo desligados em 16/06/2009. 

Nesse diapasão, considerado o curto período sem registro na carteira, é de se aplicar o 

precedente do STJ no sentido do reconhecimento da atipicidade da conduta. 11. Ainda que 

assim não se entenda, registro que a necessidade da existência de violência ou fraude na 

frustração de direito assegurado pela lei trabalhista para a configuração do delito do caput do 

artigo 203 do Código Penal. No caso, não se vislumbra a ocorrência de violência nem de fraude 

por parte dos empregadores, que justificaram a omissão nos registros na CTPS na época própria 

ao afastamento de seu contador de nome Gerson Luiz Tofoli, por motivo de doença, internado 

na UTI de Marília, que inclusive veio a falecer em 11/09/2009. 12. Quanto à coação para a 

compra de mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do 

serviço em virtude de dívida (artigo 203, §1º, I, do Código Penal), verifico que, não obstante o 

depoimento dos auditores fiscais, não restou demonstrado no decorrer a instrução processual 

que houve qualquer tipo de coação por parte de Vanduir ou outra pessoa para que os 

empregados adquirissem as mercadorias de determinado estabelecimento. Ao contrário, as 

alegadas vítimas foram categóricas no sentido de que eram livres para adquirir mantimentos em 

qualquer estabelecimento comercial, podendo se deslocar até as cidades de Garça, Java, Vera 

Cruz e Marília. Não ficou ainda demonstrado que os equipamentos de trabalho eram 

descontados dos salários dos trabalhadores. 13. No tocante à pena-base, em que pese 

reprovabilidade da conduta, observo que a sujeição 'a condições degradantes de trabalho' é 

circunstância elementar do tipo previsto no caput do artigo 149 do Código Penal. Assim, as 

circunstâncias narradas como de maior reprovação da conduta, quais sejam, 'ausência de 

separação entre homens e mulheres no local, havendo apenas um único sanitário e um único 

chuveiro' e 'submissão a precárias condições sanitárias, sem a existência de fossas e com esgotos 

correndo a céu aberto', constituem circunstâncias elementares ao crime. Registre-se ainda que 

o acordo firmado na Ação Civil Pública 0000469-55.2010.515.0098, processada perante a Vara 

do Trabalho de Garça, foi integralmente cumprido, com o adimplemento dos direitos 

trabalhistas e adequação das condições de moradia e sanitárias. 14. Com uma só ação foram 

cometidos crimes, do ponto de vista imediato, contra 21 trabalhadores, de modo que restou 

caracterizada a ocorrência de concurso formal de crimes, e não de continuidade delitiva. 

Precedente. Inteligência do artigo 70 do CP. 15. Apelo da acusação improvido. Apelo da defesa 

parcialmente provido. De ofício reconhecido concurso formal. Rel. Des. Federal Hélio 

Nogueira, São Paulo, 05 de maio de 2015. e-DJF3, 15 de maio de 2015. Disponível em:< 

http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/4246853>.  Acesso em: 24 

out. 2016. 

 

 

______. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Décima Primeira Turma. Apelação Criminal 

nº 0013529-60.2014.403.6181/SP. EMENTA: PENAL. CRIME DE REDUÇÃO À 
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CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. 

MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO. CRIME DE 

NATUREZA PERMANENTE. PENA DE MULTA. VALOR UNITÁRIO. REDUÇÃO DA 

PENA PECUNIÁRIA E DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 

NEGADO. 1- O crime do art. 149, do Código Penal, é de forma vinculada, de molde que a 

comprovação da materialidade delitiva depende da demonstração de uma das condutas 

taxativamente previstas no tipo penal: submissão da vítima a trabalhos forçados ou à jornada 

exaustiva; sujeição do ofendido a condições degradantes de trabalho; restrição da locomoção 

da vítima em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto e, ainda, as figuras 

equiparadas, indicadas nos incisos I e II do §1º, que descrevem as condutas de cercear o uso de 

qualquer meio de transporte pelo trabalhador ou manter ostensiva vigilância no local de trabalho 

ou apoderar-se dos seus documentos ou objetos pessoais, tudo com o fim de retê-lo no local de 

trabalho. 2- O crime de redução à condição análoga à de escravo é caracterizado pela coação, 

moral, psicológica ou física exercida para impedir ou de sobremaneira dificultar o desligamento 

do trabalhador de seu serviço. 3- Há trabalho degradante quando ocorre abuso na exigência do 

empregador, tanto no que diz respeito à quantidade, extensão e intensidade, quanto em relação 

às condições oferecidas para a sua execução. 4- A jornada exaustiva pode se caracterizar tanto 

pelo critério quantitativo, com a superação do limite legal de dez horas ou então, pelo critério 

qualitativo, quando houver pressões físicas e psicológicas ao trabalhador ou pela expressiva 

intensidade do trabalho desenvolvido, o que não está ligado, nesse caso, ao limite legal da 

jornada horária. 5- A servidão por dívidas encontra classificação na Convenção sobre a 

escravidão assinada em Genebra, em 1926:(...) estado ou a condição resultante do fato de que 

um devedor se haja comprometido a fornecer em garantia de uma dívida, seus serviços pessoais 

ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for 

equitativamente avaliado no ato da liquidação de dívida ou se a duração desses serviços não for 

limitada nem sua natureza definida. Ainda, trata-se de uma situação em que o indivíduo é 

obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a 

outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, 

determinados serviços, sem poder mudar sua condição. 6- Em Acórdão paradigmático, o STF 

estabeleceu que "Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que 

se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de 

locomoção, bastando a submissão da vítima "a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva" ou 

"a condições degradantes de trabalho", condutas alternativas previstas no tipo penal (STF, Inq. 

3412, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal 

Pleno, j. 29/03/2012, Acórdão Eletrônico DJe-222, Divulg. 09/11/2012, public. 12/11/2012) 7- 

A materialidade e a autoria do delito imputado na denúncia restaram inteiramente demonstradas 

pelo conjunto probatório produzido nos autos, mormente os constantes do Inquérito Policial 

que instruiu a ação penal, Laudo Pericial de fls. 368/372, o qual constata que a oficina de costura 

para confecção de roupas era utilizada como residência dos trabalhadores, submetidos à 

exploração de mão de obra, com jornada exaustiva e condições de trabalho degradantes. 9 - O 

Auto de Prisão de Flagrante de fls. 02/08 descreve que em 12 de outubro de 2014 a viatura da 

Polícia Militar dirigida por MAURO JOSE ROCHA CARVALHO e SONIA REGINA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA foi parada por um estrangeiro que se identificou como WILFREDO 

ZARATEZ ILLANAS, o qual narrou ter sido agredido por seu empregador, o réu ANDRES 

MUNI KUNO, que também se recusava a entregar seus documentos pessoais. 10- Segundo o 

APF, ao se dirigirem ao local indicado, os policiais encontraram a oficina, o réu e outros 

trabalhadores em serviço, conduzindo todos à Sede da Polícia Federal em São Paulo. Na 

ocasião, o réu declarou que de fato havia retido os documentos do empregado WILFREDO, 

porque este lhe devia dinheiro, relativo a vales de adiantamento de dinheiro. 11- Os empregados 
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que laboravam na oficina de costura do réu, ouvidos em sede policial, também confirmaram 

tais condições laborais. 12- Os depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial podem e 

devem ser devidamente considerados, pois apesar de intimados a serem ouvidos como 

testemunhas, não foram encontrados. Contudo é preciso destacar que são estrangeiros que se 

encontravam em situação irregular no País, o que já denota situação de vulnerabilidade. Ainda, 

foram vitimados por seus compatriotas, sendo bastante possível que, após a prisão destes 

últimos, os trabalhadores tenham a intenção de continuar exercendo funções semelhantes em 

outras oficinas de costura irregulares. 13- Não há como acolher a alegação da defesa 

relativamente à falta de instrução e influência cultural que justifique a exclusão do dolo, pois o 

réu informou que tem curso superior, frequentado na Bolívia e já trabalhou como empregado 

no mesmo ramo de atividade no Brasil, fato que demonstra conhecimento mínimo sobre os 

direitos trabalhistas. 14- Tampouco servem de justificativa os costumes culturais, não 

demonstrados, de que na Bolívia é comum o credor "ficar" com um documento do devedor para 

garantir o pagamento da dívida, pois o que se constata dos autos é que o réu se aproveitou a 

situação de vulnerabilidade das vítimas para submetê-las a jornadas exaustivas, lhes pagar 

salários aviltantes, abaixo do mínimo legal, descontando valores tidos como empréstimos, o 

que caracterizou dívida ilegal com o empregador; restringir-lhes a liberdade de locomoção e 

reter seus documentos pessoais. 15- O apelante, quando indagado se achava correto o 

procedimento de retenção de documentos, respondeu: "Não sei se é o correto, mas comigo 

funcionava mais ou menos assim". Quanto ao registro dos trabalhadores, destacou: "Hoje ainda 

não registrei os empregados, não sabia que precisava (...) Talvez no próximo ano, - realize o 

procedimento de registro - porque agora está com a moral baixa, está difícil (...)." 17- Não 

houve impugnação da defesa quanto à dosimetria da pena que, na primeira fase foi fixada acima 

do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na 

segunda etapa da fixação da reprimenda, aplicou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

inciso III, "d", CP) e fixou a pena em (02) dois anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 

terceira fase, reconheceu o concurso formal (art. 70 do Código Penal), majorando a pena em 

1/5, em virtude de se tratarem dez trabalhadores, fixando a pena, definitivamente, em 02 (dois) 

anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 18- Tendo 

em vista a disposição contida no artigo 44, §2° do CP, a magistrada prolatora da sentença 

apelada substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação 

de serviço à comunidade ou a entidades públicas, com duração de 02 (dois) anos, (art. 43, IV , 

do CP) e de prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), está fixada em 20 (vinte) salários-mínimos 

vigentes no mês do pagamento, a serem pagas em favor da UNIÃO- MINITÉRIO DO 

TRABALHO, tendo em vista o cometimento de crime contra pessoa e direitos trabalhistas 

fundamentais, na forma do artigo 45, 1º, do Código Penal. 19- Negado o pedido da defesa de 

redução da pena pecuniária aplicada ao apelante, de 20 (vinte) para 03 (três) salários mínimos. 

20- Especificamente em relação à fixação prestação pecuniária, ao contrário da multa 

substitutiva, depreende-se que deva guardar relação de proporcionalidade com o delito causado 

e os prejuízos dele decorrentes, em detrimento da situação financeira do condenado. 21- Não 

foram apresentadas quaisquer justificativas para sustentar os pedidos acima elaborados, como 

a indisponibilidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária, sendo mencionadas, 

genericamente, nas razões de apelação e, pelo contrário, se extraí dos autos que o réu é o 

proprietário da oficina de costura na qual trabalhavam as vítimas, possuindo, portanto, 

condições financeiras de arcar com o pagamento em questão. 22- Não há como acolher a 

pretensão recursal (a defesa pleiteia a possibilidade de reduzir-se o prazo da prestação de 

serviços à comunidade - de 02 anos para 03 meses), por falta de guarida legal. 23- As penas 

restritivas de direitos de alguns incisos do artigo 43 do Código Penal, entre eles, o IV, devem 

ter a mesma duração da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 55 do Código Penal. 

24- O pedido de isenção das custas do processo não merece ser acolhido. Eventual exame acerca 
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da impossibilidade do pagamento das custas processuais deverá ser realizado pelo juízo da 
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e Emprego, referente à determinação de inclusão do nome da impetrante no cadastro 

de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condição análoga à de escravo, 

instituído pela Portaria 540⁄2004 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Os fatos descritos 

nos Autos de Infração lavrados contra a impetrante são extremamente graves: condições 

degradantes de trabalho; alojamentos superlotados (onde os empregados dormiam em redes); 

retenção intencional de salários; jornada excessiva, com início às 4h30; não-fornecimento de 

água potável; intervalos menores que uma hora para repouso e alimentação dos trabalhadores; 

proibição expressa de que os obreiros pudessem parar para comer o lanche que eles mesmos 

levavam para as frentes de trabalho; recibos de pagamentos com valores zerados ou irrisórios; 

inexistência de instalações fixas ou móveis de vasos sanitários e lavatórios (segundo os fiscais, 

"em uma das frentes de trabalho, encontramos uma tenda montada, com um buraco de50 cm de 

profundidade, sem vaso sanitário e nas outras frentes de trabalho não havia qualquer instalação 

sanitária"); ausência de fornecimento e de utilização de equipamentos de proteção adequados 

aos riscos da atividade; falta de material necessário à prestação de primeiros socorros, etc. 3. 

Os precedentes do STJ reconhecem, em julgados análogos, a ilegitimidade do Ministro de 

Estado do Trabalho e Emprego para figurar no pólo passivo do mandamus. No entanto, o caso 

em análise apresenta uma peculiaridade: todos os processos administrativos referentes aos autos 

de infração lavrados contra a empresa foram avocados pelo Ministro de Estado do Trabalho, 

conforme autoriza o art. 638 da CLT. A avocatória ministerial deveu-se à "excessiva demora 

na conclusão dos autos no âmbito da Superintendência Regional do Pará" e foi realizada "como 

medida de correição, para se evitar novas irregularidades na aplicação da lei e no procedimento 

administrativo", inclusive com sugestão de abertura de "processo administrativo 

disciplinar, para fins de apuração de responsabilidade." 4. Em síntese, a impetrante alega que: 

a) a Portaria 540⁄2004 é inconstitucional, pois fere o Princípio da Legalidade e o da Presunção 

de Inocência; b) os auditores fiscais do trabalho carecem de atribuição legal para fiscalizar a 

empresa; c) não há trabalho escravo em suas dependências. 5. No Direito Constitucional 

contemporâneo, inexiste espaço para a tese de que determinado ato administrativo normativo 

fere o Princípio da Legalidade, tão-só porque encontra fundamento direto na Constituição 

Federal. Ao contrário dos modelos constitucionais retórico-individualistas do 

passado, despreocupados com a implementação de seus mandamentos, no Estado Social 

brasileiro instaurado em 1988, a Constituição deixa em muitos aspectos de ser refém da lei, e é 

esta que, sem exceção, só vai aonde, quando e como o texto constitucional autorizar. 6. A 

empresa defende uma concepção ultrapassada de legalidade, incompatível com o modelo 

jurídico do Estado Social, pois parece desconhecer que as normas constitucionais também têm 

status de normas jurídicas, delas se podendo extrair efeitos diretos, sem que para tanto seja 

necessária a edição de norma integradora. 7. A Constituição é a norma jurídica por excelência, 

por ser dotada de super legalidade. No Estado Social, seu texto estabelece amiúde direitos 

e obrigações de aplicação instantânea e direta, que dispensam a mediação do legislador 

infraconstitucional. Mesmo que assim não fosse, há regramento infraconstitucional sobre a 

matéria, diferentemente do que afirma a impetrante. 8. A Portaria MTE 540⁄2004 concretiza os 

princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CF), da Valorização 

do Trabalho (art. 1º, IV, da CF), bem como prestigia os objetivos de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, de erradicar a pobreza, de reduzir as desigualdades sociais e regionais e 

de promover o bem de todos (art. 3º, I, III e IV, da CF). Em acréscimo, foi editada em 

conformidade com a regra do art. 21, XXIV, da CF, que prescreve ser da competência da União 

"organizar, manter e executar a inspeção do trabalho." Por fim, não se pode olvidar 

que materializa o comando do art. 186, III e IV, da CF, segundo o qual a função social da 

propriedade rural é cumprida quando, além de outros requisitos, observa as disposições que 

regulam as relações de trabalho e promove o bem-estar dos trabalhadores. 9. Some-se a essas 

normas o disposto no art. 87, parágrafo único, I e II, da Constituição de 1988, pelo qual compete 
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ao Ministro de Estado, entre outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei, exercer a 

orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área 

de sua competência e "expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos". 

10. Além de ter fundamento na Constituição, a Portaria 540⁄2004 encontra amparo na legislação 

infraconstitucional. O art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho é claro ao estabelecer que 

"o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos 

que se tornarem necessários à execução desta Consolidação." 11. Também os Tratados e 

Convenções internacionais, que, segundo a teoria do Monismo Moderado, ingressam no Direito 

Brasileiro com status de lei ordinária, veiculam diversas normas de combate ao trabalho em 

condições degradantes. Em rol exemplificativo, deve-se registrar a Convenção sobre 

a Escravatura (Decreto 58.562⁄1966) e as Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho números 29 (Trabalho Forçado e Obrigatório) e 105 (Abolição do Trabalho Forçado), 

ambas ratificadas pelo Brasil (Decreto 41.721⁄1957 e Decreto-Lei 58.882⁄1966, 

respectivamente). 12. Não há, pois, como falar em violação do Princípio da Legalidade. 13. No 

mais, a impetrante alega que a redução do trabalhador à condição análoga à de escravo é crime 

(art. 149 do Código Penal) e, como tal, a constatação administrativa de sua prática só pode 

produzir efeitos após o trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação do 

Princípio da Presunção de Inocência. 14. Como se sabe, no Direito brasileiro, as instâncias 

penal, civil e administrativa não se confundem. Vale dizer: se o processo 

administrativo observou os trâmites legais, e nele foi produzida prova suficiente para 

bem caracterizar a conduta reprovável, a sanção (ou, no caso dos autos, medida administrativa) 

pode ser aplicada independentemente de prévia condenação criminal. 15. No caso dos autos, 

conforme regra inscrita no art. 2º da Portaria 540⁄2004, a determinação para inclusão do nome 

da empresa no Cadastro foi tomada após decisão final em processo administrativo que observou 

os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. 16. Vale lembrar que o processo 

administrativo rege-se pelos Princípios da Administração Pública, dentre os quais se destaca o 

Princípio da Publicidade. Daí a conclusão de que o Cadastro que veicula o nome das empresas 

que tiveram seus autos de infração declarados subsistentes, em processo administrativo regular, 

não penaliza a pessoa jurídica, apenas assegura transparência à atuação do Administrador, in 

casu também contribuindo para informar a sociedade sobre as ações dos órgãos públicos 

destinadas a erradicar o trabalho degradante no Brasil. 17. Ao contrário do afirmado pela 

impetrante, o art. 11 da Lei 10.593⁄2002, que dentre outros temas dispõe sobre a Carreira de 

Auditor-Fiscal do Trabalho, legitima a fiscalização realizada por esses agentes públicos. 18. A 

impetrante acrescenta que o Ministério Público do Trabalho esteve por duas vezes em suas 

dependências e não constatou a existência de trabalho escravo. Contudo, importa observar que 

a fiscalização pelo MPT e pelo Ministério do Trabalho são independentes, sem falar que a 

inspeção realizada pelo Parquet ocorreu em data bem anterior à fiscalização que ensejou 

a presente impetração. 19. Por fim, verificar a ausência de trabalho escravo na empresa 

demandaria análise de fatos e ampla dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado 

de Segurança. 20. O trabalho escravo - e tudo o que a ele se assemelhe - configura 

gritante aberração e odioso desvirtuamento do Estado de Direito, sobretudo em era 

de valorização da dignidade da pessoa, dos direitos humanos e da função social da propriedade. 

21. O Poder Público acha-se obrigado, pela Constituição e pelas leis, não só a punir com rigor 

o trabalho escravo e práticas congêneres, como a  informar à sociedade sobre a sua ocorrência, 

por meio de mecanismos como o cadastro de empregadores: em síntese, um modelo oposto ao 

silêncio-conivência da Administração, que até recentemente era a tônica da posição do Estado 

em temas de alta conflituosidade. 22. A rigor, a impetrante busca, pela via transversa do ataque 

ao cadastro de empregadores, impugnar os auspiciosos efeitos do Pacto Nacional 

pela Erradicação do Trabalho Escravo, o que não é objeto, nem poderia ser, do presente 

Mandado de Segurança. 23. Mandado de Segurança denegado, cassada a liminar 
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