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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento da presente pesquisa, objetiva-se abordar a exploração de mão-de-obra 

escrava na atualidade, de forma que é possível notar um emaranhado de fatores sociais, 

econômicos e políticos que envolvem o tema. Nesta vertente, observa-se grandes alterações 

legislativas que ocorreram recentemente em no ordenamento jurídico brasileiro, de grande 

relevância para a elaboração da presente pesquisa, pois, em linhas gerais nota-se um retrocesso 

social e legislativo no que tange ao trabalho escravo. Em um primeiro momento, aborda-se o 

conceito de redução à condição análoga a de escravo, pois, partindo deste ponto é que podemos 

notar as variáveis que cercam o tema. Não obstante, notar-se-á que, com as alterações 

legislativas ocorridas recentemente, houve, drasticamente, uma diminuição nas demandas 

trabalhistas, redução da autonomia dos Magistrados, bem como uma extrema e delicada 

flexibilização quanto aos direitos trabalhistas. Inegavelmente a sociedade brasileira está diante 

de um grande retrocesso legislativo, e para que isto não venha se agravar cada vez mais, 

necessita-se que se tenha uma conscientização quanto a aplicação das normas alteradas 

recentemente em nosso ordenamento jurídico. 

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Retrocesso legislativo. Trabalho Escravo. 

 

 

 

FROM INJURY TO THE DIGNITY OF THE LABOR IN ORDER TO REDUCE THE 

SIMILAR CONDITION OF SLAUGHTER, SUPERVISION AND THE PROTETIVE 

MECHANISM OF THE DIRTY LIST OF EMPLOYERS  

 

ABSTRACT 

 

With the development of the present research, the objective is to approach the exploitation of 

slave labor in the present, so that it is possible to notice a tangle of social, economic and political 

factors that surround the theme. In this section, we can observe large legislative changes that 

have recently occurred in the Brazilian legal system, which is of great relevance for the 

elaboration of the present research, since, in general terms, a social and legislative retrogression 

regarding slave labor is noted. At first, we approach the concept of reduction to the condition 

analogous to that of slave, since, starting from this point, we can notice the variables that 

surround the subject. Nevertheless, it will be noted that, with recent legislative changes, there 

has been a drastic decrease in labor demands, a reduction in the autonomy of Magistrates, as 



well as an extreme and delicate flexibilization of labor rights. Undeniably Brazilian society is 

facing a major legislative backlash, and for this not to become more and more serious, it is 

necessary to have an awareness of the application of the recently amended norms in our legal 

system. 

 

Keywords: Dignity of human person. Backspace. Slavery. 

 



 
 

INTRODUÇÃO  

 

Em 2017, a classe trabalhadora sofreu demasiadamente com diversas alterações 

nas legislações trabalhistas, acarretada pela flexibilização de seus direitos, inclusive, 

tendo outros revogados.  

Com o advento de tais mudanças legislativas, especialmente da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), nota-se a existência de reflexos diretamente na vida do 

empregado, podendo até violar princípios constitucionais, como o princípio da Dignidade 

Humana, e ainda, poderá refletir em toda sociedade. Como consequências de tais 

mudanças, pode-se acarretar o agravamento no cerceamento do direito de petição, 

marginalização e caminhada ao retrocesso social, que poderá ser de difícil recomposição 

em nosso país. 

Não obstante, é necessário abordar que, reduzir ou se utilizar de mão-de-obra 

escrava é tipificada como crime no artigo 149 do Código Penal, onde se estabelece como 

crime a conduta de reduzir alguém a condição análoga a de escravo, seja por meio da 

submissão a trabalho forçado ou jornada exaustiva, pela sujeição a condições degradantes 

de trabalho ou mediante a restrição da liberdade de locomoção em decorrência de dívida, 

cominando em pena privativa de liberdade de dois a oito anos. 

Assim, mostra-se necessária a presente pesquisa para que se possa fazer um 

paralelo entre a reforma da Consolidação das Leis do Trabalho, instrumentalizada pela 

Lei n° 13.467 de 2017, e a lista suja de empregadores, que possui sua previsão por meio 

da Portaria n° 540, de 15 de outubro de 2004, Publicada pelo Ministério de Estado do 

Trabalho e Emprego. Abordando os malefícios e as possíveis consequência das alterações 

legislativas, na esfera trabalhista/social e na vida do empregado, a parte mais fraca na 

relação de emprego. 

 

 

2 DA CONDIÇÃO DE ESCRAVO TIPIFICADA NO CÓDIGO PENAL E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

 

Ao nos referirmos à mão-de-obra escrava não estamos tratando somente dos direitos 

trabalhistas e relativos às condições de trabalho mas principalmente sobre os direitos coletivos 

e individuais, buscando uma efetividade em suas aplicações e em relevância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 
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Para uma proteção maior ao trabalhador, o Direito Penal ficou incumbido de proteger 

os bens jurídicos mais relevantes inerentes ao indivíduo, como por exemplo a sua liberdade. 

Neste diapasão, a intervenção estatal apenas é necessária quando o ilícito causado não 

puder ser afastado por outros ramos do direito. No entendimento de Gabriela Macedo Ferreira, 

a intervenção penal será legítima quando a criminalização se constitui em meio indispensável 

para a proteção de algum bem ou interesse, não sendo suficiente a tutela por outros ramos do 

direito, ou seja, trata-se da intervenção mínima que rege o Direito Penal. 

Assim, a redução a condição análoga de escravo, está tipificado no artigo 149 do 

Código Penal, onde traz a seguinte redação:  

 

Reduzir alguém a condição à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 

a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto. 

 

Podemos notar que o tipo penal protege a liberdade individual no âmbito da relação de 

trabalho e em sua relação com o empregador ou seu preposto. Neste contexto, pode ser dito que 

até mesmo sustentar que o crime de redução a condição análoga à de escravo ficaria mais bem 

situado no contexto dos crimes contra a organização do trabalho, ao em vez de ser tratado como 

envolvimento da liberdade individual de ir e vir, afirma Gabriela Macedo Ferreira (2018). 

Para uma melhor compreensão a respeito do tema, o doutrinador Luiz Regis Prado, 

nos ensina que o empregado é vítima de um estado de submissão física e psíquica, tolhendo a 

sua liberdade, como aponta nas seguintes linhas: 

 

A relação que se estabelece entre os sujeitos do delito é análoga (semelhante) à da 

escravidão. E isso porque o escravo não possuía direito algum à liberdade pessoal. 

Sendo propriedade de eu senhor, podia ser vendido, trocado ou doado, em que fosse 

consultado. Ademais, sujeitava-se a penosos e degradantes trabalhos forçados. Ao 

escravo era negada, pelo ordenamento jurídico, a personalidade. Com a abolição da 

escravatura, não há falar-se em escravidão em nosso pais. Por isso a expressão 

condição análoga de escravo deve ser compreendida como toda e qualquer situação 

de fato na qual se estabelece, de modo concreto, a submissão da vítima à posse e ao 

domínio de outrem. Trata-se de privação de liberdade em sua acepção mais ampla, e 

não de mero encarceramento ou constrangimento, que seriam delitos menos graves. 

(PRADO, 2014, P.822) 

 

Ante o exposto, podemos observar que o tipo penal protege a liberdade do indivíduo 

frente ao seu empregador, de modo que ter a sua liberdade cerceada pode influenciar 

diretamente na sua capacidade psíquica e física, como já abordado acima, e ainda, em sua 

personalidade, podendo causar danos irreparáveis. 
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Nos ensinamos de Luiz Regis Prado (2014), a condição análoga à escravidão 

aproxima-se em uma linha paralela com a escravidão antes da abolição, de modo que o 

indivíduo era tido como coisa, ou seja, apenas um objeto.  

Neste liame, José Afonso Da Silva (2014), afirma que o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana garante que o ser humano não seja coisificado, ou seja, que possua seus direitos 

individuais e sociais. Então, a partir deste princípio, entende-se que todos os indivíduos são 

assegurados pelo direito ser respeitado e de ter uma vida digna, tornando, assim, a liberdade um 

direito irrenunciável. 

Destaca-se que em 2003 ocorreu uma alteração significativa na literalidade do tipo 

penal, com o objetivo de facilitar a tipificação das hipóteses de crime. Assim, com a referida 

alteração, o tipo penal passou a prever como crime a submissão a trabalhos forçados ou jornada 

exaustiva; a sujeição a trabalho em condições degradantes – este mais problemático e objeto do 

presente artigo - e a restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador. 

Luiz Regis Prado, explana seu posicionamento a respeito desta alteração, de forma que 

possamos notar que ela passou a amparar um maior número de pessoas e função disso, in verbis: 

 

O legislador, utilizando de boa técnica legislativa, emprega o termo trabalhador 

(elemento normativo jurídico, cujo conceito é fornecido pelo Direito do Trabalho) de 

vez de empregado, que é uma expressão bem menos ampla do que a primeira. Na 

verdade, pode-se dizer que trabalhador é “um gênero de que empregado é uma das 

espécies”. De fato, enquanto a palavra empregado significa apenas a pessoa física que 

presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário (art. 3°, caput, CLT), o vocábulo empregador abrange tanto esse 

como o trabalhador autônomo e outros não enquadrados nessas categorias, salvo os 

que laborem em atividades ilícitas. (PRADO, 2014 p. 824) 

 

Ante o exposto, é possível compreender que o tipo penal não ficou restrito somente ao 

fato de um trabalhador ter a sua liberdade cerceada por parte de seu empregador, podendo o 

crime de redução a condição análoga de escravo ser caracterizada por outros meios, com o fim 

de proteger amplamente os direitos dos trabalhadores e consequentemente a sua dignidade. 

 

 

3. ALTERAÇÃO DO CONCEITO DE TRABALHO ESCRAVO 
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Não poderíamos deixar de abordar na presente pesquisa, a mudança do conceito1 de 

trabalho escravo, que por sua vez fora suspensa pela Ministra do Supremo Tribunal Federal, 

Rosa Weber, pois com a alteração do conceito, o tipo penal não teria tanta abrangência e iria 

deixar um número inimaginável de trabalhadores submissos aos seus empregadores.  

Num primeiro momento, a modificação ocorrida na CLT foi necessária, posto que, 

desde 1942, ano de sua criação nunca tinha sido devidamente atualizada (BARRETO, 2004). 

Nesta vertente, Rosa Weber, explica que a “escravidão moderna” é mais sutil e o 

cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não 

necessariamente físicos. Segundo ela, a violação do direito ao trabalho digno com impacto na 

capacidade da vítima de fazer escolhas segundo a sua livre determinação também significa 

reduzir alguém a condição análoga à de escravo. 

Em decorrência da alteração, a Ministra apontou algumas possíveis consequências que 

poderia acarretar no combate ao trabalho escravo,  

 

Ao restringir indevidamente o conceito de 'redução à condição análoga a escravo', 

vulnera princípios basilares da Constituição, sonega proteção adequada e suficiente a 

direitos fundamentais nela assegurados e promove desalinho em relação a 

compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que 

moldaram o conteúdo desses direitos. (WEBER, 2017) 

 

Com o evidente retrocesso que poderíamos ter com a alteração do conceito de trabalho 

escravo, além de flexibilizar as relações trabalhistas esta alteração poderia abrir brechas para a 

utilização de mão-de-obra escrava, não atingindo o indivíduo fisicamente mas também 

psicologicamente2, como já abordado.  

Não obstante, além do retrocesso que poderíamos ter e os incalculáveis danos na vida 

do trabalhador que teria seus direitos lesionados, a OIT sustenta que a Portaria 1.129/2017 do 

Ministério do Trabalho, pode enfraquecer e limitar a efetiva atuação dos fiscais do trabalho, 

                                                           
1 O artigo 149 do Código Penal estabelece que o trabalho análogo ao de escravo se caracteriza pela sujeição de 

alguém a condições degradantes de trabalho (caracterizadas pela violação de direitos fundamentais e/ou que 

coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador), ou a jornadas exaustivas (quando o trabalhador é submetido 

a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que acarrete danos à sua saúde ou risco de vida), trabalho forçado 

(manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças e violências físicas e psicológicas) 

e servidão por dívida (fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele). 

Já a portaria ministerial classifica como escravidão apenas a atividade exercida sob coação ou cerceamento da 

liberdade de ir e vir. Segundo a OIT, estas circunstâncias só ficariam patentes quando os fiscais flagrassem a 

presença de seguranças armados limitando a movimentação dos trabalhadores ou a apreensão de documentos dos 

trabalhadores. (RODRIGUES, 2018). 
2 O ato de privar alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, 

é repudiado pela ordem constitucional, quer se faça mediante coação, quer pela violação intensa e persistente de 

seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. (ROVER, 2017) 
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deixando uma “parcela da população brasileira já muito fragilizada ainda mais desprotegida e 

vulnerável”. 

Assim, compreende-se que a redução de trabalhador a condição análoga à de escravo 

configura grave violação à dignidade da pessoa humana, prevista como fundamento do Estado 

Democrático de Direito (art. 1º, inciso III, da Constituição da República), o que resulta em 

manifesta contrariedade ao chamado trabalho decente, previsto e exigido também na esfera 

internacional. 

Deste modo, em reverência à hierarquia das normas no sistema jurídico brasileiro e 

mesmo ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988), não 

caberia a ato de natureza administrativa, como Portaria ministerial, versar sobre matéria 

reservada à lei (art. 22, inciso I, da Constituição da República), nem restringir o alcance e o 

sentido de determinações de ordem legal, como aconteceu recentemente no ordenamento 

brasileiro. 

 

 

4. LISTA SUJA DE EMPREGADORES 

 

Neste interim, tratamos da tipificação que rege o direito penal acerca da mão-de-obra 

escrava, abordando seus conceitos, possíveis alterações e consequências provenientes da 

referida alteração. Pois, não são fatos que atingem somente uma categoria de pessoas mas sim 

toda a sociedade em que o trabalhador está inserido, ferindo também, princípios constitucionais 

e tratados internacionais de direitos humanos e do trabalho. 

Ao tratarmos da redução a condição análoga a de escravo e a utilização da mão-de-

obra escrava, não poderíamos deixar de abordar a matéria da Lista Suja de Empregadores, pois 

esta possui ligação direta com os temas tratados até o presente momento. 

Assim, a lista suja de empregadores consiste em uma lista com nome de pessoas físicas 

e jurídicas criada para divulgar o nome daqueles que foram autuados pelo uso do trabalho 

análogo ao de escravo a partir da fiscalização do Ministério do Trabalho, e que tiveram estas 

autuações confirmadas após um processo administrativo.  

Este mecanismo público de transparência foi criado em 2003, e atualmente as regras 

que regem a composição da “Lista Suja” estão descritas na Portaria n° 4 de 11/05/2016, sendo 

esta relação publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com o apoio da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho. Leonardo Sakamoto, cientista político, é quem melhor explica no que 

consiste a lista suja de empregadores e as suas características, in verbis: 
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A ''lista suja'' é uma base de dados mantida pelo Ministério do Trabalho, desde 

novembro de 2003, que publiciza os casos em que o poder público caracterizou esse 

tipo de exploração através de resgates de pessoas e nos quais os empregadores tiveram 

direito à defesa administrativa em primeira e segunda instâncias. Os empregadores 

envolvidos permanecem por dois anos na relação, a menos que façam um acordo com 

o governo. Nesse caso, seguem para uma lista de observação e podem sair após um 

ano, desde que cumpridos os compromissos assumidos. (SAKAMOTO, 2017) 

 

Em pese possuirmos este grande instrumento para o combate à mão-de-obra escrava, 

infelizmente, há grandes questões políticas que envolvem e de certo modo contribuem para uma 

flexibilidade do combate à escravidão, tendo em vista que na atual legislatura, a maior parte 

dos ocupantes das cadeiras do Congresso Nacional é composta por ruralistas.  

Em simples consulta a lista divulgada3 pelo Ministério Trabalho, podemos notar que 

grande parte dos empregadores que mantém ou mantiveram o uso de mão-de-obra escrava em 

suas propriedades/empresas são fazendeiros/ruralistas, e isso de certo modo, contribui para uma 

certa flexibilização na legislação ao combate da mão-de-obra escrava. 

Ante os trechos acima, é o que podemos notar nas palavras de Sakamoto: 

 

Nogueira, no dia 16 de outubro, atendeu a uma antiga demanda da bancada ruralista 

no Congresso e publicou uma portaria ministerial com uma série de mudanças 

reduzindo a efetividade do combate à escravidão contemporânea. A medida 

condiciona a inclusão de nomes à ''lista suja'' do trabalho escravo a uma determinação 

do próprio ministro. Ou seja, a divulgação depende de sua autorização e, com isso, 

pode deixar de ter um caráter técnico e passar a ser uma decisão política. 

(SAKAMOTO, 2017) 

 

A Lista Suja de Empregadores, por mais que seja um instrumento essencial ao combate 

a mão-de-obra escrava, verifica-se que causa controvérsia entre os empregadores que possuem 

seus nomes divulgados na relação. Pois, é a partir da Lista Suja, que empresas e bancos públicos 

que assinaram o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo podem negar crédito, 

empréstimos e contratos e fazendeiros e empresários que usar o trabalho análogo ao escravo, é 

o que afirma a Repórter da BBC Brasil, Camila Costa. 

Insta salientar que mais do que um instrumento ao combate a mão-de-obra escrava, a 

Lista Suja é um instrumento de gerenciamento de risco para a atividade econômica brasileira, 

porque ninguém quer se associar a empresas que usam trabalho análogo à escravidão. Leonardo 

Sakamoto, complementa a linha raciocínio retro, e explica a cautela das instituições financeiras 

e empresas de se associarem a quem se utiliza de mão-de-obra escrava, in verbis: 

                                                           
3 http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SIT/CADASTRO_DE_EMPREGADORES_2018-08-

27_publicacao_semestral_ordinaria_DETRAE_abril-2018.pdf 
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Não é uma questão de ‘bondade’ do mercado. A empresa que foi flagrada com 

trabalho escravo pode estar sofrendo um processo grande e pode nem ter dinheiro no 

futuro para quitar empréstimos que venha a tomar, se for condenada a pagar milhões. 

Era necessário que o mercado brasileiro tivesse um instrumento para garantir esse 

controle. (COSTA, 2015) 

 

Em função disso, nota-se que, a Lista Suja de empregadores é uma aliada poderosa ao 

combate da utilização de mão-de-obra escrava, tendo em vista que grandes empresas poderiam 

ter créditos cortados ou contratos cancelados em decorrência de ter seu nome publicado na Lista 

Suja. É o que afirma, Camila Costa em sua entrevista com um empregador, vejamos: 

 

Ouvimos dos próprios empregadores que eles se preocupam mais com o fato de ter o 

nome na lista do que com as multas. As multas são irrisórias, principalmente as 

trabalhistas. E a condenação penal, que deveria estar sendo posta em prática e 

reforçada, não tem sido aplicada devidamente. (COSTA, 2015) 

 

Em que pese notarmos as reiteradas alterações em nosso ordenamento jurídico, Caio 

Borges explana que, 

 

O vaivém da lista suja e as mudanças na legislação enfraquecem a política nacional 

de combate ao trabalho escravo. A insegurança jurídica compromete o trabalho dos 

órgãos de fiscalização, e isso explica em parte a queda vertiginosa das operações de 

resgate nos últimos anos. A resistência de alguns setores problemáticos sob o aspecto 

do uso de mão de obra escrava apenas reforça a importância da manutenção de um 

instrumento como a lista suja, para que essas pessoas sejam libertadas de condições 

subumanas às quais são submetidas por seus empregadores. 

A queda no número de fiscalizações em 2017 trouxe consigo o menor número de 

trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão desde 1998: apenas 341 

pessoas foram libertadas, o que representa uma diminuição de 61,5% em relação ao 

ano anterior, 2016. Para se ter uma ideia, em 2007, praticamente seis mil pessoas 

foram resgatadas, ou seja, em uma década, o número de pessoas resgatadas caiu 95%. 

(BORGES, 2018) 

 

Compreende-se assim, que o número de fiscalizações realizadas pelo grupo de 

Trabalho de Combate ao Trabalho Escravo se reduz a cada ano que se passa. Este fato pode 

ocorrer por diversos fatores, sendo um deles a mutação legislativa que afeta diretamente as 

fiscalizações. Para tanto, se faz necessário que se reveja as formas de aplicações dos 

instrumentos de combate ao trabalho escravo, deixando de lado as questões econômicas e 

principalmente políticas.  

 

 

5. REFLEXOS DA REFORMA TRABALHISTA NO CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABALHO 
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Em que pese já termos tratado da redução a condição análoga de escravo tipificada 

como crime, das recorrentes alterações no conceito de trabalho escravo, bem como a lista suja 

de empregadores, não poderíamos deixar de lado a recente reforma trabalhista que, 

inegavelmente, flexibilizou alguns direitos dos trabalhadores e até mesmo revogou alguns. 

Assim, neste contexto de reforma trabalhista, podemos notar que todo este emaranhado 

de alterações, causaram reflexos negativos em desfavor dos trabalhadores, pois muita ideologia 

política permeia o assunto. 

Sem maiores delongas, é possível notar a diminuição drástica de ações trabalhistas, 

tendo em vista que o acesso à Justiça do Trabalho ficou mais oneroso. E com isso, o empregado 

fica receoso ao demandar contra o empregador na esfera trabalhista. Tendo em vista que se 

perder, terá de arcar com as custas processuais4, como por exemplo os honorários periciais, fato 

que não existia antes da reforma, já que a mesma inovou ao estabelecer que a improcedência 

da demanda terá como consequência processual o pagamento de honorários sucumbenciais, 

além – claro – das custas iniciais do processo.  

Paulo Victor Chagas, traz em uma reportagem veiculada junto ao site Agência Brasil, 

números que comprovam os argumentos relatos acima, in verbis: 

 

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os três primeiros meses deste ano 

registraram queda de 45% no número de processos trabalhistas em relação a 2016 e 

2017. Para o TST, 243 mil pessoas entraram com novas ações em outubro do ano 

passado, um mês antes da entrada em vigor da lei. 

O número subiu para quase 290 mil processos em novembro, um recorde para a série 

histórica, motivado pela tentativa dos trabalhadores de se anteciparem ao início da 

vigência da lei. Em dezembro e janeiro, houve grande queda, com uma leve 

recuperação nos meses de fevereiro e março. (CHAGAS, 2018) 

 

Pode ser afirmado que a redução de demandas trabalhistas é resultado da informalidade 

e da insegurança jurídica, indo na contramão das intenções de reforma, qual seriam a segurança 

jurídica e formalização e aumento no número de empregos, é o que firma Paulo Victor Chagas 

(2018). 

Em entrevista para o Jornalista Paul Victor Chagas, o Presidente da Associação 

Nacional dos Magistrados (ANAMATRA), Guilherme Feliciano, relatou um crescente aumento 

nos empregos com baixa remuneração, e ainda, complementou dizendo que,  

 

                                                           
4 CLT, Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na 

pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 
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Os números têm demonstrado um aumento da informalidade e uma utilização em 

escala maior desses contratos mais precários. O pequeno incremento [de empregos] 

foi na faixa mais baixa do ponto de vista salarial, o que demonstra que talvez o que 

estejamos vivendo seja uma pequena migração de trabalhadores de postos com mais 

direitos para postos de trabalho menos protegidos. (CHAGAS, 2018) 

 

Nesse aspecto, a reforma trabalhista tornou “o acesso à Justiça do Trabalho mais caro 

e mais difícil do que no próprio processo civil”, complementa Paulo Victor Chagas (2018). Em 

nítida tradução da restrição ao direito de petição e ao acesso à justiça tão apregoado. 

Nesta égide, observa-se que a insegurança jurídica é um fato que deambula entre os 

Magistrados, vez que, com a recente reforma trabalhista, não se sabe até onde poderão atuar e 

interpretar a legislação, assim complementa Chagas em sua reportagem, in verbis: 

 

As inseguranças jurídicas são mencionadas por diferentes especialistas na área. De 

acordo com o juiz Múcio Borges, os advogados estão receosos de entrar com 

processos na Justiça, e as empresas temem aplicar a nova lei, porque “não se sabe 

ainda” quais serão as interpretações do Judiciário a respeito do tema, embora esteja 

claro que os juízes vão cumprir a legislação. (CHAGAS, 2018) 

 

Além do resultado exposto acima, destaca-se também a proibição da liberdade de 

interpretação das normas trabalhistas por parte dos Magistrados. A priori, ressalta-se como fator 

principal deste fenômeno, a crescente atuação do Poder Judiciário no século XX e a diminuição 

de atuação do Poder Legislativo. É o que se observa nas palavras do Juiz do Trabalho João Luiz 

Rocha do Nascimento, in verbis: 

 

Por outro lado, a necessidade do controle hermenêutico das decisões judiciais é o 

resultado natural da adoção do modelo de Estado Constitucional e do direito que 

emerge com as Constituições europeias a partir da segunda metade do século XX. 

Nesse cenário, o aumento do espaço do Judiciário e a consequente redução do 

Legislativo, surgem como um dos seus principais efeitos. Ao Judiciário, não sem 

muita reação, foi atribuído o poder de exercer o controle de constitucionalidade das 

leis, naquilo que ficou conhecido como função contra majoritária. (NASCIMENTO, 

2017) 

 

Em relação à atuação do Poder Judiciário, conclui-se que, reforma trabalhista 

acarretou, de forma indireta, a incidência do fenômeno da repristinação em função da atuação 

ativa do Poder Judiciário. Quem melhor explica sobre o assunto, é Nascimento,  

 

De fato, guardadas as devidas proporções, pode-se dizer que o início de vigência da 

Lei 13.467/2017 provocou a repristinação das primeiras ideias revolucionárias 

francesas que se consolidaram com o positivismo exegético: a proibição dos juízes do 

trabalho de interpretá-la, isso pra dizer o mínimo, pois há quem defenda abertamente 

a simples extinção da Justiça do Trabalho, tida por muitos como, mal comparando, 

“solução final” para a remoção dos obstáculos que impedem o crescimento econômico 

do país. (NASCIMENTO, 2017) 
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Por mais que não haja uma proibição explicita quanto à interpretação das leis 

trabalhistas, com o advento da reforma da Consolidação das Leis do Trabalho por meio da Lei 

13.467/17, entende-se que há uma redução da atuação do Poder Judiciário é uma crescente 

atuação do Poder Legislativo referente às normas trabalhistas. 

De outro vértice, Paulo Victor Chagas, relata a diminuição de demandas trabalhista 

após a reforma da CLT, in verbis, 

 

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os três primeiros meses deste ano 

registraram queda de 45% no número de processos trabalhistas em relação a 2016 e 

2017. Para o TST, 243 mil pessoas entraram com novas ações em outubro do ano 

passado, um mês antes da entrada em vigor da lei. 

O número subiu para quase 290 mil processos em novembro, um recorde para a série 

histórica, motivado pela tentativa dos trabalhadores de se anteciparem ao início da 

vigência da lei. Em dezembro e janeiro, houve grande queda, com uma leve 

recuperação nos meses de fevereiro e março. (CHAGAS, 2018) 

 

Conforme já exposto, reitera-se o aumento do custo para a propositura de demandas 

trabalhistas, em especial para o trabalhador, pois, quando sucumbente5 terá de pagar a ao ex-

empregador a porcentagem de 5 a 15% do valor da demanda. 

Dando prosseguimento aos reflexos da reforma trabalhista no ordenamento jurídico 

brasileiro, destaca-se a minimização do trabalhador e a maximização da economia em torno da 

exploração da mão-de-obra produtora. Desta feita, o mercado econômico acaba sendo colocado 

no centro do sistema, no lugar que deveria ser ocupado justamente pelas pessoas. Gilberto 

Carlos Maistro Junior, explica este ponto de forma pormenorizada, onde possamos 

compreender melhor a relevância do mercado econômico em detrimento da valorização do 

trabalhador, 

 

O que se pode observar é que o direito social em questão aponta para o trabalho como 

integrante de um conjunto mais amplo e interligado de direitos que assumem a 

unidade denominada "mínimo existencial", ou seja, o mínimo de direitos que cada um 

e, com isso, todos precisam ter satisfeitos e concretizados para que se possa viver de 

forma digna. Sob esse prisma, o trabalho deve conduzir à obtenção de renda que 

permita o acesso do trabalhador ao complemento necessário à oferta estatal para ter 

uma vida saudável, segura, com momentos de lazer, aos menos as três refeições 

básicas de modo a garantir uma alimentação equilibrada, educação, previdência e tudo 

mais que consta do já citado artigo sexto da Constituição Federal. (JUNIOR, 2018) 

 

                                                           
5CLT, Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, 

fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar 

da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa.    
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É certo que além de prezar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, é necessário 

que se leve em consideração toda a estrutura jurídica, política, econômica e social brasileira a 

cidadania e o valor social do trabalho e da livre iniciativa, sendo estes, princípios 

constitucionais.  

O Advogado Gilberto Carlos, prega que deve haver uma harmonia entre os princípios 

constitucionais, mas que sobretudo, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa 

humana, onde afirma: 

 

Assim, em linhas muito gerais, pode-se afirmar que a dignidade é atributo intrínseco 

à condição humana e que, por isso, deve ser considerada a priori para fim de qualquer 

construção social. No caso brasileiro, a referida construção parte do valor do trabalho, 

justamente com o fim de propiciar a todas condições materiais para uma vida digna e 

para o exercício da cidadania. Para tanto, a ordem econômica deve restar pautada no 

valor social do trabalho e da livre iniciativa, em equilíbrio que permita dele resultar 

as ditas condições dignas de vida para cada trabalhador. (JUNIOR, 2018) 

 

Além disso, Gilberto Junior, complementa o raciocínio dizendo que, 

 

[...] A promessa constitucional é de estruturação da ordem social e econômica 

brasileira no sentido de, pelo trabalho, garantir a todos uma vida digna, com efetivo 

acesso aos direitos sociais previstos no artigo sexto do seu texto, que se pode 

considerar o mínimo existencial. (JUNIOR, 2018) 

 

Nesta toada, é possível se extrair desta perspectiva, que ao flexibilizar os direitos dos 

trabalhadores, como por exemplo a legalização do trabalho intermitente - em que o trabalhador 

trabalhará de acordo com as necessidades do empregador, recebendo diariamente - irá, de certa 

forma reduzir seu poder de compra, é o que esclarece Gilberto Junior (2018). A partir desta 

premissa, observa-se que o trabalhador também é consumidor de modo que a redução do seu 

poder aquisitivo de compra resultará em reflexos direto no mercado interno, pondo em risco a 

centralidade do mercado econômico em detrimento aos direitos trabalhistas. 

Resultante da nova conjuntura legislativa e econômica, houve uma drástica diminuição 

no número de trabalhadores resgatados da condição de escravo, é o que aponta os números 

trazidos pela reportagem de Caio Borges,  

 

A queda no número de fiscalizações em 2017 trouxe consigo o menor número de 

trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão desde 1998: apenas 341 

pessoas foram libertadas, o que representa uma diminuição de 61,5% em relação ao 

ano anterior, 2016. Para se ter uma ideia, em 2007, praticamente seis mil pessoas 

foram resgatadas, ou seja, em uma década, o número de pessoas resgatadas caiu 95%. 

(BORGES, 2018) 
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Neste norte, os números acima apresentados, possui relação direta com as alterações 

que estamos tendo nos últimos anos em relação ao direito do trabalho. Segundo Caio Borges 

(2018), o número de fiscalizações vem caindo ano após ano, tanto que no ano de 2017 teve o 

menor número de operações da equipe desde que foi instituída a lista suja, em 2004. Foram 

apenas fiscalizações ao longo do ano. 

Insta salientar que, com os diversos reflexos que estão ocorrendo no contrato 

individual de trabalho, após a reforma trabalhista, é necessário destacar a personalidade do 

indivíduo, que por sua vez, e diretamente atingida por tais modificações. Matheus Wolowski, 

apresenta em sua dissertação, um breve panorama do que seria o direito da personalidade, 

dizendo que:  

 

Podem ser classificados como os direitos: à vida e à integridade física; às partes 

separadas do corpo e ao cadáver; à liberdade; à honra e respeito ao resguardado; ao 

segredo; à identidade pessoal; ao título; ao sinal figurativo; e ao direito moral do autor. 

(WOLOSKI, 2017) 

 

Neste norte, nota-se que ao cercear a liberdade de um indivíduo, submetê-lo a 

condições degradantes, além de atingi-lo diretamente, estará alcançando também a sua 

interação social frente aos demais seres humanos. Inclusive, lembra-se que o direito à 

personalidade é um direito legalmente previsto no Código Civil6 em seu artigo 11, sendo 

direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.  

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que passados mais de 130 anos da abolição da escravatura no Brasil, 

a utilização de mão-de-obra escrava ainda é um tema recorrente em nossa sociedade, 

independente da etnia do indivíduo que é submetido a tais situações degradantes. 

Em que pese existirem diversos meios de combate à utilização de mão-de-obra 

escrava, como a tipificação de crime pelo artigo 149, do Código Penal, a divulgação da Lista 

Suja de Empregadores, tratados internacionais de Direitos Humanos entre outros, é notório que 

                                                           
6 Código Civil, Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis 

e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.  



18 

 

há muitas outras questões políticas em torno deste tema, do que simplesmente a proteção do 

indivíduo que é explorado ordinariamente.  

Ao se tratar do crime de redução à condição análoga a de escravo, compreende-se que 

o indivíduo é vítima de uma submissão física e psíquica, de modo que o empregador obsta a 

sua liberdade individual, inclusive tendo reflexos em sua personalidade, podendo causar danos 

irreparáveis ou de difícil reparação. 

Destaca-se que, em 2003, ocorreu um avanço significativo ao combate à mão-de-obra 

escrava, que por sua vez, foi a alteração ao conceito de trabalho escravo, onde o conceito passou 

a englobar a submissão a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, a sujeição a trabalho em 

condições degradantes e a restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida contraída com 

o empregador. 

Por mais que tenha ocorrido um progresso na alteração do conceito do que seja o 

trabalho escravo, o número de pessoas resgatadas nestas situações, vem caindo a cada ano. Insta 

salientar que, este fator está ligado diretamente com a diminuição das fiscalizações.  

Ao tratar das fiscalizações, possuímos um grande aliando ao combate à mão-de-obra 

escrava, no caso em comento é a Lista Suja de Empregadores. Basicamente, a função dela é 

divulgar nomes de empregadores, tanto pessoas físicas como jurídicas, que mantêm ou 

mantiveram trabalhadores em alguma das situações previstas no conceito de condição análoga 

a de escravo, ferindo assim, a dignidade da pessoa humana. 

Ao longo da pesquisa, conclui-se que os empregadores não se importam em pagar 

multas milionárias por manter trabalhadores em situações degradantes e desumanas, mas se 

preocupam em ter seu nome presente na Lista Suja em Empregadores. Pois, através dela, é que 

instituições financeiras poderão ou não fechar negócios com essas empresas e conceder crédito, 

já que aquelas não querem se vincular a empresas ou até mesmo pessoas físicas que se utilizam 

de mão-de-obra escrava. 

Muito mais que um jogo político e até mesmo diante de uma situação de ter crédito 

negado em função de submeter trabalhadores a condição análoga a de escravo, tem-se que levar 

em consideração o próprio trabalhador, pois, possamos notar que não é somente a liberdade de 

ir e vir do trabalhador que é atingida, mas sua dignidade enquanto pessoa.  

Nota-se que, no contexto da reforma trabalhista, as suas alterações ocorreram de forma 

que beneficiasse, em grande parte, o empregador, deixando de lado os interesses e direito dos 

empregados. Ainda, este emaranhado de alterações legislativas, pode estar ligado diretamente 

com muita ideologia política que permeia o assunto, lesando a dignidade do trabalhador. 
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O Ministério do Trabalho, é um órgão que protege interesses dos trabalhadores frente 

aos empregadores, vez que, estes estão dotados de maior poder aquisitivo e pode, de certa forma 

em função disso, querer exercer poder sobre o trabalhador. E com todos os problemas sociais, 

políticos, econômicos e até mesmo culturais que estão sobrevindo em nossa sociedade, temos 

que ter um Ministérios do Trabalho que seja ainda mais ativo ao combate da mão-de-obra 

escrava. 
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