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                                                 Trabalho escravo: ainda? 

MATÉRIA DE CAPA 

U 
ma das problemáticas mais 

contraditórias da humanida-

de é certamente o trabalho 

escravo. Sim, contraditória, 

pois uma sociedade a qual sempre se 

qualifica utilizando palavras como 

―progresso‖ e ―desenvolvimento‖ 

apresentar ainda resquícios dessa 

prática é realmente incompreensível 

e escandalizador. 

 A extinção da escravidão no 

Brasil se deu em 13 de maio de 1888, 

quando a Princesa Imperial Regente 

Isabel decretou e sancionou a chama-

da Lei Áurea (Lei n° 3.353). Triste-

mente, ainda hoje, 126 anos após a 

promulgação da dita lei, ainda se 

combate a escravidão no país. Uma 

escravidão um pouco modificada, 

mais escondida, mas que mantém a 

mesma essência - ameaças de morte, 

alimentação inapropriada, falta de 

segurança laboral, alojamentos 

precários, castigos físicos, jornadas 

 Mais recentemente, uma 

nova movimentação do Parlamento 

acerca do trabalho forçado atraiu o 

olhar da população para essa proble-

mática. No dia 27 de maio de 2014, o 

Plenário aprovou a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 57A-

/1999, que prevê a expropriação de 

imóveis rurais ou urbanos em que se 

verifique a prática de trabalho es-

cravo.  

 Ademais, outras propostas 

legislativas contra o trabalho escra-

vo são defendidas por membros do 

Parlamento. Entre estas está o 

Projeto de Lei 2.022/96, do ex-

deputado Eduardo Jorge, o qual 

proíbe empresas que utilizem traba-

lho escravo de tomar financiamentos 

da União, fazer contratos com ór-

gãos públicos e participar de licita-

ções públicas. Também deve ser 

citado o Projeto (PLS 25/05) do 

senador Pedro Simon (PMDB-RS), o 

exploradoras de trabalho ue ultra-

passam as 12 horas diárias. 

 O Código Penal Brasileiro 

trata especificamente do trabalho 

escravo e da punição aos escrava-

gistas em três artigos: 149, 203 e 

207. Segundo o primeiro, “reduzir 

alguém a condição análoga à de 

escravo‖ implica em uma pena de 

reclusão, de dois a oito anos, e 

multa, além da pena corresponden-

te à violência. Já o segundo define 

que quem ―frustrar, mediante 

fraude ou violência, direito assegu-

rado pela legislação do trabalho‖ 

será penalizado com detenção, de 

um ano a dois anos, e multa, além 

da pena correspondente à violên-

cia. Por fim, o artigo 207 define 

uma pena de detenção, de um a 

três anos, e multa para quem 

―aliciar trabalhadores, com o fim 

de levá-los de uma para outra 

localidade do território nacional‖.  

Por Larissa Relva Endlich 

A escravidão, sob uma fachada mais moderna, ainda persiste no Brasil e em outras partes do mundo. 
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Segundo a denúncia do 

procurador da República Fábio Se-
ghese, os fiscais do trabalho que 

foram ao Hotel Santa Tereza em 27 

de fevereiro de 2013 teriam consta-

tado diversas ilegalidades. O ambien-

te laboral seria insalubre, sem míni-
mas condições de higiene, e oferecia 

diversos riscos aos trabalhadores - 

que não possuiriam carteira de 

trabalho assinada e não teriam sido 

submetidos a exame médico admis-
sional. Ademais, os seis trabalhado-

res, trazidos da Bahia, teriam sido 

alojados em uma moradia sem condi-

ção de habitabilidade. 

Os trabalhadores manti-

dos em tais condições clamam por 

justiça e libertação. Em reportagem 

elaborada no jornal O Globo consta o 

depoimento de R. C., libertado na 

obra de uma escola em São Paulo em 

2014: “Foi a pior situação pela qual 

passei na minha vida. A nossa condi-

ção era de animal, não de ser huma-

no‖. Que essa situação lamentável 

cesse de uma vez por todas. 

MATÉRIA DE CAPA 

qual transforma em lei a Lista Suja 

do trabalho escravo - publicação 
semestral da lista das pessoas e 

empresas flagradas na exploração de 

trabalhadores em condições análo-

gas à escravidão -, hoje prevista na 

Portaria 540, de 2004, do Ministério 
do Trabalho (MTE). Atualmente, há 

568 pessoas físicas e jurídicas 

incluídas no cadastro da Lista Suja. O 

mesmo pode ser acessado na inter-

net. 

Há quem pense que o 

trabalho escravo só existe muito 
longe de cada um de nós. Contudo, a 

realidade não é bem assim. No dia 8 

de maio de 2014, o Ministério Públi-

co Federal (MPF) no Rio de Janeiro 

denunciou empresários envolvidos 
nas obras de expansão do Hotel 

Santa Tereza, entre novembro de 

2012 e fevereiro de 2013, por man-

terem trabalhadores em condições 

degradantes durante as mesmas.  

Por Larissa Relva Endlich 
Trabalho escravo: ainda? 
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Ameaças de morte, alimentação inapropriada, falta de segurança laboral e jornadas exploradoras de trabalho são  

alguns dos absurdos que constituem a essência do trabalho escravo.  

O Plenário aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 57A/1999 . 
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