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MINISTÉRIO PÚBLICO
CONCEITO:
Artigo 127, caput, da CF/88:

“O Ministério Público é instituição permanente,
essencial
à
função
jurisdicional
do
Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”

MINISTÉRIO PÚBLICO
a) “instituição permanente”:
é o órgão pelo qual o Estado manifesta a sua
soberania


indispensabilidade
democrático


à

construção

do

projeto

impossibilidade de supressão pelo constituinte
derivado. Natureza de cláusula pétrea


MINISTÉRIO PÚBLICO
b) “essencial à função jurisdicional do Estado”:


objetivo : concretização do valor da Justiça

atuação judicial do MP: interpretação ampliativa e
restritiva




relevantes atuações extrajudiciais



restrições à atuação judicial

MINISTÉRIO PÚBLICO
c) “defesa da ordem jurídica”:


ordem jurídica em sentido amplo



fiscal da ordem jurídica (e não apenas da lei)

defesa na atuação como órgão agente (parte) e
como órgão interveniente (custos legis)


MINISTÉRIO PÚBLICO
d) “regime democrático”:


guardião do Estado Democrático de Direito

instituição de garantias e prerrogativas
atuação independente de seus membros




para

não se limita à defesa de direitos políticos

Uma sociedade democrática exige o respeito da
ordem jurídica pelo Estado e pelos particulares,
além da tutela dos direitos fundamentais


MINISTÉRIO PÚBLICO
e) “interesses sociais e individuais indisponíveis”:


tutela do interesse público primário

direitos metaindividuais – art. 81, p. u., I a III, do
CDC - difusos, coletivos e individuais homogêneos




tutela dos direitos individuais indisponíveis

ilegitimidade para a tutela de direitos individuais
disponíveis (meramente individuais)


MINISTÉRIO PÚBLICO
RAMIFICAÇÕES:
Artigo 128, caput, da CF/88: “O Ministério Público
abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal
b) o Ministério Público do Trabalho

MINISTÉRIO PÚBLICO

c) o Ministério Público Militar
d) o Ministério
Territórios

Público

do

Distrito

II - os Ministérios Públicos dos Estados”

Federal

e

FORMAS DE ATUAÇÃO DO MPT



Promoção de Interesses:

Natureza interdisciplinar, preventiva e pedagógica
Promoção de interesses cuja
justifique a tutela ministerial
Articulação social

relevância

social

FORMAS DE ATUAÇÃO DO MPT
Postura proativa
Atuação interinstitucional

Destaque na esfera extrajudicial  possibilidade de
atuação judicial (elaboração e implementação de
políticas públicas)
Ex: procedimentos promocionais, fóruns, cartazes,
cartilhas, seminários, audiências públicas, etc

FORMAS DE ATUAÇÃO DO MPT
 Órgão Interveniente (custos legis):

Atuação processual

Intervenção nos processos judiciais
Tutela do interesse público primário: qualidade da
parte e/ou natureza da lide
Iniciativa própria ou solicitação do órgão judicial

FORMAS DE ATUAÇÃO DO MPT


Órgão Agente:

Atuação extrajudicial e/ou judicial

Tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos (metaindividuais)
Proteção dos direitos individuais indisponíveis

Ex: Procedimentos investigatórios (PP e IC), TAC,
Recomendações, ACPU, ACC, AA, etc.

COORDENADORIAS NACIONAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
COORDINFÂNCIA: Coordenadoria Nacional de
Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do
Adolescente


CONAETE: Coordenadoria Nacional de Erradicação
do Trabalho Escravo


COORDIGUALDADE: Coordenadoria Nacional de
Promoção de Igualdade de Oportunidades e
Eliminação da Discriminação no Trabalho


CONATPA: Coordenadoria Nacional do Trabalho
Portuário e Aquaviário


COORDENADORIAS NACIONAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONAFRET: Coordenadoria Nacional de Combate às
Fraudes nas Relações de Emprego


CONAP: Coordenadoria Nacional de Combate às
Irregularidades
Trabalhistas
na
Administração
Pública


CODEMAT: Coordenadoria Nacional de Defesa do
Meio Ambiente do Trabalho


CONALIS: Coordenadoria Nacional de Promoção da
Liberdade Sindical


DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Igualdade – Direito Internacional:
a) Organizações das Nações Unidas (ONU):

Declaração Universal dos Direitos
(1948)


Pacto Internacional dos
Sociais e Culturais (1966)


Direitos

do Homem
Econômicos,

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Convenção sobre
Racial (1966)


Eliminação

da

Discriminação

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher (1979)


Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (2006)


DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
b) Organização Internacional do Trabalho (OIT):
Convenção nº 100 – Igualdade de remuneração
para a mão de obra masculina e feminina por um
trabalho de igual valor (1951)


Convenção nº 111 – Discriminação em matéria de
emprego e ocupação (1958)


Convenção nº 159 – Reabilitação profissional e
emprego de pessoas deficientes (1983)


DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Brasil - Constituição da República de 1988:
Art. 3º, IV (objetivos fundamentais): “promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”
Art. 5º, caput: “Todos são iguais perante a lei (...)”
- Igualdade real, material ou proporcional
Art. 5º, I: “homens e mulheres são iguais em
direitos
e
obrigações,
nos
termos
desta
Constituição” - Igualdade de gênero

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Art. 5º, XLI: “a lei punirá qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”

Art. 7º, XX: “proteção do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos específicos, nos termos
da lei”
Art. 7º, XXX: “proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Art. 7º, XXXI: “proibição de qualquer discriminação
no tocante a salário e critérios de admissão do
trabalhador portador de deficiência”
Art. 7º, XXXII: “proibição de distinção entre
trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os
profissionais respectivos”

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Conceito de Discriminação:
Discriminar = diferenciar, distinguir, estabelecer
diferença
No aspecto jurídico, discriminação “é a conduta pela
qual nega-se à pessoa tratamento compatível com o
padrão jurídico assentado para a situação concreta
por ela vivenciada” (Mauricio Godinho Delgado)
Discriminação = exteriorização do preconceito. É o
caráter infundado de uma distinção (critério odioso
ou classificação suspeita)

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Discriminação em Matéria de Emprego – Convenção
nº 111 da OIT (1958):
Art. 1: “1. Para os fins da presente convenção o
termo ‘discriminação’ compreende:
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada
na raça, cor, sexo, religião, opinião política,
ascendência nacional ou origem social que tenha por
efeito
destruir
ou
alterar
a
igualdade
de
oportunidades ou de tratamento em matéria de
emprego ou profissão

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência
que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade
de oportunidades ou tratamento em matéria de
emprego ou profissão, que poderá ser especificada
pelo Membro interessado depois de consultas às
organizações representativas de empregadores e
trabalhadores, quando estas existam e outros
organismos adequados

2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas
em qualificações exigidas para um determinado
emprego não são consideradas como discriminação”

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Espécies:
a) discriminação direta: adoção de disposições
gerais que estabelecem distinções fundamentadas
em critérios proibidos
Diretiva nº 2000/43/CE – art. 2º.2.a: “Considera-se
que existe discriminação direta sempre que, em
razão da origem racial ou étnica, uma pessoa seja
objeto de tratamento menos favorável que aquele
que é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra
pessoa em situação comparável”

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
b) discriminação indireta: adoção de disposições
gerais aparentemente neutras, mas que, na
realidade, criam desigualdades em relação a
pessoas pertencentes a determinado grupo
Traduz um tratamento formalmente igual, mas que
produzirá efeito diverso sobre determinados grupos
Pode ser imperceptível inclusive às pessoas que
estão sendo discriminadas

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Diretiva nº 2000/43/CE – art. 2º.2.b: “Considera-se
que existe discriminação indireta sempre que uma
disposição, critério ou prática aparentemente neutra
coloque pessoas de uma dada origem racial ou
étnica
numa
situação
de
desvantagem
comparativamente com outras pessoas, a não ser
que essa disposição, critério ou prática seja
objetivamente justificada por um objetivo legítimo e
que os meios utilizados para o alcançar sejam
adequados e necessários”
O elemento volitivo não é fator determinante

Conceito de discriminação oculta (intenção)

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Formas de Combate:
a) Repressiva: imposição de normas que inibam a
conduta discriminatória, com cominação de sanções
penais, civis, administrativas e trabalhistas
Artigo 5º, inciso XLI, da CF/88: “a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais”
Ex: Lei nº 9.029/95

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Lei nº 9.029/95:
“Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à
relação de trabalho, ou de sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação
familiar,
deficiência,
reabilitação
profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse
caso, as hipóteses de proteção à criança e ao
adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal”
Nova redação – Lei 13.146/2015 (Estatuto da PCD)

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
“Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por
ato discriminatório, além do direito à reparação pelo
dano moral, faculta ao empregado optar entre:

I - a reintegração com ressarcimento integral de
todo
o
período
de
afastamento,
mediante
pagamento das remunerações devidas, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros legais “
Nova redação – Lei 13.146/2015 (Estatuto da PCD)

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
b) Ações Afirmativas: adoção de um conjunto de
medidas legais e de políticas públicas que objetivam
eliminar as diversas formas e tipos de discriminação
que limitam oportunidades de determinados grupos
sociais
Conceito de discriminação positiva ou inversa
Grupos sociais vulneráveis
Ex: reserva de mercado para
deficiência (sistema de quotas)

as

pessoas

com

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
Momentos:


Na admissão (fase pré-contratual)

Ex: anúncios discriminatórios – art. 373-A, I/CLT
(proibição de “publicar ou fazer publicar”)


Na vigência do contrato (fase contratual)

Ex: pagamento de remuneração inferior às mulheres
(Convenção nº 100 da OIT)

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO


Na dissolução do contrato (dispensa arbitrária)

Ex: dispensa discriminatória (abusiva) – art. 4º da
Lei 9.029/95 (dano moral + reintegração)
Súmula nº 443 do TST: “Presume‐se discriminatória
a despedida de empregado portador do vírus HIV ou
de outra doença grave que suscite estigma ou
preconceito. Inválido o ato o empregado tem direito
à reintegração no emprego”.

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO


Após a extinção do contrato (fase pós-contratual)

Ex:
lista
discriminatória
identificação
dos
trabalhadores que ingressaram com ação trabalhista
ou prestaram depoimento como testemunhas na
Justiça do Trabalho
Violação do direito de petição e de acesso à tutela
jurisdicional (arts. 5º, XXXIV, “a” e XXXV, da CF/88)

REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL
Constituição da República de 1988:
Fundamentos:


dignidade da pessoa humana (art. 1º, III)



valores sociais do trabalho (art. 1º, IV)



livre iniciativa (art. 1º, IV)

REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL
Direitos Fundamentais:
Art. 5º, X: inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem




Art. 5º, XXII: garantia do direito de propriedade



Art. 5º, XXIII: função social da propriedade

REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL


Art. 6º: direito social ao trabalho (digno / decente)

O trabalho como instrumento de concretização da
dignidade da pessoa humana


O trabalho não pode ser tratado como mercadoria
ou artigo de comércio (Tratado de Versalhes)


Limites aos poderes de direção e de fiscalização do
empregador




Abuso de direito = ato ilícito (art. 187 CC)

REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL
Revista Íntima:
Art. 373-A, VI/CLT: “proceder o empregador ou
preposto a revistas íntimas nas empregadas ou
funcionárias”




Extensão aos homens – art. 5º, I/CF

Ilegalidade das revistas íntimas realizadas pelo
empregador que importem contatos físicos ou
exposição visual de partes do corpo, colocando o
obreiro em situação vexatória e constrangedora, em
flagrante ofensa ao seu direito à intimidade


REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL
Ministério Público do Trabalho:


Extensão do conceito de revista íntima: não serão
admitidas revistas íntimas dos empregados, assim
compreendidas aquelas que importem contato
físico e/ou exposição visual de partes do corpo ou
objetos pessoais



Extensão da intimidade do trabalhador

Possibilidade de adoção de outros métodos de
proteção do patrimônio empresarial (ponderação de
interesses)

REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL
1ª Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho – TST/ANAMATRA (23/11/2007):
Enunciado nº 15: REVISTA DE EMPREGADO
“I – REVISTA – ILICITUDE. Toda e qualquer revista,
íntima ou não, promovida pelo empregador ou seus
prepostos em seus empregados e/ou em seus
pertences,
é
ilegal,
por
ofensa
aos
direitos
fundamentais da dignidade e intimidade do trabalhador
II – REVISTA ÍNTIMA – VEDAÇÃO A AMBOS OS SEXOS.
A norma do art. 373-A, inc. VI, da CLT, que veda
revistas íntimas nas empregadas, também se aplica aos
homens em face da igualdade entre os sexos inscrita
no art. 5º, inc. I, da Constituição da República”

REVISTA ÍNTIMA E PESSOAL
Tribunal Superior do Trabalho:


Revista Íntima x Revista Pessoal



Permite a realização de revista a objetos pessoais
do trabalhador, desde que se realize de forma
razoável (moderada), sem colocar o trabalhador em
situação vexatória e sem intuito discriminatório


Exercício regular de direito (poder fiscalizatório)

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Denominações:


mobbing (Itália, Alemanha e países escandinavos)



bullying (Inglaterra), harassment (EUA),



harcèlement moral (França), ijime (Japão),

psicoterror

laboral ou acoso moral (em países de
língua espanhola),
terror psicológico e coação moral (em países de
língua portuguesa)


ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Conceito:

“Assédio” = “cerco”  constrangimento a uma
pessoa




O assédio moral se trata de conduta abusiva de
natureza psicológica, que atenta contra a dignidade
psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo por
efeito a exclusão do ambiente e do convívio social

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Características:


conduta abusiva, frequente e repetida



ocorre no ambiente de trabalho (ou extensões)

objetivo de diminuir, humilhar, vexar, constranger,
desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo
ou grupo


degradação das condições de trabalho, atingindo a
dignidade da vítima e colocando em risco a sua
integridade pessoal e profissional


ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Manifestações:


lideranças autoritárias (supervisão excessiva)

exposição pública de deficiências no desempenho
profissional




trabalho incompatível com a capacidade da vítima



ameaças e humilhações constantes



imposição de dificuldades na comunicação

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO


brincadeiras de mau gosto



apelidos e xingamentos



ambientes hostis



funcionários isolados e ignorados



avaliação errônea do trabalho realizado



desvalorização de resultados

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO


dramatização de erros



empobrecimento das tarefas

sonegação
trabalho


de

informações

indispensáveis

ao

exigência de prazos exíguos e insuficientes ao
cumprimento de tarefas




inação como mecanismo de constrangimento



ameaças constantes de transferência ou demissão

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Efeitos:


degradação do meio ambiente de trabalho



queda da produtividade



aumento do risco de acidentes de trabalho



adoecimento da vítima (doenças psicossomáticas)

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Espécies:
I – Assédio Moral Interpessoal:


Vertical Descendente (superior  subalterno)



Vertical Ascendente (subalterno  superior)



Horizontal (entre colegas de trabalho)



Misto ou Cruzado (vertical + horizontal)

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
II – Assédio Moral Organizacional:


Manifestação coletiva do assédio moral (straining)



Política abusiva de gestão empresarial (metas)

Atividades intelectuais (trabalho imaterial), sem
controle sistemático, face a variação individual). Ex:
telemarketing, bancários e vendedores




Busca incessante de produtividade

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Modalidades:
gestão por injúria (utilização de humilhações e
constrangimentos como mecanismo de conseguir
obediência e submissão)


gestão por medo (tem a ameaça, implícita ou
explícita, como estímulo principal para gerar adesão
do trabalhador aos objetivos organizacionais)


gestão por estresse (pressão imposta com o
objetivo de melhorar o desempenho, a eficiência ou
a rapidez no trabalho)


ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Responsabilidade Empresarial:
O empregador responde pela higidez física e moral
do meio ambiente de trabalho


responsabilidade objetiva do empregador por atos
de prepostos e empregados (art. 932, III, e 933 do
CC)


responsabilidade solidária do empregador e do
assediador (art. 942, caput, e p. u., do CC)


ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Resolução do Contrato de Trabalho:
A prática do assédio moral acarreta a rescisão
indireta do contrato de trabalho da vítima (art.
483/CLT)


Pagamento de indenização por danos materiais
e/ou morais


Dispensa por justa causa do assediador (falta
grave - art. 482/CLT)


ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Denominações:


assédio sexual (português)



acoso sexual (espanhol)



harcèlement sexuel (francês)



sexual harassment (inglês)



molestie sessuali (italiano)

ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Conceito:
Conduta sexual abusiva e indesejada, concretizada
através de manifestações verbais e/ou físicas, com a
finalidade de prejudicar o desempenho laboral da
vítima,
causando-lhe
constrangimentos
e
intimidação (assédio sexual por intimidação), ou
ainda a obtenção de favores de cunho sexual (para
si ou para outrem), prevalecendo-se o agente da sua
condição de ascendência inerente ao exercício do
emprego, cargo ou função (assédio sexual por
chantagem)

Ofensa à liberdade sexual (“dignidade sexual”)

ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Espécies:
a) assédio sexual por intimidação: incitações
sexuais inoportunas ou de outras manifestações de
cunho sexual, verbais e/ou físicas, com a finalidade
de prejudicar o desempenho laboral da vítima ou
criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação
ou abuso no trabalho
Trata-se de conduta sexual indesejada por quem a
recebe e provocadora de efeitos prejudiciais ao
desempenho laboral e ao estado geral de bem-estar

ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
b) assédio sexual por chantagem: traduz-se em
comportamento do empregador ou de prepostos
que, abusando da autoridade inerente à sua função
ou condição, pressionam o empregado à obtenção
de favores sexuais
Trata-se de ato da pessoa que, abusando da
autoridade que lhe conferem suas funções, dá
ordens ou exerce pressão de qualquer natureza
sobre um empregado, com o fim de obter favores
sexuais, para si ou para terceiro
Assédio sexual quid pro quo (“isto por aquilo”)

ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Crime - art. 216-A do CP: “constranger alguém
com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição
de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao
exercício do emprego, cargo ou função” (redação
dada pela Lei nº 10.224/2001)


A ameaça meramente circunstancial, com motivos
não relacionados diretamente ao emprego, não
configura assédio sexual, pois o superior não se vale
de sua ascendência funcional


ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Há doutrina que impõe a existência de ascendência
funcional para configuração do assédio sexual


Para esta corrente, somente haveria o assédio
sexual por chantagem. Impossibilidade do assédio
sexual ambiental (entre colegas de trabalho)


A doutrina majoritária admite a classificação em
assédio sexual por intimidação e por chantagem


O assédio sexual ambiental seria uma modalidade
de assédio sexual por intimidação


ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Requisitos:
O comportamento seja incômodo e repelido pela
vítima, posto que indesejado


Somente o repúdio manifesto a uma solicitação
sexual ou a oposição declarada a uma atitude sexual
ofensiva pode justificar a tutela judicial


Não constitui assédio sexual o galanteio ou
comentário respeitoso, ou mesmo o olhar de
admiração, exercidos sem qualquer intimidação ou
pressão hierárquica, posto que ausente a conduta
coativa


ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO

Desnecessária a reiteração da prática do assédio,
embora a sua etimologia pressuponha a repetição


Possibilidade de configuração do assédio sexual
pela prática de uma única conduta, em razão de sua
gravidade


ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Responsabilidade Empresarial:
O empregador responde pela higidez física e moral
do meio ambiente de trabalho


responsabilidade objetiva do empregador por atos
de prepostos e empregados (art. 932, III, e 933 do
CC)


responsabilidade solidária do empregador e do
assediador (art. 942, caput, e p. u., do CC)


ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Resolução do Contrato de Trabalho:
A prática do assédio sexual acarreta a rescisão
indireta do contrato de trabalho da vítima (art.
483/CLT)


Pagamento de indenização por danos materiais
e/ou morais


Dispensa por justa causa do assediador (falta
grave - art. 482/CLT)


TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção sobre a Escravatura (1926) - Genebra
“A escravidão é o estado ou condição de um indivíduo
sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os
atributos do direito de propriedade”
“O tráfico de escravos compreende todo ato de captura,
aquisição ou cessão de um indivíduo com o propósito de
escravizá-lo; todo ato de aquisição de um escravo com o
propósito de vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por
meio de venda ou troca, de um escravo adquirido para ser
vendido ou trocado; assim como, em geral, todo ato de
comércio ou de transporte de escravos”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção nº 29 da OIT (1930) – Trabalho Forçado ou
Obrigatório
“Para fins desta Convenção, a expressão ‘trabalho forçado
ou obrigatório’ compreenderá todo trabalho ou serviço
exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o
qual não se tenha oferecido espontaneamente”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Declaração Universal dos Direitos Humanos - ONU (1948)

“Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em
todas as suas formas”

“Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou
castigo cruel, desumano ou degradante”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura,
do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas
Análogas à Escravatura – Genebra (1956)

“A servidão por dívidas, isto é, o 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 da dívida ou
se a duração desses serviços não for limitada nem sua
natureza definida”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura,
do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas
Análogas à Escravatura – Genebra (1956)

“‘Escravidão’, tal como foi definida na Convenção sobre a
Escravidão de 1926, é o estado ou a condição de um
indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos
poderes atribuídos ao direito de propriedade, e ‘escravo’ é
o indivíduo em tal estado ou condição”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura,
do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas
Análogas à Escravatura – Genebra (1956)

‘‘Tráfico de escravos’ significa e compreende todo ato de
captura, aquisição ou cessão de uma pessoa com a
intenção de escravizá-la; todo ato de aquisição de um
escravo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por
venda ou troca, de uma pessoa adquirida para ser vendida
ou trocada, assim como, em geral, todo ato de comércio
ou transporte de escravos, seja qual for o meio de
transporte empregado”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção nº 105 da OIT (1957) – Abolição do Trabalho
Forçado
“Todo País-membro da Organização Internacional do
Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-se a
abolir toda forma de trabalho forçado ou obrigatório e
dele não fazer uso: a) como medida de coerção ou de
educação política ou como punição por ter ou expressar
opiniões políticas ou pontos de vista ideologicamente
opostos ao sistema político, social e econômico vigente; b)
como método de mobilização e de utilização da mão de
obra para fins de desenvolvimento econômico; c) com
meio de disciplinar a mão de obra; d) como punição por
participação em greves; e) como medida de discriminação
racial, social, nacional ou religiosa”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (1966) – ONU
“Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a
vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito
e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse
direito”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica) da Organização dos Estados
Americanos – OEA (1969)

“Ninguém pode ser submetido à escravidão ou a servidão,
e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de
mulheres são proibidos em todas as formas”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica) da Organização dos Estados
Americanos – OEA (1969)

“Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho
forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve,
para certos delitos, pena privativa da liberdade
acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não
pode ser interpretada no sentido de que proíbe o
cumprimento da dita pena, importa por juiz ou tribunal
competente. O trabalho forçado não deve afetar a
dignidade nem a capacidade física e intelectual do
recluso”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
a Criminalidade Organizada Transnacional relativo a
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
especial Mulheres e Crianças (2000) – ONU
“Objetivo
Os objetivos do presente Protocolo são os seguintes:
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando
uma atenção especial às mulheres e as crianças;

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
a Criminalidade Organizada Transnacional relativo a
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
especial Mulheres e Crianças (2000) – ONU
b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando
plenamente os seus direitos humanos; e
c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de
forma a atingir esses objetivos”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

“A expressão ‘tráfico de pessoas’ significa o recrutamento,
o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da
força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos
ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa
que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. A
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da
prostituição de outrem ou outras formas de exploração
sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou
práticas similares a escravatura, a servidão ou a remoção
de órgãos”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS INTERNACIONAIS

“O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas
tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na
alínea a) do presente artigo será considerado irrelevante
se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na
alínea a)”
“O recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de
exploração serão considerados "tráfico de pessoas"
mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos da
alínea a) do presente artigo”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 1º, II, III e IV, da CF/88: “A República Federativa
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
...........................................................................................
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana; e
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 3º, I a IV, da CF/88: “Constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 4º, II e IX, da CF/88: “A República Federativa do
Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
...........................................................................................
II - prevalência dos direitos humanos; e
IX - cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 5º, II, III, X, XIII, XV, e XLI, da CF/88: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se
aos
brasileiros
e
aos
estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
...........................................................................................
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
...........................................................................................
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
...........................................................................................
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 6º da CF/88: “São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição”
Artigo 7º da CF/88, incisos X (“proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”),
XIII (“duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”) e
XXII (“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança”)

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 170, incisos III, VI, VII e VIII, da CF/88: “A ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
...........................................................................................
III - função social da propriedade;

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração
e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO – NORMAS CONSTITUCIONAIS

Artigo 225, caput, da CF/88: “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
Artigo 225, § 3º, da CF/88: “As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

1ª CONCEPÇÃO:
Trabalho Escravo x Trabalho Degradante

Trabalho Escravo (locomoção / autodeterminação):


coação moral



coação psicológica



coação física

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

1ª CONCEPÇÃO:
“Considerar-se-á trabalho escravo ou forçado toda
modalidade de exploração do trabalhador em que este
esteja impedido, moral, psicológica e/ou fisicamente, de
abandonar o serviço, no momento e pelas razões que
entender apropriadas, a despeito de haver, inicialmente,
ajustado livremente a prestação dos serviços”
(Luís Antônio Camargo de Melo)

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

1ª CONCEPÇÃO:
Trabalho Degradante (condições indignas de trabalho)

“(...)
pode-se
dizer
que
trabalho
em
condições
degradantes é aquele em que há a falta de garantias
mínimas de saúde e segurança, além da ausência de
condições mínimas de trabalho, de moradia, higiene,
respeito e alimentação. Tudo devendo ser garantido – o
que deve ser esclarecido, embora pareça claro – em
conjunto; ou seja, e em contrário, a falta de um desses
elementos impõe o reconhecimento do trabalho em
condições degradantes”
(José Cláudio Monteiro de Brito Filho)

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

2ª CONCEPÇÃO:
Trabalho Escravo (Gênero)

Espécies:


Trabalho Forçado



Trabalho Degradante

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

2ª CONCEPÇÃO:
“Feita a análise, podemos definir trabalho em condições
análogas à condição de escravo como o exercício do
trabalho humano em que há restrição, em qualquer forma,
à liberdade do trabalhador, e/ou quando não são
respeitados os direitos mínimos para o resguardo da
dignidade do trabalhador”
(José Cláudio Monteiro de Brito Filho)

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

Redução à Condição Análoga à de Escravo – Conceito
Legal: (Artigo 149 do Código Penal, com nova redação
dada pela Lei nº 10.803/2003):

“Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de
escravo, quer submetendo-o a trabalhados forçados ou a
jornada excessiva, 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.
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, além
da pena correspondente à violência.

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou
se apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é
cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou origem”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

3ª CONCEPÇÃO:
Trabalho em Condições Análogas às de Escravo (Gênero)

Espécies:
a) trabalho forçado;

Cerceamento da liberdade individual de locomoção e de
autodeterminação por mecanismo de coação psicológica
e/ou física

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

3ª CONCEPÇÃO:
b) trabalho em jornada excessiva;

ORIENTAÇÃO Nº 03 da CONAETE do MPT: “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”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

3ª CONCEPÇÃO:
c) trabalho degradante;

ORIENTAÇÃO Nº 04 da CONAETE do MPT: “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”

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

3ª CONCEPÇÃO:
d) trabalho em regime de servidão por dívidas;

Violação da liberdade de disposição do salário por meio de
descontos abusivos, em razão de dívidas contraídas
(lícitas e/ou ilícitas), impedindo o rompimento da relação
de trabalho
Violação do artigo 462, caput, e §§ 3º e 4º, da CLT

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO:
Trabalho Escravo Típico (art. 149, caput, do CP):

a) Trabalho Forçado: o trabalho que for prestado por
trabalhador a tomador de serviços em caráter obrigatório,
quando não decorrer da livre vontade do primeiro, ou
quando a obrigatoriedade for consequência, por qualquer
circunstância, da anulação de sua vontade

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO:
Trabalho Escravo Típico (art. 149, caput, do CP):

b) Jornada Exaustiva: a jornada de trabalho imposta a
alguém por outrem em relação de trabalho, além dos
limites legais estabelecidos na legislação de regência,
e/ou capaz de causar prejuízos à sua saúde física e
mental, e decorrente de uma situação de sujeição que se
estabelece entre ambos, de maneira forçada ou por
circunstâncias que anulem a vontade do primeiro

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO:
Trabalho Escravo Típico (art. 149, caput, do CP):

c) Condições Degradantes de Trabalho: as condições
impostas pelo tomador de serviços que, em relação de
trabalho em que o prestador de serviços tem sua vontade
cerceada ou anulada, resultam concretamente na negação
de parte significativa dos direitos mínimos previstos na
legislação vigente

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO:
Trabalho Escravo Típico (art. 149, caput, do CP):

d) Restrição de Locomoção por Dívida Contraída: a
restrição ao direito do trabalhador de deixar o trabalho,
por coação ou qualquer outro meio, em razão de dívida,
lícita ou ilicitamente constituída, deste para com o
tomador de seus serviços ou com seus prepostos

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE
ESCRAVO - CONCEPÇÕES

JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO:
Trabalho Escravo por Equiparação (art. 149, § 1º, do CP):

a) quando o tomador dos serviços ou seu preposto cerceia
o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador;
b) quando é mantida vigilância ostensiva;
c) quando há a retenção de documentos ou de objetos de
uso pessoal do trabalhador

CARACTERIZAÇÃO
a) atuação de agenciadores de mão de obra, como os
“gatos” (atividades rurais), “oficinistas” (indústria têxtil)
e “arregimentadores de turmas” (construção civil).

b) a prática do aliciamento de trabalhadores por
intermédio dos agenciadores de mão de obra, com falsas
promessas de boas condições de trabalho e de
remuneração.
c) trabalho em localidades distantes e inóspitas, de difícil
acesso, ou mesmo nos grandes centros urbanos (ex:
utilização de imigrantes ilegais nas oficinas de confecção).

CARACTERIZAÇÃO
d) configuração do regime da “servidão por dívidas”
(truck system), que consiste no endividamento ilícito dos
trabalhadores, como mecanismo de inviabilizar o
rompimento da relação de trabalho;
e) alojamentos sem as mínimas condições de habitação e
falta de instalações sanitárias;
f) falta ou fornecimento inadequado de boa alimentação e
de água potável;
g) falta de fornecimento gratuito de instrumentos para a
prestação de serviços;

CARACTERIZAÇÃO
h) falta de fornecimento gratuito de equipamentos de
proteção individual de trabalho;
i) falta de
socorros;

fornecimento

de

materiais

de

primeiros

j) não utilização de transporte seguro e adequado aos
trabalhadores;
k) inobservância da legislação trabalhista (a ausência de
registro do contrato de trabalho na CTPS e o
descumprimento dos direitos sociais dos obreiros);

CARACTERIZAÇÃO
l) falta de exames médicos admissionais, periódicos e
demissionais;
m) exploração do trabalho infantil, indígena, da mulher e
do idoso, sem a observância das normas proibitivas e
tutelares da legislação pertinente;
n) prestação de serviços com vigilância armada e/ou com
retenção de documentos ou objetos pessoais;
o) emprego de outros métodos de coação física, moral e
psicológica, além de casos de castigos físicos e abuso
sexual; entre outras.

Cadastro de Empresas e Pessoas Autuadas por
Exploração do Trabalho Escravo

O cadastro de empresas e pessoas autuadas por
exploração do trabalho escravo estava disciplinado pela
Portaria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011, que
revogou expressamente a Portaria MTE nº 540, de 19 de
outubro de 2004, contendo a lista dos infratores flagrados
explorando trabalhadores em condições análogas às de
escravos.
ADI 5209 no STF ajuizada pela Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC): ofensa aos
princípios
da separação dos poderes
e do devido
processo legal.

Cadastro de Empresas e Pessoas Autuadas por
Exploração do Trabalho Escravo

Diante da ausência de lei específica que autorize o
Ministério do Trabalho e Emprego a criar e divulgar uma
lista com as empresas que submetem seus trabalhadores
a condições análogas às de escravo, o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski,
por meio de medida liminar concedida no dia 23 de
dezembro de 2014, determinou que a lista não fosse mais
divulgada.

Tendo por base a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 (Lei de Acesso à Informação), foi editada a Portaria
Interministerial MTE/SDH nº 2, de 31 de março de 2015,
enunciando regras sobre o Cadastro de Empregadores que
tenham submetido trabalhadores a condição análoga à de
escravo, e revogando a Portaria Interministerial MTE/SDH
nº 2, de 12 de maio de 2011.

Seguro-Desemprego para o Trabalhador Resgatado

A Lei nº 7.998/90 assegura o pagamento de segurodesemprego ao trabalhador resgatado da condição
análoga à de escravo.

“Art. 2º-C O trabalhador que vier a ser identificado como
submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a
condição análoga à de escravo, em decorrência de ação de
fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será
dessa situação resgatado e terá direito à percepção de
três parcelas de seguro-desemprego no valor de um
salário mínimo cada, conforme o disposto no § 2º deste
artigo” (Incluído pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002)

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81/2014

“Art. 243. 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. 5º.

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”.

DANO MORAL COLETIVO
A redução à condição análoga à de escravo é incompatível
com a consciência coletiva que reclama respeito à
dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do
trabalho e à cidadania, consoante impôs a Constituição
Federal ao disciplinar o Estado Democrático de Direito.
A exploração do trabalho humano nestas condições causa
um dano direto que vai muito além à coletividade de
trabalhadores, atingindo a sociedade como um todo, haja
vista que o desrespeito à ordem jurídica e aos princípios
constitucionais que regem o Estado Democrático de
Direito tem o efeito de perturbar a paz e a harmonia
social.

DANO MORAL COLETIVO
Esta conduta merece reprimenda vigorosa por meio de
condenação em indenização pelo dano moral coletivo.
Cabe registrar que a ação civil pública é o meio adequado
para buscar, judicialmente, a responsabilização por dano
moral coletivo, conforme previsão do artigo 1º, caput,
inciso IV, da Lei nº 7.347/85:
“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais causados:
...........................................................................................
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;”

DANO MORAL COLETIVO
Cite-se também o artigo 13 da mesma Lei, que prevê a
condenação em dinheiro a título de indenização pelo dano
causado, nos termos seguintes:

“Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização
pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um
Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que
participarão necessariamente o Ministério Público e
representantes da comunidade, sendo seus recursos
destinados à reconstituição dos bens lesados.”

DANO MORAL COLETIVO

Frise-se que a mera condenação do réu em obrigações de
fazer e não fazer surtirá efeito para o futuro, ficando, o
infrator, à margem de qualquer sanção pela ofensa já
perpetrada às normas constitucionais, bem como ao
interesse coletivo dos trabalhadores.

DANO MORAL COLETIVO
ORIENTAÇÃO Nº 05 da CONAETE: “Trabalho em condições
análogas às de escravo. Violação à dignidade da pessoa humana e
ao patrimônio ético-moral da sociedade, ensejando danos morais
individuais e coletivos. Responsabilização do explorador. A
exploração do trabalho em condições análogas às de escravo
ofende não somente a direitos individuais do lesado, mas também
e, fundamentalmente, aos interesses difusos de toda a sociedade
brasileira. Tratando-se de grave violação à dignidade da pessoa
humana e ao patrimônio ético-moral da sociedade, o Membro do
Ministério Público Trabalho, observadas as peculiaridades do caso
concreto, promoverá a responsabilização do explorador mediante
a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e /ou a
propositura de Ação Civil Pública, ambos os instrumentos
contendo obrigação de ressarcimento dos danos morais
individuais e/ou coletivos”.

INFORMAÇÕES
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO - Av. Churchill n° 94, 7º ao 11º andar,
Castelo, Rio de Janeiro/RJ

Site: www.prt1.mpt.mp.br
Denúncia:
http://www.prt1.mpt.mp.br/servicos/denuncias
Tel: 0800-0221-331 (gratuito)

INFORMAÇÕES
CURSO TOGA ESTUDOS JURÍDICOS: Praça Ana
Amélia nº 9, 7º andar, Castelo, Rio de Janeiro/RJ
Telefones: 2220-7590 / 22262-7203 / 97379.9852
Site: www.cursotoga.com.br

Email: toga@cursotoga.com.br
Facebook: cursotoga.estudosjuridicos
prof.fabiogoulartvillela

