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“Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino/ 
Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão/ 
Nem o bom menino que vendeu limão e trabalhou na 
feira pra comprar seu pão/  
Não aprendia as maldades que essa vida tem/ 
Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém/ 
Juro que nem conhecia a famosa funabem/ 
Onde foi a minha morada desde os tempos de 
neném/  
É ruim acordar de madrugada pra vender bala no 
trem /  
Se eu pudesse eu tocava em meu destino, 
hoje eu seria alguém/ 
Seria eu um intelectual/ 
Mas como não tive chance de ter estudado em 
colégio legal/ 
Muitos me chamam pivete/ 
Mas poucos me deram um apoio moral/ 
Se eu pudesse eu não seria um problema social.” 
 
Música: Problema Social / Seu Jorge 

 



 

RESUMO 

 

A presente dissertação propõe uma reflexão sobre o trabalho da criança e do 
adolescente no Brasil, por compreender um tema que não pode ser esquecido ou 
ignorado pela sociedade, sendo ainda uma infeliz realidade que se reproduz na 
atualidade; muito embora já tenha avançado de forma significativa, ainda precisa 
percorrer um longo caminho de civilização e conscientização, sendo indispensável 
uma maior compreensão dos direitos humanos e do verdadeiro significado do 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Insofismavelmente, o 
trabalho infantil não só tortura as gerações presentes, como macula a integridade 
das gerações vindouras, uma vez que o trabalhador mirim de hoje é o pai que 
aceitará, amanhã, a precoce inauguração da vida profissional de seus filhos, os 
quais, por seu turno, repetirão com as próximas gerações a mesma cadeia de 
convicções deturpada, criando assim, gerações e gerações de homens que não 
tiveram infância, estudo, educação e todas as condições que eclipsariam em uma 
vida em seu maior potencial. Categoricamente pode-se afirmar que trabalhadores 
infanto-juvenis construirão uma sociedade mais pobre, menos solidária, menos justa, 
menos livre, na contramão do que se busca em um ideal de sociedade e civilização, 
sendo imperioso reconhecer que o primeiro passo para se obter avanços 
significativos na proteção e formação da criança e do adolescente é o 
reconhecimento dessa mácula no seio da sociedade. Sendo assim, para se entender 
quão significativa é a análise do trabalho da criança e do adolescente, mister se faz 
adentrar ao estudo dos direitos humanos e ao princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos fundamentais. É preciso 
destacar que uma das mais perversas formas de violação dos direitos humanos é a 
exploração do trabalho infantil, tendo em vista que esta exclui da criança a sua 
capacitação escolar, seu desenvolvimento saudável e a sua própria concepção de 
cidadão. Dessa maneira, inevitavelmente, a proteção da criança e do adolescente na 
atualidade, constitui alvo constante de preocupação, sobretudo em um mundo 
globalizado, tendente à precarização do trabalho. Não se pretende nesta dissertação 
de mestrado ignorar os benefícios da inserção do adolescente ao mundo do 
trabalho, reduzindo a discussão do trabalho infantil a uma análise feita de um ponto 
cego, mas o que se pretende é balizar as peculiaridades do trabalho do adolescente 
entre a erradicação e a regulação, analisando o conceito de integração do trabalho 
do adolescente na dinâmica da saúde e da educação, dentre outros aspectos, 
sempre sob o prisma dos direitos humanos e do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana. Sob tal enfoque, a presente dissertação de mestrado busca 
analisar de maneira crítica a realidade tão cruel que avilta a dignidade da pessoa 
humana, que é o trabalho infantil, ainda que muitas vezes ignorado em suas 
consequências devastadoras. São inúmeras as marcas que perfuram o corpo e a 
alma das crianças e adolescentes que têm de forma prematura os seus futuros e 
esperanças abortados pelo instinto de sobrevivência, pela falta de possibilidades, 
pela ignorância e pela falta de esperança, sendo imprescindível se admitir esta 
mácula no seio da sociedade, estabelecendo diálogos, suscitando o debate, 
derramando informações, propagando reflexões e propondo saídas. 
Palavras-chave: Trabalho Infantil, Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, 
Trabalho Escravo. 



 

ABSTRACT 

 
This current dissertation proposes a reflection about child’s and adolescent’s labor in 
Brazil, due to understand a theme that cannot be forgotten or disregarded by society, 
still being an unhappy reality that reproduces itself nowadays; although it has already 
significantly advanced, it still needs to go through a long way of civilization and 
consciousness, being indispensable to a major comprehension of the human rights 
and of the true meaning of the constitutional principle of the human dignity. 
Inevitably, child labor not only tortures the present generations, but also jeopardize 
the integrity of the upcoming generations, since today’s minor’s worker is the father 
who will accept tomorrow the premature inauguration of the labor’s life of his children, 
that for its part will repeat with the next generations the same twisted beliefs’ chain, 
thus creating generations and generations of men that did not have childhood, study, 
education and all the conditions that would obscure a life in its major potential. 
 
Categorically, it can be affirmed that minor workers will build a poorer society, less 
solidary, less free, on the opposite way of the search of an ideal society and 
civilization, being indispensable to recognize that the first step towards significant 
advances on the protection and formation of child and adolescent is the recognition 
of its hazard among society. Thus, to understand how significant is the child and 
adolescent labor is necessary to deeply study the human rights and the constitutional 
principle of the human dignity as a foundation of the fundamental human rights. It is 
required to highlight that one of the most detrimental ways of the human rights 
violation is the minor’s labor exploration, given that it excludes the child of his/hers 
school’s capacitation, healthy development and citizen’s conception. Therefore, 
unavoidably the child’s and adolescent’s protection nowadays constitutes in a regular 
preoccupation target, mostly in a globalized world that has a tendency of 
deterioration of the labor. 
 
It is not intended by this master’s dissertation to ignore the benefits of the adolescent 
inclusion in the labor world, reducing the minor labor discussion to an analyses done 
by a blind spot, however, what is intended here is to balance some peculiarities of 
the adolescent labor between the eradication and the regulation of it, analyzing the 
integration concept of the adolescent labor in the health and education dynamic 
among other aspects, always regarding the point of view of the human rights and the 
constitutional principle of the human dignity. 
 
In such context, this current master’s dissertation attempts to critically analyze the 
cruel reality that diminishes the human dignity which is the child labor, even when so 
many times its devastating consequences are ignored. There are countless marks 
that penetrates the body and soul of the children and the adolescents that have, in a 
premature way, their futures and hopes aborted by the survival instinct, the lack of 
possibilities, by ignorance, and by the lack of hope, being crucial to admit this hazard 
among the society, establishing dialogs, producing debates, shedding information, 
spreading reflections and proposing resolutions. 
 
Key-words: Minor Labor, Human Rights, Fundamental Rights, Slavery. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das piores formas de exploração do trabalho do homem é a que 

envolve crianças e adolescentes, isso porque, o trabalho, por mais que bem 

desempenhado, por si só já implica em enfrentar constrangimento deletério para a 

saúde física e mental, não se podendo considerá-lo somente sofrimento no ponto de 

chegada, mas o sofrimento é também um ponto de partida em todas as relações de 

trabalho. 

É fato que o trabalho, de forma geral, desempenha diversos significados 

na construção da subjetividade humana, e o que se dizer então da construção da 

subjetividade das crianças e dos adolescentes, seres ainda em formação, quando 

esses, de alguma forma, têm sua infância, seu lúdico, seu direito ao lazer, 

interceptados de maneira abrupta pela exploração do trabalho? 

A prática da exploração do trabalho infantil ultrapassa os limites da 

exploração direta da força de trabalho, que de tão cruel, constitui-se como um ciclo 

negativo, vicioso e perverso, olvidando-se completamente da pessoa humana com 

sua dignidade, que constitui o ponto central do Estado Democrático de Direito. O 

princípio da dignidade da pessoa humana é a diretriz cardeal de toda ordem jurídica, 

com firme assentamento constitucional, não podendo jamais ser ignorado e 

esquecido pelos atores sociais de um país. 

Por mais que parte da sociedade não queira enxergar, as crianças e os 

adolescentes ainda são explorados e inseridos indevidamente no mercado de 

trabalho, sendo que muitas vezes abandonam o já deficiente ensino oferecido pelo 

Poder Público, ou ainda, sequer chegam a conhecer a escola. 

Esse ciclo vicioso é alimentado pelo mais grave dos mitos relacionados 

ao tema: a inserção, ainda que indevida, no mundo do trabalho, afasta as crianças e 

adolescentes da criminalidade. Trata-se de um raciocínio duplamente equivocado. 

Primeiro, porque desconsidera que existem outras opções para se combater 

criminalidade, desde programas sociais e assistenciais até a correta utilização da 

aprendizagem como possibilidades alternativas à famigerada dualidade “trabalho x 

crime”; segundo, porque existe um pensamento errado de que o trabalho ainda que 

indevido, afasta as crianças e os adolescentes da criminalidade.  

Na realidade o que precisa ser exposto e demonstrado é que ocorre 

justamente o inverso, pois a aproximação precoce e perniciosa ao mundo dos 
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adultos envolve desde o consumo de álcool, drogas ilícitas, criminalidade, abuso 

sexual, trabalho em condições análogas à de escravo, até a própria exposição a 

situações e questões que o indivíduo em formação ainda não se encontra em 

condições apropriadas para discernir.  

O trabalho infantil abstrai da criança e do adolescente uma parcela 

irreversível de sua formação pessoal, apagando tempos de brinquedos, aprendizado 

e gozo, e escrevendo uma triste história em seu corpo e alma, que será levada por 

toda vida e transmitida às gerações posteriores. Exigir responsabilidades de adulto, 

força de adulto, submissão de adulto, maturidade de adulto, para o cultivo dos 

primeiros trabalhos, é crime fatal para a construção da subjetividade e 

individualidade do ser em formação. 

Portanto, diante de reiteradas histórias e acometimentos de abusos, 

escravidão, trabalhos penosos e inúmeras questões quanto ao trabalho infantil, 

indaga-se: O trabalho infantil no Brasil e no mundo está em estrita observância com 

os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana? Quais são as 

causas e consequências do trabalho infantil? Como o trabalho infantil interfere 

diretamente na saúde e na educação da criança? Qual a relação entre o trabalho 

escravo contemporâneo e o trabalho infantil no Brasil? 

A análise que se faz nesta dissertação tem como objetivo responder as 

perguntas acima, no enfrentamento do problema do trabalho infantil no Brasil em 

face dos direitos humanos e do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, pois é de suma importância a realização de pesquisas relacionadas à 

proibição do trabalho infantil, uma vez que a infância e a adolescência são estágios 

vitais na construção da personalidade dos futuros adultos. 

Esse estudo em dimensões históricas é imprescindível para a 

compreensão do trabalho da criança e do adolescente, justificando-se observá-lo 

num contexto histórico que, da completa indiferença, ruma nos dias atuais a um 

sistema de proteção integral constitucionalmente positivado, como ocorre no Brasil. 

Já no tocante à justificativa social, tem-se como fim marcar a caminhada, 

passo a passo, de vitórias e avanços, na discussão da proteção da criança e do 

adolescente, no enfrentamento do trabalho infantil no Brasil e no mundo e nos 

desdobramentos da aplicação do princípio da proteção integral e da erradicação do 

trabalho infantil. 
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Por conseguinte, pode-se afirmar, sem pairar qualquer dúvida, que há 

justificativa jurídica manifesta no presente estudo, pois  por meio da proteção ao 

trabalho da criança e do adolescente, previstos nos instrumentos normativos 

internacionais e no ordenamento jurídico brasileiro, da educação e consciência dos 

operadores do direito e sociedade civis organizadas, pode-se fazer saltar das 

páginas dos tratados, leis e códigos a materialização e efetividade que de fato as 

crianças e adolescentes realmente necessitam para viverem em um mundo sem 

abusos e com maiores possibilidades de vida digna. 

Por meio de técnicas de investigação teórica, em específico, conceitual, 

normativa e zetética empírica aplicada, analisar-se-ão os impactos sociais e jurídicos 

do trabalho da criança e do adolescente no Brasil, bem como suas causas e 

consequências face aos direitos humanos e ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Este trabalho debruçar-se-á sobre alguns tratados internacionais 

concernentes ao direito da criança e do adolescente, também sobre a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em especial, as Convenções Internacionais n.º 138 

e n.º 182 da OIT, bem como na Constituição Federal de 1988, na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), e também no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

No Capítulo 1, analisam-se os conceitos e distinções entre os direitos 

humanos e direitos fundamentais, a fim de demonstrar a busca pela realização do 

princípio da dignidade da pessoa humana e da aplicabilidade da normatividade 

internacional concernente à proteção da criança e do adolescente. 

No Capítulo 2, por sua vez, verifica-se a relação entre os direitos 

humanos e o trabalho infantil, a fim de analisar as causas e consequências deste 

labor proibido, ante os direitos fundamentais relativos à criança. Analisa-se também 

as piores formas de trabalho infantil, chegando-se à discussão sobre as políticas 

públicas de erradicação e a prevenção do trabalho infantil no Brasil. 

No Capítulo 3, serão demonstradas as diferenças entre o trabalho da 

criança e do adolescente, além dos mecanismos de proteção do trabalho do 

adolescente nos instrumentos normativos internacionais e, no ordenamento jurídico 

brasileiro. Aborda-se ainda sobre as modalidades de trabalho e emprego do 

adolescente, além do contrato de aprendizagem. 

Já no Capítulo 4, elencam-se os traços e retratos de um País que ainda 

exerce e desenvolve a sua economia baseada na exploração do trabalho dos 

vulneráveis, sejam eles crianças ou não, a partir da exploração do trabalho em 
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condições análogas à de escravo, aproveitando-se desse panorama para se discutir 

as políticas públicas de combate ao trabalho em condições análogas à de escravo, 

por meio da aplicação de medidas convergentes e dos desafios ainda existentes.  
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1 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

1.1 CONCEITOS E DISTINÇÕES  

 

Não é unívoco o conceito de direitos humanos, a começar pela variedade 

de termos que geralmente são empregados para designá-los, tais como: direitos 

naturais, direitos do homem, direitos da pessoa humana, direitos individuais, direitos 

públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos 

fundamentais.1  

Na visão de Norberto Bobbio, os inúmeros termos são expressões muito 

vagas, sendo a maioria das definições apenas uma repetição de forma 

desnecessária de uma mesma ideia usando termos diferentes.2  

Pode-se considerar que os direitos humanos intitulados naturais são 

aqueles que ultrapassam a esfera de cada Estado, sendo decorrentes da própria 

natureza humana, da existência e resistência do homem e, portanto, têm validade 

mesmo que não sejam positivados por parte dos Estados. 

Nesta toada, os direitos humanos, segundo Rubia Zanotelli de Alvarenga, 

são: 

[...] direitos da pessoa humana, pela sua natureza, que transcendem os 
Direitos Fundamentais, em decorrência de o seu conteúdo ser dotado de 
uma ordem de princípios universais, válidos em todos os lugares e em todos 
os tempos, para todos os povos, independentemente de mera positivação.3 
 
 

 No viés do tema, expressa a referida autora que os direitos humanos são 

direitos inerentes à condição humana e anteriores ao reconhecimento do direito 

positivo, haja vista serem direitos oriundos de consequências ou de reivindicações 

geradas por situações de injustiça ou de agressão a bens fundamentais do ser 

humano.4 

Dessa maneira, a formulação da doutrina dos direitos humanos surgiu 

com a teoria dos direitos naturais ou jus naturalismo, que defende a existência de 

um direito natural a despeito de uma regulação por parte do Estado, ou seja, a lei 

                                                         
1 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
182. 
2 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.37. 
3 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 54. 
4 Ibid., p. 54. 
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natural é fonte de todo o direito, assim a formação das leis não deve derivar da 

concepção do legislador, mas de uma razão natural. 

Neste intento, ensina Ingo Wolfgang Sarlet que há distinção entre “direitos 

fundamentais”, “direitos humanos” e “direitos do homem”. Segundo o autor, o termo 

“direitos fundamentais” se aplica aos direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado. Já a 

expressão “direitos humanos” diz respeito aos direitos solenemente proclamados 

nos documentos de direito internacional, por referir-se às posições jurídicas 

reconhecidas ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação a 

determinado Estado e, nessa perspectiva, assumem um caráter supranacional e 

aspiram validade universal para todos os povos e em todos os tempos.  

Sendo assim, o termo “direitos do homem” tem, nas palavras de Ingo 

Wolfgang Sarlet, conteúdo marcadamente jus naturalista, pois refere-se a uma fase 

anterior ao reconhecimento dos direitos no âmbito do direito positivo interno e 

internacional.5 

Imperioso frisar que os direitos humanos, por serem universais, estão 

reconhecidos tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, quanto 

nos costumes, princípios jurídicos e tratados internacionais concernentes a direitos 

humanos. Ao passo que os direitos fundamentais estão positivados nos 

ordenamentos internos de cada Estado, especialmente nas suas Constituições.6 

De uma maneira geral, os direitos humanos e os direitos fundamentais 

destinam-se a conferir dignidade à existência humana, o que cria uma tendência 

inevitável em reconhecê-los com o mesmo significado. Contudo, não podem ser 

compreendidos como sinônimos, pois apesar de suposta similitude, a distinção entre 

ambos é imprescindível, em face de distintas consequências jurídicas advindas da 

aplicação desses direitos.7 

Direitos fundamentais são direitos essenciais à pessoa humana, definidos 

na Constituição de um Estado, contextualizados, histórica, política, cultural, 

econômica e social. Por sua vez, os direitos humanos advêm da “própria natureza e 

                                                         
5 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2007, p. 35. 
6 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.  

182. 
7 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos 
humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 208. 



 20 

daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam 

os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”. 8 

Nessa perspectiva, adverte Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 

[...] a diferença entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais não está no 
conceito, pois ambos possuem a mesma essência e finalidade, que é de 
assegurar um conjunto de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. 
Portanto, a diferença substancial entre eles reside na localização da norma 
que dispôs sobre tais direitos.9 

 

Logo, destaca a autora que “o alicerce dos Direitos Humanos 

Fundamentais, seja no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro ou no do direito 

internacional dos direitos humanos, reside na dignidade da pessoa humana”.10 

Verifica-se, assim, que os direitos fundamentais são os direitos humanos 

constitucionalizados, gozando de proteção jurídica no âmbito estatal, reservando-se 

o emprego da expressão direitos humanos para as convenções e declarações 

internacionais, que desfrutam de proteção supraestatais. 

Valerio de Oliveira Mazzuoli, a respeito do conceito de direitos humanos, 

esclarece: 

[...] são, portanto, direitos protegidos pela ordem internacional 
(especialmente por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais) 
contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às 
pessoas sujeitas à sua jurisdição. São direitos indispensáveis a uma vida 
digna e que, por isso, estabelecem um nível protetivo (standard) mínimo que 
todos os Estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade 
internacional.11 

 

Em igual sentido, à luz de José Claudio Monteiro de Brito Filho, “os 

Direitos Humanos constituem o conjunto de direitos indispensáveis para que 

qualquer pessoa possa praticar os atos necessários ao cumprimento de seu plano 

de vida”.12 

Em razão disso, “os Direitos Humanos constituem o conjunto de direitos 

indispensáveis à preservação da dignidade do ser humano, em qualquer lugar do 

planeta”.13  

                                                         
8 CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3.ed. Coimbra: 

Almedina, 1999, p. 369. 
9 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
10 Ibid., p. 58. 
11 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 

p. 25. 
12 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2015, p. 25. 
13 Ibid., p. 25. 
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Como observa Arion Sayão Romita, os direitos fundamentais são “aqueles 

que, em dado momento histórico, fundado no reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana, asseguram a cada homem as garantias de liberdade, igualdade, 

solidariedade, cidadania e justiça”.14 

No viés desta temática, Norberto Bobbio assinala que os direitos humanos 

surgiram a partir da evolução e ampliação da noção dos direitos fundamentais. De 

acordo com o autor, há quatro fases percorridas pela humanidade em direção à 

conquista dos direitos humanos. Torna-se mister elucidá-las: 

 

1. Constitucionalização dos direitos fundamentais, primeiramente, no Estado 
Liberal, posteriormente, no liberal-democrático, passando os direitos do 
homem por uma mutação de direitos naturais à direitos positivos; 2. 
Progressiva e contínua extensão dos direitos fundamentais, representando, 
primeiramente, a passagem do Estado liberal para o Estado Liberal-
Democrático, com o incremento dos direitos políticos aos direitos civis, e, 
posteriormente, a transição para o Estado democrático social, quando aos 
direitos civis e políticos agregaram-se os direitos sociais; 3. Universalização 
destes direitos, a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, vale dizer a transposição de sua proteção do sistema interno para 
o sistema internacional; 4. Especificação dos direitos, necessária à medida 
que emergiam novas pretensões, justificadas com base na consideração de 
exigências específicas de proteção, seja com relação ao sexo, seja com 
relação às várias fases da vida, seja com relação às condições, normais ou 
excepcionais, da existência humana, ou seja, de pretensões que devem ser 
reconhecidas, em relação à sociedade grande ou pequena, ou até mesmo 
grandíssima, da qual faz parte15. 

  

De tal modo, a universalização da titularidade dos direitos fundamentais 

decorre da sua definição como direitos inerentes à pessoa humana, que gozam de 

proteção dos ordenamentos jurídicos estatais. Sendo que os direitos humanos 

situam-se acima das leis emanadas do poder estatal, cujo fundamento é o respeito à 

dignidade humana; a pessoa humana é o valor fundamental da ordem jurídica.16 

Observa-se, pois, que os direitos humanos e os direitos fundamentais 

representam um princípio comum a todos os povos civilizados, pois visam assegurar 

o direito de todos a uma vida digna e ao bem-estar social.17 

No tocante ao Brasil, é importante observar que a Constituição Federal de 

1988 se utilizou das expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos” com 

                                                         
14 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 

36. 
15 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Campus, 1996, p. 481. 
16 MONTORO, André Franco. A Cultura dos Direitos Humanos. In: MARCÍLIO, Maria Luiza; PUSSOLI, 
Lafaiete (coord.). A Cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTr, 1998, p. 13. 
17 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
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total previsão técnica. De fato, quando o texto constitucional brasileiro quer fazer 

referência, mais particularmente, aos direitos previstos na Constituição, adota a 

expressão “direitos fundamentais”, como o faz no art. 5º, § 1º, segundo o qual “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Por sua vez, quando o mesmo texto constitucional se refere às normas 

internacionais de proteção da pessoa humana, faz alusão à expressão “direitos 

humanos”, tal como no § 3º do mesmo art. 5º, segundo o qual “os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”18 

Mister ressaltar, ainda, que quando a Constituição pretende se referir, 

indistintamente, aos direitos previstos pela ordem jurídica interna e pela ordem 

jurídica internacional, não faz menção direta a nenhuma das expressões, como se 

observa na CF/88, § 2º, art. 5º, assim redigido: “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”.19 

Por tal razão, à luz desse dispositivo constitucional, os direitos 

fundamentais podem ser organizados em três distintos grupos, quais sejam: a) o dos 

direitos expressos na Constituição; b) o dos direitos implícitos, decorrentes do 

regime e dos princípios adotados pela Carta constitucional; e c) o dos direitos 

expressos nos tratados internacionais subscritos pelo Brasil.20 

De qualquer forma, é imperioso salientar que inúmeros documentos 

internacionais se utilizam das expressões “direitos humanos” e “direitos 

fundamentais” indistintamente, o que não significa que mereçam críticas em razão 

de tal falta de precisão terminológica, sendo importante que o receptor capte a partir 

da intertextualidade sugerida em cada texto seu espírito técnico, haja vista que o 

principal objetivo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, é conforme 

Fernando Gonzaga Jayme: 

                                                         
18 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Método, 2015, p. 
421. 
19 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Site da 
Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 jan. 
2018. 
20 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 63. 
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[...] assegurar o respeito à pessoa humana, e, por conseguinte, sua 
existência digna, capaz de propiciar-lhe o desenvolvimento de sua 
personalidade e de seus potenciais, para que possa alcançar o sentido da 
sua própria existência. Isso significa conferir liberdade no desenvolvimento 
da própria personalidade.21 

 

 
1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Os direitos humanos têm por fundamento intrínseco o valor-fonte do 

Direito que se atribui a cada pessoa humana pelo simples fato de sua existência.22  

Dessa maneira, o que se está a dizer, é que a fonte e fundamento dos 

Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais é a dignidade da qual toda pessoa é 

portadora, e que está totalmente em consonância com o que está previsto no art. 1º 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao estatuir que todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ainda, são dotadas de razão 

e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade.23 

À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pode-se 

dizer que os diretos humanos contemporâneos se fundam em três princípios 

basilares, bem como em suas combinações e influências recíprocas, quais sejam: 

 

1 - o da inviolabilidade da pessoa, cujo significado traduz a ideia de que não 
se pode impor sacrifícios a um indivíduo em razão de que tais sacrifícios 
resultarão em benefícios a outras pessoas; 2 - o da autonomia da pessoa, 
pelo qual toda pessoa é livre para a realização de qualquer conduta, desde 
que seus aos não prejudiquem a terceiros; e 3 - o da dignidade da pessoa, 
verdadeiro núcleo-fonte de todos os demais direitos fundamentais do 
cidadão, por meio do qual todas as pessoas devem ser tratadas e julgadas 
de acordo com os seus atos, e não em relação a outras propriedades suas 
não alcançáveis por eles.24 

 

 

Convém destacar que os direitos humanos conquistaram dimensão 

internacional pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e se 

expandiram definitivamente a quase todas as Constituições dos Estados. 

                                                         
21 JAYME, Fernando Gonzaga. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de 
direitos humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 10. 
22 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Método, 2015, p.  

421. 
23 Ibid., p. 422. 
24 Ibid., p. 422. 
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Nesta linha de raciocínio, observa Valério de Oliveira Mazzuoli: 

 
A Declaração Universal nasceu como um código de conduta mundial para 
dizer a todo o planeta que os direitos humanos são universais, bastando a 
condição de ser pessoa para que se possa vindicar a proteção desses 
direitos em qualquer ocasião e em qualquer circunstância.25   

 

Flávia Piovesan, também por seu tempo, assinala: 
 

A Declaração de 1948 inova a gramática dos direitos humanos, ao introduzir 
a chamada concepção contemporânea dos direitos humanos, marcada pela 
universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque a 
condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de 
direitos, sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos humanos. 
Indivisibilidade porque, ineditamente, o catálogo dos direitos civis e políticos 
é conjugado ao catálogo dos direitos econômicos, sociais e culturais, a 
Declaração ineditamente combina o discurso liberal e o discurso social da 
cidadania, conjugando o valor da liberdade ao valor da igualdade.26 

 

Assim, a referida autora prossegue: 

 

A Declaração se impõe como um Código de atuação e de conduta para os 
Estados integrantes da comunidade internacional. Seu principal significado 
é consagrar o reconhecimento universal dos Direitos Humanos pelos 
Estados, consolidando um parâmetro internacional para a proteção desses 
direitos. A Declaração ainda exerce impacto nas ordens jurídicas nacionais, 
na medida em que os direitos nela previstos têm sido incorporados por 
Constituições nacionais e, por vezes, servem como fonte para decisões 
jurídicas nacionais. Internacionalmente, a Declaração tem estimulado a 
elaboração de instrumentos voltados à proteção dos Direitos Humanos e 
tem sido referência para a adoção de resoluções no âmbito das Nações 
Unidas.27 

 

Convém destacar que os direitos humanos são dotados de característica 

próprias, relativamente à sua titularidade, natureza e princípios, sendo que a 

previsão desses direitos se coloca em elevada posição hermenêutica em relação 

aos demais direitos previstos no ordenamento jurídico.  

Por assim ser, os direitos humanos apresentam uma diversidade de 

características, que são: complementariedade, congenialidade, efetividade, 

essencialidade, historicidade, imprescritibilidade, inalienabilidade, indivisibilidade, 

inexauribilidade, interdependência, inviolabilidade, irrenunciabilidade, proibição ao 

retrocesso e universalidade.28  

                                                         
25 Id., Curso de direitos humanos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 82. 
26 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 38. 
27 Id., Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p. 215. 
28 MALHEIRO, Emerson. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.  235. 
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Primeiramente, a complementaridade dos direitos humanos não devem 

ser jamais interpretados de forma isolada, mas de maneira conjunta com outros 

direitos, de modo que a sua presença venha a complementar o ordenamento jurídico 

vigente para a plena proteção da espécie humana.29 Ou seja, a interpretação dos 

direitos de forma conjunta tem como finalidade alcançar os objetivos previstos pelo 

legislador constituinte. 

Já no que se refere à congenialidade, esta demonstra que os direitos 

humanos são congênitos, pois pertencem ao indivíduo antes mesmo do seu 

nascimento, manifestam-se espontaneamente e têm origem na própria condição 

humana.30 São qualidades particulares ao homem, independentemente da existência 

do Estado. Assim sendo, não estão adstritos ao ordenamento interno, apesar de dar 

relevância aos seus conteúdos. 

A efetividade dos direitos humanos significa que não basta o singelo 

reconhecimento abstrato da existência dos direitos humanos pelos Estados, mas 

compete ao Poder Público responsabilizar-se pela sua aplicação de maneira 

incontestável, não podendo tais direitos existir apenas no âmbito da subjetividade 

humana. Assim, com o uso de meios coercitivos, o Poder Público deve atuar no 

sentido de garantir a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.31 

Importante frisar que os direitos humanos também são essenciais, pois 

protegem interesses fundamentais e indispensáveis para a sobrevivência humana, 

constituindo preceitos excepcionais e inerentes ao homem, sendo sua tutela vital 

para a própria existência do mesmo. Os direitos humanos têm por conteúdo os 

valores supremos e a prevalência da dignidade da pessoa humana (conteúdo 

material), revelando-se essenciais também pela sua especial posição normativa 

(conteúdo formal), permitindo-se a revelação de outros direitos fundamentais fora do 

rol dos direitos expressos em textos constitucionais.32 

É importante salientar que os direitos humanos nascem a partir de um 

processo histórico, pois se traduz num conjunto de fatores que se desenvolvem no 

decorrer da história, revelando os interesses fundamentais do homem e 

condicionando tal evolução dos direitos diretamente ao progresso humano. Foi tão 

                                                         
29 MALHEIRO, Emerson. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 235.  
30 Ibid., p. 235. 
31 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2017, p. 415. 
32 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Método, 2015, p. 

421. 
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somente a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o 

nascimento da Organização Internacional do Trabalho, que os direitos humanos 

começam a, efetivamente, desenvolver-se no plano internacional, não obstante a 

Organização Internacional do Trabalho já existir desde 1919 (garantindo os direitos 

humanos dos trabalhadores desde o pós-Primeira Guerra).33 

Também, sobre os direitos humanos não incide prazo prescricional, 

portanto, eles não perdem seus efeitos pelo decurso temporal, podendo ser exigidos 

a qualquer tempo. Não há perda do direito de punir um transgressor em virtude do 

passar do tempo. Igualmente não há desaparecimento do interesse na repressão de 

uma violação em razão do tempo decorrido.34 Em poucas palavras, os direitos 

humanos não se perdem ou divagam no tempo, salvo as limitações expressamente 

impostas por tratados internacionais que preveem procedimentos perante cortes ou 

instâncias internacionais. 

Outrossim, os direitos humanos são inalienáveis, inafastáveis, não 

podendo ser exonerados ou transferidos para outrem, ainda que com a anuência de 

seu titular.35 Não se admite a sua transmissão, disponibilização ou transigência tanto 

a título gratuito quanto oneroso.  

Nesta senda, os direitos humanos pela sua natureza também não podem 

ser decompostos, pois por possuírem uma composição uniforme, não se permite 

distinguir seus componentes, formando assim um todo homogêneo, sua eventual 

dissociação acabaria por desconfigurá-los. Não obstante as disposições sejam 

autônomas, o conjunto de normas é uno, incindível.36  

Os direitos humanos também nunca se esgotam, pois são inexauríveis. 

Como estão conexos a valores, a todo momento podem ser somados novos direitos, 

sem que estes mais recentes desconfigurem os anteriores, mas ao contrário, o 

acréscimo reforça ainda mais a concretização deles. A Constituição Federal de 1988 

em seu art. 5º, § 2º, apregoa que “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte”. Desse modo, percebe-se aqui, que a Constituição pela expressão “não 

                                                         
33 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Método, 2015, p. 
421 
34 MALHEIRO, Emerson. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 235. 
35 Ibid., p. 235. 
36 Ibid., p. 235. 
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excluem outros” diz serem duplamente inexauríveis os direitos nela consagrados, 

uma vez que eles podem ser complementados tanto por direitos decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados como direitos advindos dos tratados 

internacionais (de direitos humanos) em que o Brasil seja parte.37 

Nos direitos humanos há várias previsões constitucionais, que apesar de 

autônomas, possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades. Assim, 

por exemplo, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia de 

habeas corpus, bem como previsão de prisão somente por flagrante delito ou por 

ordem da autoridade judicial competente.38Portanto, os direitos humanos são 

conexos entre si por uma recíproca dependência, razão pela qual realizam seus 

objetivos pelo auxílio mútuo, muitas vezes somente alcançando a finalidade 

pretendida através da ligação entre direitos. 

Nesta temática, os direitos humanos são invioláveis, pois nenhuma 

pessoa pode empreender ofensa lidimamente contra eles, ou seja, ninguém pode 

atribuir a si o poder de emitir juízo acerca de sua vigência, muito menos legiferar 

contra eles, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal.39 Há clara 

impossibilidade de desrespeito por determinações infraconstitucionais ou por atos 

das autoridades públicas, sob pena de responsabilização em qualquer esfera.40 

Diferentemente do que ocorre com os direitos subjetivos em geral, os 

direitos humanos também têm como característica básica a irrenunciabilidade, que 

se traduz na ideia de que a autorização de seu titular não justifica ou convalida 

qualquer violação do seu conteúdo.41 

No tocante à proibição ao retrocesso, significa dizer que os direitos 

humanos devem sempre e cada vez mais agregar algo de novo e melhor ao ser 

humano, não podendo o Estado proteger menos do que já protegia anteriormente. 

Em matéria de proteção aos direitos humanos não pode haver retrocessos pelos 

Estados. Assim, se uma norma posteriormente revoga ou nulifica uma norma 

anterior mais benéfica, essa norma posterior é inválida por violar o princípio 

internacional da vedação ao retrocesso (igualmente conhecido como princípio da 
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“proibição de regresso”, do “não retorno” ou “efeito cliquet”). Nesse sentido, vários 

tratados de direitos humanos já contêm cláusulas a prever que nenhuma de suas 

disposições  

“[...] pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de 
qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de 
leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que 
seja parte um dos referidos Estados, tal como faz o artigo 29, b, da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969”.42  
 

Frise-se que há várias manifestações no STF sobre esse princípio, 

especialmente do Ministro Celso de Mello, para quem “o princípio da proibição ao 

retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam 

desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social 

em que ele vive”.43 

Por fim, cabe registrar que os direitos humanos são universais, e vão se 

ramificando e atingindo os indivíduos, em qualquer tempo e lugar, sem qualquer 

discriminação proveniente de raça, cor, etnia, religião, origem, sexo estado civil, 

convicção político-filosófica, condições socioeconômicas, culturais ou de outra 

natureza.44 Dizer que os direitos humanos são universais significa não requerer 

outra condição para sua efetivação além de ser pessoa humana; significa, em última 

análise, que não se pode fazer qualquer tipo de acepção quanto às pessoas, eis que 

todas são dotadas da mesma dignidade.  

 
 

1.3 CLASSIFICAÇÃO 
 
 

Costuma-se classificar os direitos humanos em gerações ou categorias, 

com base no decorrer dos momentos históricos que inspiraram a sua criação. No 

entanto, o termo dimensões é mais apropriado para identificar a classificação dos 

direitos humanos, haja vista que a expressão gerações induz à falsa ideia de que 

uma categoria de direito substitui a outra que lhe é anterior. 

Nesta perspectiva, elucida Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 

Embora se fale em gerações, não existe nenhuma hierarquia entre esses 
direitos, pois todos interagem entre si – de nada serve um sem a existência 
dos outros. Tal nomenclatura adveio apenas em decorrência do tempo 
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histórico de seu surgimento original na eterna e constante busca do homem 
por mais proteção e por mais garantias, com vistas a alcançar uma 
sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Note-se, a propósito, que, após 
o seu surgimento original, tais direitos foram incorporados por distintos 
países em sequência multivariada, denotando seu efetivo caráter de 
dimensões ao invés de rígidas e de delimitadas gerações.45 

 

Verifica-se, assim, conforme Rúbia Zanotelli de Alvarenga que as 

gerações dos Direitos Humanos dizem respeito ao seu surgimento ao longo da 

história, já que foram construídos de forma paulatina em cada momento histórico. 

Por esta razão, tal divisão não deve ser interpretada como afronta ao princípio da 

indivisibilidade dos Direitos Humanos, mas apenas como um recurso metodológico 

para melhor compreender as influências ideológicas que propiciaram a formação 

histórica dos Direitos Humanos modernamente reconhecidos no decorrer da 

história.46 

Em sendo assim, a autora esclarece, com peculiar exatidão que para a 

classificação dos direitos humanos, costuma-se recorrer ao critério das gerações, 

que se atribui, originalmente, a Thomas H. Marshall, em sua obra Cidadania, classe 

social e status, na qual ele os classifica da seguinte forma: a) direitos civis, os 

surgidos no século XVIII; b) políticos, surgidos no século XIX; e c) sociais, os 

adquiridos no século XX. Desse modo, há três gerações de direitos humanos que 

podem ser sintetizados como direitos humanos de primeira, de segunda e de 

terceira gerações ou dimensões. Sendo que, além destes, ainda é preciso 

mencionar os direitos de quarta e de quinta geração ou dimensões, que são frutos 

do pensamento de Paulo Bonavides, Norberto Bobbio e Emerson Malheiro.47 

Eis o que se vai elucidar no presente Capítulo, nos próximos tópicos que 

se seguem. 

  

1.3.1 Direitos humanos de primeira dimensão 

 

Os direitos de primeira dimensão surgiram no século XVII, e segundo 

Paulo Bonavides, esses são os direitos de liberdade lato sensu, sendo os primeiros 

a constarem dos textos normativos constitucionais, a saber, os direitos civis e 
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políticos, que em grande parte correspondem, sob o ponto de vista histórico, a fase 

inaugural do constitucionalismo ocidental.48 

Trata-se dos direitos de titularidade do indivíduo, portanto, direitos de 

resistência e oposição perante o Estado. Sendo assim, a primeira dimensão de 

Direitos Humanos tem como destaque a preservação da liberdade individual e a 

busca de uma postura não intervencionista do Estado. 

Originalmente, os direitos de primeira dimensão, eram direitos que 

visavam a representar o individualismo liberal dos séculos XVII e XVIII e libertar 

todos do absolutismo do monarca. A primeira dimensão, por si só, identifica-se, com 

o direito à liberdade individual; direito à vida; à segurança; à igualdade de tratamento 

perante a lei; direito de propriedade; direito de ir e vir; direito à liberdade de culto, 

crença, associação e reunião pacífica e participação política.49 

Desse modo, pode-se dizer que a primeira dimensão dos direitos 

humanos surgiu com as revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, sendo 

direitos inerentes ao liberalismo clássico, encontrando, pois, inspiração no 

iluminismo racionalista, base do pensamento ocidental entre os séculos XVI e XIX.50 

Pela sua própria natureza, os direitos humanos de primeira dimensão são 

imediatamente exigíveis ao Estado, a quem cabe precipuamente garanti-los. Vale 

dizer, os direitos civis e políticos são exercidos contra o Estado e seus agentes, que 

têm obrigação de proteger a pessoa contra os abusos de outra pessoa ou do próprio 

poder político. 

Cumpre ressaltar que a proteção e perenidade dos direitos civis e 

políticos dependem em grande medida da existência de um sistema jurídico que os 

reconheça e os garanta. Existem Constituições, como a brasileira de 1988 (CF, art. 

60, parágrafo 4º, IV), que consideram expressamente os direitos civis e políticos 

(direitos e garantias individuais) autênticas cláusulas pétreas.51 
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Então, os direitos de primeira dimensão, são direitos subjetivos, pois 

conferem “poderes de agir reconhecidos e protegidos pela ordem jurídica a todos os 

seres humanos”.52 

Portanto, são direitos que infligem o dever de não fazer do Estado, 

denotando uma natureza negativa, pois o objetivo é restringir o poder do Estado. 

 

1.3.2 Direitos humanos de segunda dimensão 

 

A segunda dimensão dos direitos humanos nasceu a partir do início do 

século XX e compõem-se dos direitos de igualdade.53  

Segundo Saulo Cerqueira de Aguiar Soares: 

[...] são direitos fundamentais de segunda dimensão os sociais – a exemplo 
dos trabalhistas -, culturais e econômicos, com os quais o Estado adquire 
posicionamento prestacional, promovendo e satisfazendo as necessidades 
da sociedade nesse campo, dentro de uma concepção de Estado Social.54 

 

Logo, os direitos humanos de segunda dimensão compreendem os 

direitos econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos de uma coletividade, 

que foram positivados pela Constituição de Weimar de 1919. 

Então, faz-se imperioso destacar que os direitos de segunda dimensão 

traduzem a ideia de o Estado tomar para si a incumbência de promover a igualdade 

entre as categorias sociais desiguais. Não se referem à mera igualdade formal de 

todos perante a lei, mas à igualdade material e real de oportunidades, protegendo 

juridicamente os hipossuficientes nas relações sociais de trabalho e os padrões 

mínimos de uma sociedade igualitária.55 

Observa-se entre a primeira e segunda dimensão, a distinção do 

comportamento do Estado, uma vez que na primeira o Estado deveria se abster, 

enquanto na segunda o Estado deveria atuar através de prestações positivas. 

A positivação desses direitos deu origem ao que se convencionou chamar 

de “Constitucionalismo Social”, a demonstrar que os direitos humanos de primeira 
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dimensão, especialmente o direito de propriedade, quando do seu exercício, têm 

que cumprir uma função social.56 

Sob tal ótica, os direitos de segunda dimensão traduzem-se, portanto, em 

direitos de inclusão social. Requerem, portanto, políticas públicas que tenham por 

objeto, sobretudo, a garantia do efetivo exercício das condições materiais de 

existência digna da pessoa humana.57 

Como observa Carlos Henrique Bezerra Leite: 

 

São direitos de igualdade substancial entre todos os seres humanos. 
Inserem-se no rol dos direitos humanos de segunda dimensão os direitos 
sociais (aqueles que propiciam à pessoa um padrão digno de vida, 
destacando-se a proteção contra a fome e a miséria, bem como os direitos à 
alimentação, vestuário, moradia, saúde, repouso, lazer e educação), os 
direitos culturais (aqueles que conferem à pessoa o direito de gozar da 
criatividade artística dos próprios povos, o direito aos benefícios da ciência 
e dos avanços tecnológicos, o direito à própria língua e à própria cultura) e 
os direitos econômicos (aqueles relacionados à produção, distribuição e 
consumo de riqueza).58 

 

Observa-se, portanto, que os direitos de segunda dimensão gozam de 

aplicabilidade progressiva, pois infligem o dever de fazer do Estado, denotando uma 

natureza positiva. 

 

1.3.3 Direitos humanos de terceira dimensão 
 

Os direitos de terceira dimensão estão apoiados no princípio da 

fraternidade, sendo eles o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à 

comunicação e ao patrimônio comum da humanidade.  

Consoante ensina Saulo Cerqueira de Aguiar Soares: 

 

[...] são direitos da fraternidade ou solidariedade humanas, tendo como 
destinatária a coletividade de pessoas. Nesse momento, a função do Estado 
é marcada pela complexidade da exigência omissiva e promocional de 
forma concomitante e a concepção adquire perfil difuso, pois são direitos de 
titularidade coletiva, como o direito ao meio ambiente, à qualidade de vida, 
por exemplo.59 
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Os direitos de terceira geração, segundo Sílvio Beltramelli Neto: 

 

[...] são direitos de titularidade coletiva cujo sujeito passivo é, no mais das 
vezes, o Estado. Então, podem ser colocados também como titulares 
desses direitos os Estados que tiveram a sua paz turbada por atitudes de 
outros sujeitos de direitos internacional público.60 

 

Logo, 

A 3ª Geração se dedica aos direitos dos povos ou direitos coletivos, 
inspirados no ideal de fraternidade ou de solidariedade prevalecentes na 
segunda metade do século XX. São direitos que sobrevieram à Segunda 
Guerra Mundial, reagindo aos extermínios em massa praticados na primeira 
metade do século XX por regimes totalitários.61 

 

Em tal contexto, elucida Rúbia Zanotelli de Alvarenga, diante do 

extermínio cometido pela arbitrariedade de alguns governantes, a humanidade 

conclama a solidariedade de todos os indivíduos da espécie humana, nascendo, 

assim, os direitos de 3ª geração, inspirados nos valores da solidariedade e da 

fraternidade, que têm como premissas o direito ao desenvolvimento, o direito a um 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e o direito à paz.62 

Nessa perspectiva, assinala Saulo Cerqueira de Aguiar Soares: 

 

[...] a sociedade se apercebeu que não era possível prosseguir no rumo até 
então tomado, já que este percurso poderia ocasionar a destruição das 
nações e dos povos. Sem solidariedade e fraternidade, não há como manter 
a vida humana na superfície desse planeta telúrico.63 

 

É imprescindível mencionar que foi a partir dos direitos humanos de 

terceira dimensão, que as Constituições passam a enfrentar a preocupação com o 

meio ambiente e com conservação do patrimônio histórico-cultural. 

Neste sentido, os direitos de terceira dimensão, constituem-se por 

interesses difusos e coletivos, estando orientados para o progresso da humanidade.  
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1.3.4 Direitos humanos de quarta dimensão 

 

Impende destacar que Paulo Bonavides acrescenta ainda uma quarta 

dimensão de direitos humanos, resultante, segundo a sua concepção, da 

globalização dos direitos fundamentais, de forma a universalizá-los 

institucionalmente, como o direito à democracia, à informação e ao pluralismo.64 

Para bem ilustrar sua teoria, Paulo Bonavides relaciona, entre os direitos 

fundamentais de quarta dimensão, o direito à democracia, correspondendo esta à 

democracia direta, possibilitada pelos avanços da tecnologia, pelo direito à 

informação e pelo direito ao pluralismo político.65 

Segundo o autor: 

A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de 
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos 
avanços da tecnologia de comunicação. E legitimamente sustentável graças 
à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há 
de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 
manipuladora. Já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e 
unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a 
informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos paralelos e 
coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero 
humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução 
conceitual.66  

 

Os diretos de quarta dimensão correspondem, assim, ao futuro da 

cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão somente com eles será 

legitimada e possível a globalização política.67 

 
1.3.5 Direitos humanos de quinta dimensão 

 

Indo-se mais avante, tem-se ainda a quinta dimensão de Direitos 

Humanos, elencada por Paulo Bonavides como o direito à paz universal. 

Segundo Paulo Bonavides, “a concepção da paz no âmbito da 

normatividade jurídica configura um dos mais notáveis progressos já alcançados 

pela teoria dos direitos fundamentais”.68 

Ainda em consonância com o brilhante direcionamento de Paulo 

Bonavides, “o direito à paz está subindo a um patamar superior, onde, cabeça de 
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uma dimensão de direitos humanos fundamentais, sua visibilidade fica 

incomparavelmente maior”.69  

Consoante ensina Saulo Cerqueira de Aguiar Soares: 

 
O direito à paz é um exemplo de direito metafísico, que transcende o campo 
jurídico e converge para a fé. O homem, enquanto ser coletivo, busca 
sempre a paz, mesmo que, na realidade, de forma censurável, se utilize da 
guerra para atingir a paz. A paz representa a sobrevivência da atual geração 
e das próximas; sem ela a humanidade não sobrevive.70 

 

Imperioso observar que a defesa à paz se tornou princípio constitucional, 

insculpido no art. 4º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 e que, desde então, 

avulta entre os princípios que o legislador constituinte estatuiu para reger o país no 

âmbito de suas relações internacionais.71 

 

1.4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO 

DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

A dignidade da pessoa humana constitui o verdadeiro pressuposto ou o 

próprio fundamento dos direitos humanos fundamentais. É a necessidade de 

respeito à própria dignidade da pessoa humana que está na raiz do paradigma ético 

básico a ser observado por todo e qualquer ordenamento jurídico.  

Destarte, o reconhecimento do valor absoluto da pessoa humana ocupa o 

vértice dos valores consagrados por qualquer ordenamento jurídico justo, aspiração 

hoje cada vez mais difundida, alcançando significação universal. 

Tal noção de dignidade humana reconstrói a ideia kantiana segundo a 

qual o mais valioso para o ser humano é a sua capacidade de se atribuir seus 

próprios fins como sujeito dotado de autonomia moral, o que impede usar o indivíduo 

como simples meio para se obter fins a ele transcendente ou pretender dar sentido a 

sua vida mediante modelos de virtude alheios à sua própria consciência ética. No 

pensamento kantiano que está na base da concepção atual do fundamento dos 

direitos humanos, encontra-se a indicação da dignidade, próprio projeto vital 
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(inclusive seus fins). Por isso, a dignidade da pessoa humana, em consequência, 

fundamenta os direitos humanos, em todos os aspectos da vida do homem.72 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é a pedra 

angular dos direitos humanos fundamentais, e foi positivado no ordenamento jurídico 

brasileiro com status de princípio fundamental e verdadeiro princípio conformador de 

todo o sistema jurídico nacional. 

Em face disso, aponta Flávia Piovesan: 

 

O valor da dignidade humana – ineditamente elevado a princípio 
fundamental da Carta, nos termos do art. 1°, III – impõe-se como núcleo 
básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como critério e 
parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do 
sistema constitucional instaurado em 1988. A dignidade humana e os 
direitos fundamentais vêm a construir os princípios constitucionais que 
incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte 
axiológico todo o sistema jurídico brasileiro. Na ordem de 1988, esses 
valores passam a ser dotados de uma especial força expansiva, projetando-
se por todo universo constitucional e servindo como critério interpretativo de 
todas as normas do ordenamento jurídico nacional.73 

 

Nessa mesma toada, ensina Arion Sayão Romita: 

 

É a necessidade de respeito à dignidade da pessoa que está na raiz do 
paradigma ético básico a ser observado por todo e qualquer ordenamento 
jurídico. Este paradigma reduz o terreno das discrepâncias entre as 
diferentes concepções de justiça no tempo. A consagração, a garantia, a 
promoção e o respeito efetivos dos direitos fundamentais constituem o 
mínimo ético que deve ser acatado por toda sociedade e todo direito que 
desejem apresenta-se como uma sociedade e um direito justo.74 

 

Em consonância com Rúbia Zanotelli de Alvarenga, o reconhecimento do 

valor absoluto da pessoa humana ocupa o vértice dos valores consagrados por 

qualquer ordenamento jurídico justo, aspiração, hoje, cada vez mais difundida, 

alcançando significação universal.75 

Logo, o ponto nevrálgico dos direitos humanos é atribuir proteção eficaz à 

dignidade da pessoa humana, observando valores como o direito à vida, à liberdade, 

à segurança e à propriedade, dentre outros, sendo o alicerce dos direitos humanos 
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fundamentais, seja no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro ou no direito 

internacional dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a força 

imanente que influencia todos os valores. 

A dignidade da pessoa humana é o fundamento dos direitos humanos 

fundamentais, os quais constituem manifestações da dignidade da pessoa. Quando 

algum dos direitos fundamentais, qualquer que seja a família a que pertença, for 

violado, é a dignidade da pessoa que sofre a ofensa. Os direitos fundamentais 

asseguram as condições da dignidade e, não obstante a violação da norma, apesar 

da agressão, a dignidade estará preservada, porque ela é um valor intangível. A 

dignidade não se esgota nos direitos fundamentais, entretanto, só terá sua dignidade 

respeitada o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e realizados. 

Acerca disso, a dignidade da pessoa humana encerra um valor heurístico 

e exerce uma função hermenêutica. O valor heurístico se revela no papel de 

influenciar o legislador na edição das normas que explicitam os direitos 

fundamentais e bem assim o juiz, no momento de proferir decisões que põem em 

jogo interesses vitais da pessoa. Quanto à função hermenêutica, é certo que a 

dignidade está presente na tarefa de interpretação de todo o ordenamento.76  

Como nos sábios dizeres de Daniel Sarmento, a dignidade “condensa a 

ideia unificadora que percorre a ordem jurídica, condicionando e inspirando a 

exegese e aplicação do direito positivo, em suas mais variadas manifestações”.77 

Portanto, a dignidade da pessoa humana é o valor do qual decorrem os 

direitos fundamentais, pois estes adquirem vida e realidade nele e por ele, mas em 

contrapartida, o valor da dignidade só se concretiza e se torna efetivo por intermédio 

dos direitos fundamentais. A dignidade só existe como realidade jurídica concreta por 

meio de sua exteriorização em cada um dos direitos fundamentais.78 

Logo, os direitos humanos fundamentais apresentam-se como fim da 

própria atividade estatal, já que a dignidade da pessoa humana representa o 

compromisso fundamental do Estado.79 
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Por oportuno, é importante se observar que na Constituição Federal de 

1988, a dignidade da pessoa humana desempenha papel central. Assim é que ela 

constitui um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, III), e 

também de nossa ordem econômica (art. 170, caput), além de figurar como um dos 

direitos expressamente assegurados às crianças (art. 227, caput) e aos idosos (art. 

230, caput).80 

De acordo com Ingo Wolgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana, 

além de ser considerada um mero princípio ou valor fundamental, é também, 

“fundamento de posições jurídico-subjetivas, isto é, norma definidora de direitos e 

garantias fundamentais, mas também de deveres fundamentais”.81  

Destarte, ser erigida à condição de princípio fundamental foi algo inédito 

em nosso constitucionalismo. Neste aspecto, a dignidade da pessoa humana 

constitui valor a embasar todo o ordenamento jurídico pátrio, notadamente no campo 

da hermenêutica das normas infraconstitucionais. 82 

Perante o ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana 

é um dos fundamentos do próprio Estado Brasileiro, o que não desmente a assertiva 

de que representa também o fundamento dos direitos humanos reconhecidos e 

proclamados pela própria Constituição Federal de 1988.  

Assim sendo, do mesmo modo que a dignidade da pessoa humana se 

apresenta como grande fundamento do estudo dos direitos humanos no plano 

internacional, manifesta-se, da mesma forma, na ordem jurídica interna dos Estados, 

como no Brasil, no qual a enquadra como sendo o epicentro da ordem jurídica, 

tendo em vista que concebe a valorização da pessoa humana como sendo o 

fundamento para a estrutura de organização do Estado brasileiro e para o Direito.83 
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1.5 INCORPORAÇÃO E HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, definitivamente o 

Brasil assume um compromisso sério frente à sociedade internacional com respeito 

à promoção e à proteção dos direitos humanos.84  

Diante desse compromisso e de um quadro favorável consagrado por 

uma nova dinâmica em relação à elevação do princípio da dignidade da pessoa 

humana e à política dos direitos humanos, é que o legislador constituinte brasileiro 

estabeleceu importante marcos nessa matéria relativamente ao tema dos direitos 

humanos, no plano internacional.  

A Constituição Federal de 1988 é rica na consagração de direitos e 

garantias fundamentais, ao apresentar vários dispositivos que vinculam o Estado às 

obrigações assumidas no âmbito das relações internacionais, sendo certo afirmar 

que o texto constitucional é marcado por normas internacionais de direitos humanos. 

Como afirma Flávia Piovesan: 

 

A Constituição de 1988 inova, assim, ao incluir, dentre os direitos 
constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 
internacionais de que o Brasil seja signatário. Ao efetuar tal incorporação, a 
Carta está a atribuir aos direitos internacionais uma hierarquia especial e 
diferenciada, qual seja, a de norma constitucional.85 

 

Nesta toada, no tocante à proteção da pessoa humana, evidencia-se que 

o art. 4º da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer os princípios fundamentais 

que regem o Brasil no campo das relações internacionais, também está voltado para 

assegurar a prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz, o repúdio ao 

terrorismo e ao racismo e a concessão do direito de asilo etc.86 

Com essa postura adotada pelo legislador constituinte, evidencia-se que o 

Brasil ingressa definitivamente na valorização da pessoa humana, consolidando um 

todo harmônico entre os sistemas interno e internacional.  
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85 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 63. 
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Acerca disso, Antônio Augusto Cançado Trindade, ao destacar a interação 

entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos, 

afirma: 

A incorporação da normativa internacional de proteção no direito interno dos 
Estados constitui alta prioridade em nossos dias, pois na verdade, no 
presente domínio de proteção o direito internacional e o direito interno 
conformam um todo harmônico: apontam na mesma direção, desvendando 
o propósito comum de proteção da pessoa humana. As normas jurídicas, de 
origem tanto internacional como interna, vêm socorrer os seres humanos 
que têm seus direitos violados ou ameaçados, formando um ordenamento 
jurídico de proteção.87 

 
 

Nesta esteira, a pessoa humana passa a ser considera valor supremo do 

direito constitucional brasileiro e da ordem pública internacional. Tal mudança de 

status decorre de grande influência de outros Estados, bem como em razão das 

grandes transformações ocorridas no mundo em matéria de direitos humanos, ou 

seja, a ordem constitucional sofreu grande influência do direito internacional e dos 

direitos humanos ao consagrar os direitos fundamentais no Brasil. 

 Com essa postura adotada pelo legislador constituinte, evidencia-se que 

o Brasil ingressa definitivamente na valorização da pessoa humana, consolidando 

um todo harmônico entre os sistemas interno e internacional.  

A incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico 

interno de um país tem sido preocupação de diversos Estados, haja vista que eles 

elevam e reforçam a ordem jurídica constitucional brasileira.  

O direito brasileiro faz opção por um sistema misto de incorporação dos 

tratados ao ordenamento jurídico brasileiro, que combina regimes jurídicos 

diferenciados: um regime aplicável aos tratados de direitos humanos e outro 

aplicável aos tratados tradicionais. 

A propósito, cumpre ressaltar, conforme Maurício Godinho Delgado, sobre 

a reforma do Judiciário, promulgada em dezembro de 2004, que ela passou a 

conferir status de Emenda Constitucional a Tratados e a Convenções internacionais 

sobre direitos humanos que tenham sido aprovados com rito e quórum similares aos 

de emenda – três quintos de cada Casa Congressual, em dois turnos (art. 5º, § 3º, 

c/c art. 60, § 2º, CF/88). Ensina o autor: 
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A alteração interpretativa tem de ser integrada a um quadro de avanço 
hermenêutico e cultural, e não de retrocesso. Desse modo, havendo 
aparente conflito entre normas internacionais ratificadas e o Direito Interno, 
deve prevalecer a norma e a interpretação mais favoráveis à pessoa 
humana a quem se destina a tutela jurídica. A alteração interpretativa da 
Constituição não pode ser feita para propiciar retrocessos sociais e culturais 
– mas para garantir avanços civilizatórios em benefício da pessoa humana. 
Nesta linha, há o princípio da vedação do retrocesso, inerente aos Direitos 
Humanos, em suas múltiplas dimensões.88 

 

Nessa esteira, pontifica Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 
Observa-se uma nova pirâmide jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, 
qual seja: no patamar inferior está a lei, na posição intermediária estão os 
tratados de Direitos Humanos (aprovados sem o quórum qualificado do § 3° 
do art. 5° da Constituição Federal de 1988) e no topo está a Constituição. 
Nesse enleio, instaura-se um novo modelo de Estado: o Estado 
constitucional internacionalista.89 

 

Reitere-se, contudo, segundo Flávia Piovesan que: 

 

Por força do art. 5°, § 2°, todos os tratados de direitos humanos, 
independentemente do quórum de sua aprovação, são materialmente 
constitucionais, compondo o bloco de constitucionalidade. O quórum 
qualificado está tão somente a reforçar tal natureza, ao adicionar um lastro 
formalmente constitucional aos tratados ratificados, propiciando a 
“constitucionalização formal” dos tratados de direitos humanos no âmbito 
jurídico interno. [...] na hermenêutica emancipatória dos direitos há que 
imperar uma lógica material e não formal, orientada por valores, a celebrar o 
valor fundante da prevalência da dignidade humana. À hierarquia de valores 
deve corresponder uma hierarquia de normas, e não o oposto. Vale dizer, a 
preponderância material de um bem jurídico, como é o caso de um direito 
fundamental, deve condicionar a forma no plano jurídico-normativo, e não 
ser condicionado por ela.90 

 

Desse modo, com o advento do § 3° do art. 5°, surgem duas categorias 

de tratados internacionais de proteção de direitos humanos, a saber: a) os 

materialmente constitucionais; e b) os material e formalmente constitucionais. Assim, 

todos os tratados internacionais de direitos humanos são materialmente 

constitucionais, por força do § 2° do art. 5°. Para além de serem materialmente 

constitucionais, poderão, a partir do § 3 do mesmo dispositivo, acrescer a qualidade 

de formalmente constitucionais, equiparando-se às emendas à Constituição, no 

âmbito formal.91 
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Frise-se que o corpo das normas internacionais de direitos humanos tem 

crescido continuamente, tendo o Brasil ratificado vários tratados de proteção dos 

diretos humanos nesses últimos anos, sem contar com as inúmeras declarações e 

resoluções internacionais sobre direitos humanos que também foram aplicadas nos 

casos submetidos ao Supremo Tribunal Federal. 

O auge dessa disposição brasileira em aceitar tratados de direitos 

humanos ocorreu em 2009, quando o Brasil incorporou internamente, após 

aprovação pelo rito especial do art. 5°, § 3º, da Constituição Federal de 1988, dois 

tratados agora com estatuto constitucional indiscutível, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo.92 

Sob tal aspecto, urge destacar o impacto jurídico dos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos na ordem Jurídica Brasileira. 

Seguindo a apropriada visão de Flávia Piovesan, três importantes hipóteses poderão 

ocorrer. Torna-se mister destacá-las: 

a) O direito enunciado nos tratados poderá 

coincidir com o direito assegurado pela Constituição (neste 

caso a Constituição reproduz preceitos do direito internacional 

dos direitos humanos); 

b) O direito enunciado nos tratados poderá 

integrar, complementar e ampliar o universo de direitos 

constitucionalmente previstos;  

c) O direito enunciado nos tratados poderá 

contrariar preceitos de direito interno.93 

Sendo assim, em todas as três hipóteses, os direitos internacionais 

constantes dos tratados de direitos humanos apenas vêm a aprimorar e fortalecer, 

nunca a restringir ou debilitar, o grau de proteção dos direitos consagrados no plano 

constitucional normativo94. 

Portanto, resta claro que os tratados internacionais de direitos humanos 

podem contribuir de forma decisiva para o reforço da promoção dos direitos 

humanos no Brasil, não podendo se olvidar que o sucesso da aplicação deste 

instrumento internacional de direitos humanos requer a ampla sensibilização dos 
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agentes operadores do Direito, no que se refere à relevância e à utilidade de 

advogar esses tratados perante as instâncias nacionais e internacionais, o que pode 

viabilizar avanços concretos na defesa do exercício dos direitos da cidadania95. 

A Constituição Federal de 1988 e os tratados de direitos humanos lançam 

um projeto democratizante e humanista, cabendo aos operadores do direito introjetar 

e incorporar os valores inovadores. 

Neste sentido, os tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos inovam significativamente o universo dos direitos nacionalmente 

consagrados – ora reforçando sua imperatividade jurídica, ora adicionando novos 

direitos, ora suspendendo preceitos que sejam menos favoráveis à proteção dos 

direitos humanos. Em todas essas três hipóteses, os direitos internacionais 

constantes dos tratados de direitos humanos apenas vêm a aprimorar e fortalecer, 

nunca restringir ou debilitar, o grau de proteção dos direitos consagrados no plano 

normativo constitucional.96 
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2 DIREITOS HUMANOS E O TRABALHO DA CRIANÇA 

 

Sabe-se que a legislação, que trata da proteção da criança e do 

adolescente no trabalho no Brasil, é algo muito recente, comparados ao tempo 

histórico de exploração do trabalho infantil.  

Frise-se que foi na década de oitenta que se tornou mais expressiva a 

proteção à criança e ao adolescente, isto em razão das diversas mobilizações 

sociais, as quais refletiram diretamente nos trabalhos de elaboração da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, que estabeleceu os Direitos Humanos 

Fundamentais da Criança e do Adolescente, fixando os princípios da proteção 

integral, da prioridade absoluta e da tríplice responsabilidade compartilhada entre a 

família, a sociedade e o Estado.97 

No viés desta temática, urge estabelecer a relação entre o trabalho da 

criança e do adolescente em face dos direitos humanos e do princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, haja vista que explorar a mão de obra infantil e 

submeter crianças e adolescentes a condições subumanas fere frontalmente esse 

princípio basilar, erigido na Constituição Federal de 1988 e nos instrumentos 

normativos internacionais.98  

Imperioso observar que o direito enquanto norma reguladora da 

sociedade percebe a criança e o adolescente a partir da perspectiva da proteção 

integral, estando positivada no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

com previsão constitucional inserta no art. 227 da Carta Magna de 1988. 

É importante pugnar pela aplicação da doutrina da proteção integral na 

tutela dos diretos da criança e do adolescente, em decorrência não só da sua 

vulnerabilidade, mas também de sua condição física, psicológica e social. O 

mencionado princípio constitui expressão dos direitos humanos, pois realça a 

inalienabilidade de tais direitos e compromete o Estado, tanto no âmbito interno 

quanto internacional, a respeitá-los, defendê-los, promovê-los e efetivá-los. 

Destarte, os mais recentes instrumentos internacionais de direitos 

humanos frisam a indivisibilidade entre os direitos civis, políticos, econômicos, 

culturais e sociais, em razão da relação de todos com o princípio da dignidade da 
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pessoa humana, ao considerarem-se direitos da criança e do adolescente categorias 

de direitos humanos. Logo, eles devem ser garantidos em conjunto, sob a 

perspectiva integral. Isso significa que o desrespeito a qualquer direito faz com que 

todos os direitos humanos, de um modo ou de outro, sejam violados, já que estão 

interligados e a garantia de um direito pressupõe a garantia dos demais direitos 

humanos.99 

É preciso destacar que o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana é a pedra angular dos direitos humanos fundamentais, e foi positivado no 

ordenamento jurídico brasileiro com status de princípio fundamental, sendo 

considerado por muitos constitucionalistas o verdadeiro princípio conformador de 

todo o sistema jurídico nacional. 

Sabe-se que a tendência dos ordenamentos posteriores à traumática 

barbárie do nazifascismo repousa no reconhecimento da pessoa humana como o 

centro e o fim do Direito, de modo que diversos países passaram a adotar a 

dignidade da pessoa humana como valor básico dos Estados Democráticos. 

Portanto, é ao final da Segunda Guerra Mundial, que emergem a grande crítica e o 

repúdio à concepção positivista de um ordenamento jurídico indiferente a valores 

ético confinado à ótica meramente formal. 

Sob o prisma da reconstrução dos direitos humanos é possível 

compreender a importância do princípio da dignidade da pessoa humana no Pós-

Guerra, pois de um lado havia a emergência do chamado Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, e de outro, a nova feição do Direito Constitucional Ocidental, em 

resposta ao impacto das atrocidades então cometidas.100 

Outra questão é que não se pode afirmar que a dignidade da pessoa 

humana só existe quando o direito a reconhecer, haja vista a dignidade da pessoa 

ser preexistente ao direito. O papel do direito perante a dignidade da pessoa 

humana será mero protetor e promotor, afinal, a dignidade da pessoa humana é uma 

qualidade intrínseca de todos os seres humanos que pressupõe a existência de 

direitos fundamentais que os protegem contra os atos desumanos atentatórios à sua 

integridade física, psíquica e moral.101 
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O grande objetivo dos direitos humanos é atribuir proteção eficaz à 

dignidade da pessoa humana, incluindo-se valores como o direito à vida, a 

liberdade, à segurança e à propriedade, dentre outros. Portanto, a dignidade da 

pessoa humana representa o norte da positivação dos direitos humanos, tanto em 

tratados internacionais, quanto em constituições nacionais, consistindo, assim, no 

fim maior do Direito.102 

Na visão de Emerson Malheiro, “o princípio da dignidade da pessoa 

humana constitui um núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos, pois a 

sua função é propagar os interesses fundamentais dos indivíduos”.103 

Ainda na lição do autor, o ponto nuclear de onde irradiam quaisquer 

outros direitos fundamentais é o princípio da proteção da dignidade da pessoa 

humana, sendo que todos os demais princípios estão imbrincados a partir deste 

princípio nuclear.104 

Nessa mesma toada, ensina Arion Sayão Romita: 

 

É a necessidade de respeito à dignidade da pessoa que está na raiz do 
paradigma ético básico a ser observado por todo e qualquer ordenamento 
jurídico. Este paradigma reduz o terreno das discrepâncias entre as 
diferentes concepções de justiça no tempo. A consagração, a garantia, a 
promoção e o respeito efetivos dos direitos fundamentais constituem o 
mínimo ético que deve ser acatado por toda sociedade e todo direito que 
desejem apresenta-se como uma sociedade e um direito justo.105 

 

Em consonância com Rúbia Zanotelli de Alvarenga, o reconhecimento do 

valor absoluto da pessoa humana ocupa o vértice dos valores consagrados por 

qualquer ordenamento jurídico justo, aspiração, hoje, cada vez mais difundida, 

alcançando significação universal.106 

Logo, o ponto nevrálgico dos direitos humanos é atribuir proteção eficaz à 

dignidade da pessoa humana, observando valores como o direito à vida, à liberdade, 

à segurança e à propriedade, dentre outros, sendo o alicerce dos direitos humanos 

fundamentais, seja no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro ou no direito 
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internacional dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a força 

imanente que influencia todos os valores. 

No Brasil, em 1990, houve a aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, legislação especial destinada a instituir um inovador sistema de 

garantias de direitos. Tal marco significou uma grande conquista à proteção dos 

direitos humanos fundamentais das crianças e dos adolescentes. 

Uma análise da dimensão do trabalho infantil ocorreu a partir da década 

1980, onde a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios (PNAD), e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produziram dados visando oferecer um 

diagnóstico da realidade sobre crianças e adolescentes explorados no trabalho nos 

diversos estados e regiões brasileiras.107 

Os dados sobre o trabalho infantil no Brasil ainda apresentam números 

elevados e, lamentavelmente, mantiveram níveis constantes durantes os últimos 

cinco anos, embora na década de noventa a redução tenha sido expressiva. 

Quanto às causas da exploração do trabalho infantil, pode se destacar 

que historicamente a pobreza das famílias foi apontada como o principal fator 

determinante, embora, cada vez mais, outros fenômenos sejam apresentados, tais 

como: a forte tradição cultural e os mitos que permeiam a realidade.108 

Kailash Satyarthi, ativista indiano que luta pelos direitos das crianças, 

vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, afirma que: 

 

[...] as fortes tradições ou sensibilidades sociais simplesmente exploram as 
crianças, e são argumentos para a exploração, nada mais que isso. Que é 
preciso confrontar esses mitos que prevalecem na sociedade e justificam o 
que chamamos de paradigma triangular. Imaginem um triângulo. Em uma 
ponta, temos a pobreza; na outra, o trabalho infantil; e na terceira, o 
analfabetismo. Essas três coisas são interdependentes e geram 
consequências umas para as outras. Se a pobreza e o trabalho infantil 
persistirem, o analfabetismo também vai persistir, mas se não houver 
educação gratuita e de boa qualidade, o trabalho infantil e a pobreza 
persistirão.109 
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Vê-se que entre as consequências do trabalho infantil, destacam-se os 

fatores educacionais, os econômicos, os políticos e ainda os efeitos diretos sobre o 

desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes. 

Neste contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente firmou-se como 

um instrumento inovador na história brasileira, como uma legislação avançada na 

garantia da proteção à criança e ao adolescente, conferindo uma ampla proteção 

contra a exploração do trabalho infantil, atingindo áreas antes desprotegidas pela 

regulamentação trabalhista. 

Nos últimos anos, os dados sobre trabalho infantil no Brasil foram 

aprimorados e forneceram uma base representativa da dimensão e do contexto 

desse fenômeno. Isso ocorreu principalmente a partir das pesquisas produzidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela colaboração da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT).110 

O IBGE realiza pesquisas domiciliares desde 1967 com o foco de 

investigação nas características da população na área de educação, trabalho, 

rendimento, habitação, saúde, entre outros. Esses dados tornaram-se importantes 

para diagnosticar o trabalho infantil e promover a política de assistência social. 

Sendo assim, foi na década dos anos 80 que a exploração dos dados dos 

censos e das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD), sobre o 

trabalho infanto-juvenil abriu possibilidade para seu conhecimento mais sistemático.  

Nesta linha, a Fundação IBGE, por exemplo, começou a produzir e 

divulgar regularmente um conjunto de dados referentes às crianças e adolescentes 

trabalhadores, os quais permitem realizar comparações através do tempo, entre 

estratos sociais e diferentes regiões do país.111  

É inegável que as condições de desigualdades sociais são fatores 

predominantes na exploração do trabalho de crianças e adolescentes, decorrentes 

do modo capitalista de produção. Essa situação se torna cada vez mais evidente 

quando se verifica elevados percentuais de pessoas vivendo abaixo da linha da 

pobreza.  

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

registra que essa estrutura econômica levou o Brasil a ser reconhecido 
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mundialmente como um dos países com os maiores índices de desigualdade social, 

expressos na concentração de renda nas classes economicamente protegidas. “Na 

década de 1980, 62% da renda nacional pertenciam aos 20% mais ricos da 

população e apenas 8% da renda eram divididas entre os 40% mais pobres.112 

Neste sentido, a incidência da exploração do trabalho infantil no Brasil 

vem decaindo nos últimos anos. A comparação dos dados levantados no período 

compreendido entre 1992 e 2002 referentes as crianças e aos adolescentes 

trabalhadores com idades entre 10 e 17 anos demonstram que: 

 

[...] em 1992 a população de crianças e adolescentes trabalhadores 
representava 7.357.971; já em 1995 estes números passaram para 
7.280.105; em 1997 para 6.147.808; no ano de 1999 atingiu 5.852.617; em 
2001 eram 4.903.964 e, por fim, em 2002 foram registrados 4.910.378 
crianças e adolescentes trabalhadores, ou seja, um pequeno acréscimo no 
último ano em análise.113 

 

Contudo, esses dados refletem o diagnóstico relativo apenas a uma 

amostra selecionada para a pesquisa. É preciso considerar ainda os trabalhos 

ocultos como o trabalho infantil doméstico realizado por meninas nas suas próprias 

casas ou em casas de terceiros. O trabalho realizado na própria casa é o mais difícil 

de ser identificado, pois está oculto no ambiente doméstico e no próprio pensamento 

daqueles que utilizam a mão de obra infantil, considerando-a apenas como ajuda. 

 

2.1 CONCEITO DE TRABALHO DA CRIANÇA 

 

O conceito jurídico de trabalho da criança, ou trabalho infantil, é bem mais 

complexo do que pode parecer à primeira vista, uma vez que deve ser levado em 

consideração as idades mínimas e a modalidade de trabalho. 

No que se refere à idade, deve-se observar que os documentos 

internacionais (Declarações de Direitos, Cartas, Convenções da OIT) denominam 

“criança” a pessoa na faixa etária que vai de zero a dezoito anos. Assim, literalmente 

é infantil todo trabalho executado nesta faixa etária; todavia, importa observar que as 
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normas internacionais, tratando de trabalho, apresentam vários níveis de idade 

abaixo dos dezoito anos.114 

Na Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) n.º 138°, 

existem as fixações de várias “idades mínimas” da admissão: a) a básica para a 

admissão ao emprego e ao trabalho (15 a 14 anos); b) a superior (18 anos) para 

trabalhos que prejudiquem a saúde, a segurança e a moral, com possibilidade de a 

partir dos 16 anos se for proporcionada instrução ou formação adequada; c) inferior 

(13 ou 12 anos) para trabalhos leves (art.º 7).115 

Quanto à modalidade de trabalho, embora a Convenção n.º 138 refira-se 

a “emprego ou trabalho em qualquer ocupação”, ela mesma exclui de sua aplicação 

o executado em escolas de educação vocacional ou em instituições de treinamento 

em geral, desde que integrante de curso de educação ou treinamento, programa de 

treinamento principal ou interinamente numa empresa, programa de orientação 

profissional. Há, porém, única limitação de exceção: quando tal trabalho for 

executado numa empresa a idade mínima é de quatorze anos (art. 6º).116 

As convenções n.º 60 (art. 1, n.º 4, a) e 59 (art. 2, n.º 2) excluem do seu 

campo de aplicação “o trabalho nos estabelecimentos em que estejam empregados 

unicamente os membros da família do empregador com a condição de que o 

trabalho não seja nocivo, prejudicial ou perigoso”.117 

Existe ainda outra exceção formulada pela Convenção n.º 138, qual seja a 

explicação de que o trabalho em propriedades de pequeno porte que produzam para 

o consumo local e não empreguem regularmente mão de obra remunerada” não 

deve ser arrolado necessariamente entre os que são abrangidos pela sua aplicação, 

(art.5º, n.3)118.  Sendo assim, entende-se que os Estados Membros podem incluir ou 

excluir tais trabalhos da aplicação da Convenção n.º 138. 

Frise-se que um documento da OIT apresenta uma interpretação dos 

termos trabalho, trabalho infantil e trabalho perigoso na Convenção n.º 138. O termo 

trabalho se restringe à atividade quando econômica; razão porque se excluem ou 

podem ser excluídas as modalidades acima apontadas. 
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A atividade econômica é um conceito amplo que engloba a maioria das 

atividades produtivas realizadas por crianças, sejam ou não para o mercado, 

remuneradas ou não, por algumas horas ou tempo integral, de forma ocasional ou 

regular, legais ou ilegais; excluem-se pequenas tarefas realizadas pelas crianças em 

sua casa ou na escola.119 

Assim, para que uma criança seja considerada economicamente ativa, 

considera-se que a mesma trabalhe pelo menos uma hora em qualquer dia, num 

período referência de sete dias, sendo importante salientar que tal conceito é 

estatístico e não jurídico. 

“Trabalho Infantil” é um conceito mais restrito, excluindo todas as crianças 

com 12 ou mais anos que trabalham apenas algumas horas por semana em 

trabalhos leves autorizados e aquelas com 15 ou mais anos cujo trabalho não é 

classificado como “perigoso”. Tal conceito baseia-se na Convenção da Idade Mínima 

de 1973 (n.º 138), que constitui a mais completa e oficial definição internacional 

sobre a idade mínima de admissão ao emprego ou trabalho.120 

Já no que se refere ao conceito de trabalho perigoso realizado por 

crianças, esta é qualquer atividade ou ocupação que, pela sua natureza ou tipo, 

tenha ou resulte em efeitos adversos para a segurança, saúde (física ou mental) e 

desenvolvimento moral das crianças. Sendo imperioso destacar que o perigo pode 

ser resultante de uma excessiva carga de trabalho (em termos da duração) mesmo 

quando a atividade ou ocupação for considerada não perigosa ou segura.121 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, inc. XXXIII, de maneira 

mais conservadora e menos flexível, fixa as idades mínimas de admissão dentro dos 

seguintes parâmetros: a básica (16 anos) para qualquer trabalho; a inferior (14 anos) 

para trabalho em regime de aprendizagem; a superior (18 anos) para trabalhos 

insalubres e perigosos. O trabalho comum e o em regime de aprendizagem, 

executado antes dos dezoito anos são “infantis” em termos “internacionais”. Se for 

adotada a mesma nomenclatura, para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

                                                         
119 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: Ltr, 2009. 319 p., 

passim. 
120 Ibid. 
121 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. O Fim do trabalho infantil: um objetivo ao 
nosso alcance. Relatório Global no quadro do Seguimento da Declaração da OIT sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho, Genebra, 2006, p.12 e 13. 



 52 

para esses mesmos trabalhos dir-se-á que não são de crianças ou de adolescentes 

tomando-se a idade doze anos como referência.122 

Em síntese, tanto a Convenção n.º 138 da OIT, como as normas 

brasileiras preveem e admitem determinados trabalhos abaixo da idade de dezoito 

anos, embora os trabalhos permitidos são especificamente protegidos. 

Resumindo, considerando que as normas brasileiras são mais rigorosas 

que as das Convenção n.º 138, é infantil e juridicamente proibido o trabalho 

executado abaixo das idades previstas em lei, ou seja, 16 anos fora do processo de 

aprendizagem; 18 anos para trabalhos insalubres, perigosos, penosos, prejudiciais 

ao desenvolvimento físico, psíquico, social e moral, assumindo a tipificação “piores 

formas”. 

A distinção traçada nesse capítulo entre trabalho infantil (que é abaixo de 

18 anos na conceituação dos documentos internacionais), proibido e não proibido, 

se faz oportuna, uma vez que frequentemente ouve-se críticas equivocadas sobre a 

matéria, apresentando informações incorretas, no sentido de que qualquer trabalho 

abaixo dos dezoito anos, por ser “infantil”, é proibido. 

Resta oportuno salientar que, em razão do recorte temático, a presente 

dissertação pretende analisar o trabalho da criança e do adolescente, pertinente às 

previsões estabelecidas unicamente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

 

2.2 CAUSAS DO TRABALHO DA CRIANÇA 

 

Sabe-se que a luta contra o trabalho infantil é constante na era 

contemporânea, constituindo-se como preceito fundamental para a construção de 

uma sociedade sem desigualdades extremas, buscando-se ideais de igualdade e de 

desenvolvimento qualitativo dos cidadãos, em especial dos cidadãos que ainda se 

encontram em formação. 

O trabalho infantil consiste numa das modalidades de exploração 

existentes, o que é acarretado em virtude do descumprimento dos ideais de 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, principalmente os concernentes 

ao direito à educação, ao lazer e à formação emocional e física adequada. 
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Não é que não se deve haver o exercício da atividade laboral por parte 

dos adolescentes, como forma dos mesmos em formação conquistarem o desafio 

contemporâneo referente à grande concorrência no mercado de trabalho, qual seja a 

necessidade de uma atividade de trabalho adequada com o desenvolvimento físico, 

psicológico e moral dos adolescentes a uma formação profissional exitosa.123 

Logo, admite-se a possibilidade do trabalho no período da adolescência 

quando esse corrobora com estudo profissionalizante, na condição de aprendiz; 

todavia, o que se rechaça, é a sua exploração em atividades nocivas ao ideal de 

desenvolvimento almejado pela sociedade contemporânea.  

Pretende-se aqui também adentrar no problema do trabalho infantil no 

Brasil, sendo mister se fazer uma análise quanto às suas causas e consequências, e 

ainda, se questionar porque a prática do trabalho infantil é tão recorrente, sendo 

objeto de estudo de inúmeros trabalhos acadêmicos e de instituições protetoras de 

direitos humanos, também sendo o cerne dessa dissertação. 

Ensejando tal discussão no que se refere às suas principais causas e 

consequências, passa-se primeiramente à análise quanto às causas e 

posteriormente, quanto às suas consequências. 

Nesta diretriz, é pertinente registrar os ensinamentos de Maria Carolina 

Madeira no tocante ao conceito de trabalho infantil. A autora conceitua o trabalho 

infantil como sendo qualquer trabalho, mesmo sem pagamento, prestado no setor 

formal ou informal ou ainda, em atividades ilícitas, ocupando pelo menos uma hora 

semanal, por indivíduos com idade igual ou indivíduos com idade igual ou inferior a 

16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988.124 

Sob tal ótica, observa-se que o trabalho infantil tem origem por diversos 

motivos, dentre eles podemos elencar a pobreza, apontada como o principal fator 

determinante, o baixo índice educacional, a forte tradição e mito cultural da 

dignificação do trabalho, a forma de produção capitalista e falta de políticas 

governamentais. 

É manifesto que o fenômeno da pobreza gera na sociedade diversos 

males, pois sabe-se que a fome, as motivações criminosas, a dificuldade financeira 
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de acesso à saúde e à justiça, são problemas na maioria causados pela falta de 

recursos. 

Todavia, é forçoso reconhecer que o fenômeno do trabalho infantil é 

constituído por diversos fatores, apesar das inúmeras pesquisas ainda insistirem 

numa visão determinista vinculada à exclusividade da condição de pobreza, 

ocultando a multiplicidade das causas de exploração do trabalho infantil.125 

A pobreza é sim um fator de exploração da mão de obra infantil, 

principalmente quando o uso do trabalho infantil ainda nos tempos atuais é 

considerado como a solução de muitas famílias no intuito de se manter a própria 

sobrevivência do corpo familiar. No entanto, este é seu aspecto mais evidente, mas 

não exclusivo. 

Evidencia-se a pobreza como sendo “um fenômeno complexo, podendo 

ser definido de forma genérica como a situação na qual as necessidades não são 

atendidas de forma adequada”.126  

Desse modo, a pobreza vai além da necessidade de comer e beber, 

sendo também caracterizada pela falta de políticas públicas, saneamento básico, 

ensino fundamental, e outras garantias quanto ao mínimo existencial. 

Indiscutivelmente a necessidade de sobrevivência em uma sociedade 

com o capitalismo tão acirrado faz com o que o menor adentre ao mercado de 

trabalho cada vez de forma mais precoce, configurando um cenário de exploração 

da mão de obra barata, com o qual os empresários almejam auferir o lucro máximo. 

Todavia, essa inserção prematura e despreparada da criança e do 

adolescente ao mercado de trabalho, só ressalta ainda mais o ciclo vicioso de 

pobreza, pois dificilmente este menor e seus respectivos filhos sairão dessa subvida, 

considerando a falta de esclarecimentos e oportunidades a quem não possui 

qualificação educacional. Insofismavelmente, as crianças trabalhadoras de hoje, são 

os adultos subempregados de amanhã. 

Portanto, a erradicação da pobreza, representa um óbice na proliferação 

do trabalho infantil, sendo o grande desafio a ser vencido pela sociedade. Dessa 

forma, urge a consolidação dos direitos humanos, a observância ao princípio da 
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dignidade da pessoa humana e a implementação de políticas públicas sociais de 

eliminação da pobreza e miséria no Brasil. 

Outra causa do trabalho infantil é a baixa escolaridade vivenciada em um 

país de contradições como o Brasil. Sabe-se que a educação é a mola propulsora de 

uma sociedade igualitária, justa e solidária, sendo assim, a escolaridade se 

apresenta como perspectiva fundamental, quando o assunto versa sobre trabalho 

infantil. 

Lamentavelmente, a educação como instrumento de emancipação e 

cidadania é utilizada pelo poder público como instrumento na defesa dos interesses 

das classes dominantes.  

Regina Stela Andreoli de Almeida, corroborando tal entendimento, 

assinala que “as crianças ricas recebem uma educação de qualidade para formação 

da classe burguesa. Enquanto isso, às crianças pobres são oferecidas uma 

educação na qual basta saber a leitura e a escrita, pois consideram que é suficiente 

o aprendizado de um ofício”. 127  

Por conseguinte, pode-se afirmar, sem pairar qualquer dúvida, que no 

tocante ao sistema educacional no Brasil, os mais abastados estudam para que 

sejam alguém em destaque, enquanto os pobres estudam para que sejam inseridos 

o mais rapidamente no mercado de trabalho, em maior incidência, no âmbito dos 

trabalhos braçais, ou até mesmo no trabalho doméstico. 

Vale destacar ainda que a pobreza e a falta de acesso à escola são ao 

mesmo tempo causa e consequência de uma sociedade desigual. Dessa maneira, o 

trabalho infantil, que encontra em uma das suas maiores causas a baixa 

escolaridade das famílias e das crianças e adolescentes, conseguirá ser obstado 

caso este seja realizado de maneira consciente e eficiente. 

Não se pode olvidar aqui da causa que se traduz como a forte tradição e 

mito cultural da dignificação do trabalho. A esse respeito, André Viana Custódio 

estatui que muitos defendem o trabalho da criança e do adolescente, reproduzindo o 

discurso da atividade laboral por meio de frases, conforme destacam-se as 

seguintes: 
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01) é melhor trabalhar que roubar; 02) o trabalho da criança ajuda a família; 
03) é melhor trabalhar que ficar nas ruas; 04) lugar de criança é na escola; 
05) trabalhar desde cedo acumula experiência para trabalhos futuros; 06) é 
melhor trabalhar do que usar drogas; 07) trabalhar não faz mal a 
ninguém.128 

 

O discurso mencionado, reproduzido pela voz do senso comum, é muitas 

vezes repleto de ignorância, tendo em vista que as autoridades responsáveis em 

tutelar os direitos humanos da criança e do adolescente perpetuam a cultura da 

dignificação do trabalho. Todavia, tais responsáveis ignoram o fato de que o trabalho 

precoce não ajuda no desenvolvimento da família, uma vez que mais à frente, essa 

criança obstada da formação escolar e profissional, se torna um adulto socialmente 

vulnerável. 

Do mesmo modo, o trabalhar desde muito cedo pode até trazer 

experiência prática para uma determinada função ocupada pela criança ou pelo 

adolescente, todavia, esse trabalho precoce não gerará qualquer tipo de garantia na 

vida adulta, ao revés, gerará uma exclusão futura, uma vez que, em regra, as 

crianças submetidas a trabalhos rotineiros estão mais propensas às doenças 

ocupacionais e à exposição emocional. 

Outro sofisma propalado pela sociedade é a afirmação de que a criança e 

o adolescente que trabalham estão isentos do uso de drogas. Tal afirmação está 

eivada de equívoco, uma vez que o acesso mais frequente às drogas durante a 

infância, ocorre justamente quando se dispõe de algum recurso financeiro, 

geralmente obtidos através do trabalho.129 

Como acentuam Felipe Braga de Oliveira e Alessandra Seriacopi Vila, o 

que consolida a não utilização de entorpecentes não é o trabalho desde a infância, e 

sim a educação, a informação e as oportunidades de crescimento pessoal.130 

A frase mais comumente citada pela sociedade é que “a dignificação do 

homem advém do seu trabalho desde cedo”. Esse discurso de que o trabalho 

dignifica o homem advém do sistema capitalista, que impõe estarem todos 
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trabalhando em prol do alto consumo e consequentemente da produção cada vez 

maior. 

Tais abordagens se traduzem em um sinal de alerta para toda a 

sociedade, que ao reproduzir esse senso comum, difunde um discurso capitalista ao 

extremo e supervaloriza o trabalho, ocasionando o pior tipo de trabalho infantil e o 

mais difícil de ser localizado e reparado, dada a sua incidência no âmbito mais 

privado do ser humano, o seu lar.131 

Nesse desiderato, o modo de produção capitalista também é uma das 

causas de exploração do trabalho infantil, uma vez que, em suma, o capitalismo 

constitui-se como atividade de produção que tem como bases principais a 

competição e o lucro extremo. Assim, almejando o baixo custo de produção com 

mão de obra, as crianças e adolescentes acabam sendo inseridas no mercado de 

trabalho, pois representam uma diminuição considerável no orçamento mensal dos 

empregadores. 

Tais assertivas leva-nos a consagrar o pensamento proposto por Josiane 

Veronese, que assim estatui: 

  

[...] a criança e o adolescente fazem parte, do modo de produção capitalista 
quanto à busca pelo lucro. Como este grupo é extremamente vulnerável e 
não se organiza enquanto grupo capaz de prover reivindicações, causa 
assim a sua inserção no mercado de trabalho de maneira fácil.132 

 

Frise-se que o ingresso da criança e do adolescente no mercado de 

trabalho, também representa um ciclo vicioso com uma equação muito simples, 

quanto mais crianças são inclusas no mercado de trabalho, mais desemprego 

haverá entre os adultos futuramente. Sendo, portanto, perceptível o caráter 

desumano que o modo de produção capitalista ocasiona a inclusão da criança e do 

adolescente no mercado de trabalho, obstando o desenvolvimento da sociedade que 

se almeja construir na contemporaneidade.133 

A última causa do trabalho infantil que se pretende abordar é a falta de 

políticas governamentais, tendo em vista que a falta de uma política governamental 
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mais ampla de educação e assistência social tem reproduzido causas estruturais 

para a inserção precoce de crianças e adolescentes no trabalho. Dessa maneira, 

faz-se necessário que a sociedade movida em um só objetivo pense e lute por ações 

eficazes que propiciem rendas às famílias como forma de evitar o trabalho infantil. 

 

2.3 AS PIORES FORMAS DE TRABALHO DA CRIANÇA  

 

Em 1999, a OIT editou a Convenção n.º 182 e a Recomendação n.º 190 

com o escopo de estabelecer as características gerais das chamadas “Piores 

Formas de Trabalho Infantil” (Lista TIP), para que de maneira universal, no âmbito de 

cada Estado Membro, fossem identificadas e, mediante a ratificação da Convenção, 

cada membro participante instituísse programas de combate específico a elas (art. 

4º).134 

Frise-se que a maioria das piores formas de trabalho infantil configuram-

se como atividades insalubres, perigosas e penosas, que já foram consideradas pelo 

legislador brasileiro inadequadas para o ser em pleno desenvolvimento como a 

criança e o adolescente, conforme se depreende da leitura do art. 3º da Convenção 

n. º 182 da OIT: 

 

Art.3º. Para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores formas 
de trabalho infantil" abrange: a) todas as formas de escravidão ou práticas 
análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão 
por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, 
inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem 
utilizadas em conflitos armados; b) a utilização, o recrutamento ou a oferta 
de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações 
pornográficas; c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a 
realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de 
entorpecentes, tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; e, 
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, 
é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das 

crianças”.135 

 

Sabe-se que os documentos anteriores da OIT (Carta de Cartagena, por 

exemplo), bem como as primeiras pesquisas no Brasil patrocinadas pelo 

International Program on Elimination Child Labour (IPEC) e os primeiros programas 
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de erradicação passaram a enfocar as piores formas, como por exemplo: o trabalho 

insalubre e inseguro do corte de cana; o manuseio de cola tóxica na confecção de 

calçados; e os serviços locais nas carvoarias e na cultura fumageira. Ultimamente, 

as atenções têm-se voltado para os trabalhos nos lixões.136 

Oportuno salientar que toda forma de trabalho exercida pela criança e 

pelo adolescente antes da idade mínima, e sem as condições adequadas, viola a 

dignidade humana, todavia para fins exemplificativos, abordaremos somente 

algumas das piores formas de trabalho infantil. 

No Brasil dentre as tantas formas de trabalho que se enquadram nas 

descrições das alíneas anteriores, identificam-se três muito corriqueiras e 

repudiáveis, que segundo o Ministério Público do Trabalho são o trabalho doméstico, 

o realizado nos lixões e no corte de cana-de-açúcar.137 

De acordo com informações do IBGE, no ano de 2001 existiam 5.482.515 

crianças e adolescentes entre cinco e dezessete anos no mercado de trabalho, 

sendo que desse total 494.002 pertencem ao mundo ilegal do trabalho doméstico, ou 

seja, aquele que se desenvolve dentro de casa e, por isso, de difícil fiscalização e 

consequente erradicação.  Vale ressaltar que, nesse tipo de exploração, a faixa 

etária gira em torno dos cinco aos quinze anos.138 

O trabalho doméstico é um dos mais difíceis de ser combatido e 

erradicado, uma vez que é de fácil aceitação por parte da sociedade, por dar uma 

falsa noção de inserção da criança – em sua grande maioria meninas pobres, 

negras ou pardas e de baixa escolaridade – em uma suposta modalidade laboral 

mais humana, visto que está se desenvolvendo em ambiente familiar. 

O trabalho doméstico todavia, deve ser enquadrado como uma das piores 

formas de trabalho infantil, uma vez que tal atividade acarreta várias situações de 

risco e vulnerabilidade, pois a criança ou adolescente poderá se sujeitar a carga 

horária ilimitada, residindo ou não no local de trabalho, levando-se em conta a 
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limitação legal e a existência de uma relação discrepante entre este e a autoridade 

de um ou mais adultos.139 

Noutro ponto, pode-se conceber que a circunstância de ser um trabalho 

realizado em local privado permite a exposição a qualquer tipo de abuso, seja ele 

físico, moral ou sexual.  

E por fim, por lidar com a limpeza da casa, há que se admitir a 

manipulação de produtos químicos, inflamáveis, peças cortantes, utilização de fogo 

na cozinha, além dos aparelhos elétricos, sendo que a combinação de todos esses 

riscos acarreta sérios comprometimentos biopsicossociais que, por consequência, 

prejudicam a aprendizagem dessas crianças, provocando a sua evasão escolar.140 

No direito brasileiro, o trabalho doméstico abrange atividades realizadas 

“no âmbito residencial” compreendendo tarefas que não se realizam somente no 

interior, outras tais como as de jardineiros, enfermeiros, motoristas. Se algumas 

dessas tarefas se fizerem em condições insalubres (por exemplo, no manuseio de 

substâncias tóxicas na lavagem de roupas, carros, etc.), perigosas, penosas serão 

proibidas a todo adolescente.141  

Sendo assim, o enquadramento do trabalho infantil doméstico como “pior 

forma” pressupõe a proibição do trabalho doméstico antes dos 18 anos. 

Outra atividade considerada como uma das piores formas de trabalho 

infantil é a realizada nos lixões das cidades, apresentando-se como reflexo do total 

abandono das famílias miseráveis pelo governo e por toda a sociedade. O que 

ocorre é que as famílias compelidas a buscar no lixo meios para a sobrevivência, 

acabam introduzindo também os seus filhos nessa tarefa tão desumana. 

De acordo com dados divulgados pela Unicef, existem quarenta e cinco 

mil crianças e adolescentes brasileiros trabalhando nos lixões juntamente com os 

pais, na coleta de material reciclável. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef, realizou pesquisa 

no ano de 1998 e estimou que cerca de 45 mil crianças e adolescentes, em todo o 
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território brasileiro, trabalhavam na catação de lixo, que 30% delas não 

frequentavam a escola e que 49 % se concentravam no nordeste.142 

Resta claro que pelo fato de ser considerado o trabalho em “lixões” um 

trabalho que envolve a exposição da criança e do adolescente aos resíduos 

materiais sólidos, líquidos ou pastosos considerados impróprios para uso, como 

materiais tóxicos, cortantes e inflamável, além do perigo causado pelo movimento de 

caminhões e máquinas, mostra-se completamente inadequado a qualquer ser 

humano e principalmente àqueles em desenvolvimento como é o caso das crianças 

e adolescentes. 

Finaliza-se abordando o emprego da força de trabalho da criança e do 

adolescente nas fazendas de cana-de-açúcar, que é também uma das formas mais 

aviltantes dos direitos humanos, e associado diretamente ao trabalho escravo 

contemporâneo, tendo em vista que é realizado com total desrespeito aos preceitos 

legais e em troca dele muitas vezes o explorado não recebe sequer remuneração.143 

Tal situação de exploração se justifica em torno de três fatores: primeiro, a 

influência do sistema escravista e pós-escravista vigorante nas relações laborais no 

Brasil colonialista e neorrepublicano, o qual culturalmente carrega a aceitação desse 

grupo vulnerável, vendo o trabalho como uma forma de repressão à delinquência e 

ociosidade, e ao mesmo tempo, como algo que proporciona o engrandecimento do 

ser humano; segundo, as mudanças tecnológicas ocorrida no âmbito do processo 

produtivo da cana-de-açúcar, pressionando o trabalhador a produzir de maneira 

intensa e rápida como as máquinas; e terceiro, a questão do pagamento por 

produção, ou seja, o empregado só terá direito a receber a quantia avençada se 

conseguir cumprir a cota fixada por seus patrões, cotas estas complemente sub-

humanas.144 

É terminantemente proibida a introdução de crianças e adolescentes no 

trabalho com a cana-de-açúcar, uma vez que se identificam nessa atividade 

condições de trabalho legalmente proibidas aos adolescentes e quiçá às crianças, 

inadequadas para o exercício desse trabalho por serem seres em fase de 

desenvolvimento biopsicossocial. 
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Tal atividade oferece grande risco de dano pelas condições de perigo, 

insalubridade e penosidade em razão do contato direto com poeira, palha cortante, 

alvoroço dos animais, calor, risco de mutilação e ainda da pressão de produção.145 

Desta forma, conclui-se que o trabalho em geral na cana-de-açúcar se 

apresenta como uma das piores formas de exploração da mão de obra da criança e 

do adolescente, colidindo frontalmente com os direitos humanos fundamentais e com 

o princípio da proteção integral. 

 

2.4 CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO DA CRIANÇA 

 

Uma das principais consequências do trabalho infantil se baseia na 

propalação de um mito muito comum. Trata-se de um discurso que afirma que o 

trabalho infantil não faz mal a ninguém. Tal cadeia de pensamento deve ser 

vigorosamente rechaçada, pois oculta o fator real de que o trabalho infantil traz 

sérios prejuízos à saúde e ao desenvolvimento físico e psicológico da criança e do 

adolescente. 

Por isso, pode-se dizer, seguindo Felipe Braga de Oliveira e Alessandra 

Seriacopi Vila que a infância e a adolescência se traduzem como um período de 

formação e desenvolvimento. Sendo assim, as transmissões de responsabilidades 

incompatíveis com a fase correspondente da criança destroem etapas necessárias, 

desconstruindo sonhos, o lúdico e as relações sociais indispensáveis ao 

desenvolvimento do ser humano.146  

Importa perceber o trabalho já afeta a subjetividade de qualquer pessoa, 

como não afetaria ainda mais a subjetividade da criança e do adolescente, seres 

humanos ainda em desenvolvimento?  

Nas palavras de Dejours: 

 

[...] pode-se observar que as situações de trabalho ordinárias são 
impactadas por acontecimentos inesperados, panes, incidentes, anomalias 
de funcionamento, incoerências organizacionais, imprevistos, provenientes 
tanto da matéria, das ferramentas e das máquinas, como dos demais 
trabalhadores, colegas, chefes, subordinados, da equipe, da hierarquia, dos 
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clientes...Em verdade sempre haverá uma lacuna entre o prescrito e a 
realidade concreta da situação do trabalho.147 

Assim, trabalhar muito mais do que uma relação salarial e empregatícia é 

vencer, preencher esse hiato entre o que foi prescrito e o efetivo. Dejours analisa 

afirmando que:  

[...] o sujeito que trabalha conhece esse hiato irredutível entre a realidade, 
de um lado, e as prescrições e os procedimentos, de outro, sempre como 
uma forma de fracasso: ou seja, o real se deixa conhecer pelo sujeito por 
sua resistência aos procedimentos, ao saber-fazer, à técnica, ao 
conhecimento, isto é, pelo fracasso imposto ao domínio sobre ele – o 
real.148  

 

E o mundo real simplesmente resiste, tanto para os adultos como para o 

ser em formação. 

Portanto, por se traduzir o trabalho em um esforço existencial, com reflexo 

direto na subjetividade do ser humano, de forma óbvia, a exploração da força de 

trabalho da criança e do adolescente de forma desmedida é um dos fatores ainda a 

gerar grandes problemas em sua subjetividade e saúde mental, física e psicológica. 

Nesse contexto, considerando a complexidade que o trabalho representa 

ao ser humano, não se pode ignorar de maneira alguma as consequências das 

piores formas de trabalho infantil na construção da subjetividade humana do ser em 

formação. 

Portanto, é importante destacar que o trabalho muitas vezes expõe a 

criança, de forma extemporânea, às situações diversas, sendo que, às vezes, a 

criança não se encontra pronta para o devido enfrentamento, circunstâncias que, se 

mal enfrentadas, podem se transformar em traumas e deformidades para a fase 

adulta. 

Miriam Albuquerque de Souza Leão, quanto a esse assunto sintetiza: 

 

Se na verdade, o trabalho infantil tivesse as virtudes preconizadas, os 
jovens filhos dos ricos também estariam trabalhando. Jovens de classe 
média, nas suas diferentes hierarquizações, são cada vez mais ocupados 
com diversas atividades que complementam suas trajetórias de vida 
escolar; fazendo cursos diversos, como computação, línguas, atividades 
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físicas, que diferem consideravelmente dos jovens trabalhadores de origem 
humilde.149 

 

É inegável que o trabalho infantil tem como consequência diversos 

fatores, que por muitas vezes são ignorados pela sociedade, não porque esta não 

tem o conhecimento de tais consequências, mas sim, porque não querem enfrentar 

diretamente o problema, pois sabem que o enfrentamento faz com que a sociedade 

saia de sua esfera de conforto, gerando inúmeros dispêndios, sejam eles de ordem 

social ou econômica. 

Observa-se, de tal modo, consoante Felipe Braga de Oliveira e 

Alessandra Seriacopi Vila que, dentre os diversos fatores, pode-se citar os 

educacionais, os econômicos, os políticos e ainda os efeitos diretos sobre o 

desenvolvimento físico e psicológicos das crianças e adolescentes.150  

O argumento que “trabalho enobrece” não considera os impactos e as 

consequências que estão sujeitos os milhões de meninos e meninas que trabalham. 

É indiscutível que fisiologicamente e psicologicamente os adultos e as crianças são 

muito diferentes. Na infância, a criança encontra-se em um processo de 

desenvolvimento importante, podendo gerar grande impacto qualquer infortúnio que 

lhe aconteça. 

Como já explicitado, no tocante aos aspectos físicos, as crianças e 

adolescentes que trabalham de forma precoce costumam apresentar sérios 

problemas de saúde, como fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, 

alergias e problemas respiratórios. No caso de trabalhos que exigem esforço físico 

extremo, como carregar objetos pesados ou adotar posições antiergonômicas, 

podem prejudicar o seu crescimento, ocasionar lesões na coluna e produzir 

deformidades. 

O trabalho pesado em idade precoce tem implicações diretas no 

desenvolvimento físico e mental da criança, sendo que o corpo sofre os efeitos da 

fadiga por causa do dispêndio excessivo de energia. A maioria das crianças sofrem 

também de má nutrição, em razão de ingestão de comidas inadequadas, que baixam 
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a resistência delas e as fazem ainda mais vulneráveis a doenças.151 Observando-se 

também problemas relacionados à estatura óssea e à coluna vertebral em razão do 

excesso de peso suportado. 

Dependendo do tipo e do contexto social em que a criança e o 

adolescente desenvolvem o seu trabalho, os impactos psicológicos são muito 

variáveis, especialmente na capacidade de aprendizagem e em sua forma de se 

relacionar. Nesse sentido, os abusos físico, sexual e emocional são grandes fatores 

para desenvolvimento não só de doenças físicas, mas inclusive psicológicas. 

Trabalhos como tráfico e exploração sexual, por exemplo, considerados as piores 

formas de trabalho infantil, trazem uma carga negativa muito grande no psicológico e 

na autoestima. 

Outra questão importante é a inversão dos papéis que muitas vezes 

ocorrem nas famílias, em razão de as crianças serem as responsáveis por uma parte 

significativa da renda familiar; tal inversão pode causar dificuldade na inserção em 

outros grupos sociais da mesma idade, porque possui assuntos e responsabilidades 

muito além da idade adequada. Seus referenciais passam a ser semelhantes aos 

dos adultos, sendo comum que as crianças que trabalhem tenham mais facilidade 

de se relacionar com adultos do que com pessoas da sua própria idade. 

Na visão de Felipe Braga de Oliveira e Alessandra Seriacopi Vila, o 

trabalho infantil, no âmbito educacional, apresenta-se como um dos fatores de 

aumento na infrequência escolar, pois as longas jornadas de trabalho e o cansaço 

físico das crianças e adolescente contribuem para este fator.152  

Em geral, as crianças apresentam dificuldades no desempenho escolar, o 

que leva muitas vezes ao abandono dos estudos. Isso acontece porque elas 

costumam chegar à escola já muito cansadas, não conseguindo assimilar os 

conhecimentos passados para desenvolver as suas habilidades e competências. 

 Por meio deste pensamento, conclui-se que a criança e o adolescente 

atropelam etapas fundamentais de suas vidas representadas pela infância, 

prejudicando o desenvolvimento lúdico, necessário a uma vida sadia e equilibrada. 

Esta troca está inserida em um contexto de precarização das relações de trabalho, 
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em que a violência infantil torna-se um fator determinante de exclusão das 

oportunidades na fase adulta. 

Na visão de Rúbia Zanotelli de Alvarenga, é premente que a infância e a 

adolescência sejam encaradas como estágios vitais na construção da personalidade 

e desenvolvimento dos futuros adultos, não sendo racional reafirmarmos a ideia de 

que em outro tempo os menores trabalhavam desde muito cedo, suportando as 

responsabilidades da fase adulta. O que os adultos não percebem é que se eles 

tivessem sido poupados na infância, poderiam ter maior estatura, menos problemas 

dentários, menos doenças, mais escolaridade, menos lembranças de sofrimento do 

trabalho na roça ou nos perímetros urbanos do interior ou das cidades maiores onde 

laboravam.153 

O que se infere é que o trabalho infantil furta a esperança e as 

expectativas dos adultos, que desde muito cedo têm seus pensamentos 

condicionados ao puro instinto de sobrevivência, e isso é passado de geração para 

geração, sendo um ciclo que se retroalimenta na própria ignorância. Nesse sentido, 

as crianças e os adolescentes estarão condenados a pobreza, pois não conseguirão 

alcançar as condições mínimas para transpor a realidade de seus pais. 

 
2.5 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS RELATIVOS À CRIANÇA 
 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de direitos fundamentais 

a crianças e adolescentes, até então não estabelecidos, prevendo em seu artigo 227 

que: 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.154  

 

 Sendo os direitos fundamentais inerente à Constituição Federal de 1988, 

estes são totalmente protegidos de qualquer abalo jurídico, possibilitando o 
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reconhecimento da condição de cidadão. Logo, na supressão dos direitos 

fundamentais “a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 

mesmo sobrevive”.155 

Visando superar a cultura menorista e concretizar os princípios e 

diretrizes da teoria da proteção integral, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

tratou de implantar medidas protetivas e fortalecer os direitos fundamentais das 

crianças e dos adolescentes.156 

 

2.5.1. A saúde como direito humano e fundamental 

 

O bem-estar e o direito à saúde são preceitos expressos na Constituição 

Federal de 1988, especificamente, nos artigos 3º, IV; e 6º. A partir de então, 

constata-se a imperiosidade de aplicação desses direitos na seara laboral no tocante 

à criança e ao adolescente.157 

Nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza em seu 

artigo 11º o atendimento integral a saúde de todas criança e adolescente por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. 

Também, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente indica que a 

criança e o adolescente têm direito à saúde, sendo que o poder público o deve 

concretizar mediante a elaboração de políticas sociais que permitam o real 

desenvolvimento sadio de meninos e meninas,158 inclusive, tutelando a exploração 

do trabalho infantil, evitando assim, a inserção precoce e ilícita da criança e do 

adolescente no mercado de trabalho, no intuito de proteger a saúde e o bem-estar 

do ser humano em formação. 

Portanto, toda criança e adolescente têm direito à saúde, onde através do 

princípio da tríplice responsabilidade compartilhada, deve o Estado, a família e a 

sociedade garanti-la de modo efetivo em todos os aspectos. 
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É oportuno salientar que toda criança possui direito à liberdade, respeito e 

dignidade, sendo imperioso salientar que o trabalho prestado da criança e do 

adolescente está intimamente ligado à compreensão dessa liberdade, a fim de 

assegurar a sua inviolabilidade. Ou seja, o direito ao respeito consiste na garantia da 

integridade física, psicológica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e 

objetos pessoais, tudo isso criando um ambiente equilibrado, à fim de se preservar a 

saúde mental, emocional e física do ser em formação. 

 O direito a saúde é fundamental e indispensável para a vida com 

dignidade do ser em formação, sendo que a profissionalização e a proteção ao 

trabalho precoce, ou seja, abaixo do limite de idade permitido, influencia diretamente 

na preservação da saúde mental, emocional e física da criança e do adolescente. 

Nesse sentido, visando tutelar também o direito fundamental à saúde, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu a proibição do trabalho noturno, perigoso 

e insalubre antes dos dezoito anos e também estabeleceu o limite de idade mínima 

para o trabalho em dezesseis anos, ressalvando a possibilidade de aprendizagem a 

partir dos quatorze anos.159 

As crianças e adolescentes que trabalham de forma precoce costumam 

apresentar sérios problemas de saúde, como fadiga excessiva, distúrbios do sono, 

irritabilidade, alergias e problemas respiratórios. No caso de trabalhos que exigem 

esforço físico extremo, como carregar objetos pesados ou adotar posições 

antiergonômicas, podem prejudicar o seu crescimento, ocasionar lesões na coluna e 

produzir deformidades. 

Portanto, resta claro que a proteção da criança e do adolescente ao 

trabalho guarda relação direta com o direito fundamental à saúde, sendo dever do 

Estado e dos outros agentes prover um ambiente equilibrado à pessoa em formação. 

 
2.5.2. A educação como direito humano e fundamental 
 

O direito à educação, de acordo com a Constituição Federal de 1988, 

insere-se no Título II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

especificamente no Capítulo II, que cuida dos direitos Sociais. 
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Como já tratado anteriormente, a educação é direito fundamental de 

segunda dimensão, sendo verdadeiro pressuposto para a análise dos direitos 

fundamentais de primeira dimensão, uma vez que os direitos fundamentais são 

universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados.160 Ou seja, não há 

como assegurar direitos individuais, ou direitos de liberdade, direitos civis e direitos 

políticos à pessoa que foi negada a possibilidade de desenvolver suas faculdades 

físicas, morais e intelectuais, não existindo direito ao trabalho digno e à educação 

sem direito à vida e à liberdade. 

O direito fundamental à educação este diretamente interligado aos 

fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil.161 Pois a concretização 

do direito à educação aparece como o mais importante mecanismo para que possa 

existir uma sociedade livre, justa e solidária, para que ocorra o desenvolvimento 

nacional, para que haja a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.162 

Certamente é direito de todos a garantia ao direito à educação, toda 

pessoa deve ter garantida a oportunidade de desenvolver suas potencialidades, 

buscando sua identidade e alcançando melhores condições de vida. 

É na infância que o processo educativo deve ser mais intenso, uma vez 

que a educação progressivamente se incorpora ao arcabouço de experiência da 

pessoa humana.163 É na fase da infância que são firmadas as bases físicas, 

intelectuais, emocionais e sociais. 

É por meio da educação que as práticas, as ideias e os sentimentos de 

uma geração são transmitidos às novas gerações como um processo de preparação 

destas para a vida adulta. É através da educação que a herança de uma sociedade 

se perpetua, dando continuidade ao conhecimento, de geração para geração. 

Assim, a educação abrange a preparação escolar e aquela absorvida fora 

da escola, tendo como agentes a família, a sociedade e o Estado. É por meio da 

educação fora da escola, que o indivíduo se aproxima dos costumes e das condutas 

do grupo social que o cerca, absorvendo padrões sociais a partir da convivência.164 
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Portanto, a educação é direito de todos, mas acima de tudo, esse direito 

deve revestir-se de qualidade. O processo de aprendizagem deve viabilizar, além da 

reprodução de conhecimentos demonstrados em livros didáticos, a “transmissão do 

patrimônio cultural, despertar as potencialidades espirituais, reflexão do que se vive 

e a capacidade de modificar a realidade”.165  

No Brasil, atualmente, a escola ainda não se encontra democratizada, 

refletindo a instituição grandes dificuldades que decorrem de estrutura social 

vigente. Ainda existe uma desigualdade, no sentido de que aqueles de nível social 

mais elevado conseguem concluir os estudos, enquanto que aqueles que não 

possuem condições de pagar por seus estudos, não prosseguem até o final em sua 

formação educacional. 

Todavia, há que se admitir que, para se falar em futuro, faz-se necessário 

falar em educação de qualidade para todos, invertendo as prioridades do Estado, 

passando a investir em política social. Se está a falar de mudança na concepção no 

sentido de valorização da pessoa humana em detrimento da valorização única de 

políticas privatistas e elitistas.166 

Ao se refletir sobre a igualdade de acesso e a qualidade da educação, 

torna-se indispensável a compreensão de que a efetividade do direito de todas as 

crianças à educação é um imperativo ético cujo fundamento é o princípio da 

responsabilidade de acolher todas as crianças sem qualquer tipo de discriminação. 

Tal perspectiva compreende os Direitos Humanos não apenas como 

indicativos de direitos fundamentais que devem sem respeitados, mas sobretudo, 

como uma defesa da igualdade entre os seres humanos respeitando as 

diferenças.167 

Todas as crianças devem ter o direito à educação independentemente de 

serem de origem negra, indígena ou branca, ricas ou pobres. Logo, a igualdade é 

um paradigma de inclusão social. 

Pode-se aduzir que a garantia do direito à educação, enquanto direito 

humano fundamental, percorre um caminho marcado por inúmeros sujeitos sociais: 

pelas lutas que afirmam esse direito, pela responsabilidade do Estado em prover os 
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meios necessários à sua concretização e pela adoção de concepção de uma 

educação cujo princípio de igualdade contemple o necessário respeito e tolerância à 

diversidade.168 Tal noção de educação para os direitos humanos guarda íntima 

conexão com os ideais de democracia, cidadania, paz e justiça social. 

 
 
2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DO TRABALHO 
DA CRIANÇA NO BRASIL 
 
 

O trabalho infantil deixa marcas na vida de crianças, jovens e até adultos. 

Para muitas crianças e adolescentes a sina diária é trabalhar sob qualquer condição, 

enfrentar o cansaço, a fome, às vezes os desmandos dos adultos, às vezes 

mutilações em seu próprio corpo, abusos sexuais e até mesmo abandono.169 

No entanto, essas crianças e adolescentes não sabem que não deveria 

ser assim, elas desconhecem seus direitos, e com isso perdem sua esperança e 

perspectiva para o futuro. O fato é que a criança e adolescente que de maneira 

precoce entram na linha do trabalho desmedido, perdem o fio direcionador de suas 

próprias vidas. 

Não existe uma única fórmula milagrosa para que seja erradicado o 

trabalho infantil e devidamente protegido o trabalho de adolescentes. Apesar de 

possuir uma legislação avançada neste campo, a partir da Constituição Federal de 

1988, o Brasil caminha a passos lentos para a solução definitiva do problema. Sendo 

completamente redundante dizer que leis não são suficientes sem a conscientização 

do ser humano e também a implementação de políticas públicas eficientes e não 

discriminatórias.170  

O caminho da parceria entre a sociedade, os pais e o Estado é 

fundamental para o sucesso dos programas que visem atingir a problemática do 

trabalho da criança e do adolescente. Entender o caminho da parceria é 

fundamental. 
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Mais uma vez, para a efetivação da Constituição Federal de 1988 é 

necessário relembrar o tripé conceitual que a esta está claramente inserido. O 

conceito de Estado Democrático de Direito funda-se na pessoa humana com sua 

dignidade; em sociedades políticas concebidas como democráticas inclusivas; e 

também em sociedades civis, concebidas como democráticas inclusivas.171 

Assim, para que o Brasil alcance a efetividade que se pretende na 

Constituição Federal de 1988, no tocante à dignidade da pessoa humana, Justiça 

Social e Direito do Trabalho, é necessário que a família, o governo e a sociedade 

assumam o compromisso de garantir às crianças e aos adolescentes a proteção da 

dignidade da pessoa humana, diretamente relacionada ao sucesso do combate à 

pobreza e ao desenvolvimento socioeconômico do País. 

Precisa-se de mais atuação das sociedades civis e sociedades políticas, 

com uma atuação democrática inclusiva, entendendo a questão do trabalho infantil 

como uma triste realidade que ainda sobrevive no Brasil e no mundo, abortando o 

futuro da crianças e adolescentes. 

Algumas iniciativas para combater o trabalho infantil existentes no Brasil 

têm sido tomadas, muitas vezes mais voltadas para a identificação do que para o 

combate ao trabalho infantil. Senão veja-se: 

O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), 

implementado pela OIT foi adotado pelo Brasil em 1992, introduzindo com grande 

mérito a erradicação do trabalho infantil na agenda das políticas nacionais, além de 

promover programas concretos por meio da mobilização e pressão de diversos 

atores nacionais e agências internacionais.172 

Com a implementação do IPEC, o problema social passou a envolver 

governo, organizações de empregadores e empregados e sociedade civil no 

combate. Vários programas governamentais e ações de entidades não 

governamentais foram implantados – mais de 100 com acompanhamento da OIT, 

segundo a entidade “transformando o Brasil em um modelo para muitos países”, 

como reconhece a Organização Internacional do Trabalho em seu site oficial. 
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Também foi criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil (FNPETI), em 1994, constituindo o mais amplo e importante espaço 

de discussão sobre a questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil no 

Brasil, não apenas por congregar os diversos seguimentos sociais, mas por seu 

caráter democrático. Esse Fórum propõe atuar como articulador entre diversos 

projetos e programas no âmbito das esferas federal, estadual e municipal, buscando 

assegurar o acesso, a permanência e o sucesso das crianças nas escolas.173 

Outro programa lançado em 1996 é o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil no Brasil (PETI), inicialmente vinculado à Secretaria do Estado de 

Assistência Social (SEAS), do então Ministério da Previdência e Assistência Social, 

que surgiu com a perspectiva de eliminar as piores formas de trabalho da criança e 

adolescentes no país. 

Atualmente o PETI é um programa de transferência direta de renda do 

governo federal para famílias de crianças e de adolescentes envolvidos no trabalho 

precoce, e está sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Dedica-se à erradicação do trabalho infantil em atividades 

perigosas, penosas, insalubres ou degradantes, assim consideradas aquelas 

descritas na Lista TIP.174 

O público alvo do PETI são as famílias que vivem em extrema pobreza 

(com renda per capita de até meio salário mínimo) com filhos que exerçam suas 

atividades nos piores ramos, tais como lixões; feiras; distribuição e venda de jornais 

e revistas; comércio de drogas; pedreiras, carvoarias; olarias; tecelagens; garimpos 

etc.175 

Frise-se que um dos principais pontos a serem considerados no combate 

ao trabalho infantil é a necessidade de que projetos governamentais, como o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), contemplem também 

iniciativas capazes de gerar emprego e renda para toda a família. É igualmente 

imprescindível concentrar mais esforços em ações como a jornada ampliada, que 

assegura a permanência de meninos e meninas em atividades durante os dois 
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turnos. A jornada ampliada evita que as crianças estudem em um período, mas no 

outro voltem à labuta.176 

O fato é que o Brasil vive um momento estratégico na batalha contra a 

erradicação do trabalho, sendo imperiosa a necessidade se se discutir a 

possibilidade de redesenhar o PETI. Além da necessidade de ampliar o atendimento, 

é importante rever a focalização do programa. Isso porque, apesar de o trabalho 

infantil estar diminuindo nas atividades agrícolas e aumentando em setores da 

economia tipicamente urbanos como o comércio e a indústria, o PETI continua 

atendendo um maior número de crianças nas áreas rurais e não urbanas.177 

Outras tarefas urgentes consistem em adotar um sistema de avaliação e 

acompanhamento do programa, para que seja possível verificar se ele efetivamente 

está conseguindo atender as crianças que mais necessitam do benefício. Existem 

crianças que não estão trabalhando, mas mesmo assim, recebem o dinheiro da 

bolsa, enquanto outras que estão no batente não fazem parte do PETI. Como 

qualquer outro tipo de política pública, o PETI necessita de mais fiscalização por 

parte do poder público, fazendo que ele se torne mais efetivo, e alcance as crianças 

que realmente necessitam.  

Tem-se também a Fundação ABRINQ, criada em 1989, que tem a 

finalidade de conscientizar o empresariado nacional acerca da importância da 

defesa dos direitos humanos no tocante à criança e ao adolescente.178 A fundação 

enfatiza as vantagens que as empresas têm com atitudes de 1) mudança da imagem 

do setor produtivo por força do marketing social; 2) crescimento da produtividade e 

das relações comerciais; 3) a visão dos olhos dos consumidores que valorizam as 

empresas envolvidas com programas sociais.179 

Ainda dentro da visão da Fundação ABRINQ, foi lançado o Programa 

Empresa Amiga da Criança, com a finalidade de conscientizar o empresário da 

importância da não utilização da mão de obra de crianças em seu processo 

produtivo, sendo que a empresa que engaja no projeto e cumpre as metas 

                                                         
176 CORRÊA, Lelio Bentes; VIDOTTI, Tárcio José (Org.). Trabalho infantil e direitos humanos: 
Homenagem a Oris de Oliveira. São Paulo: Ltr, 2005, passim. 
177 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do 
adolescente no Brasil. São Paulo: Ltr, 2006. 
178 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São 
Paulo: Ltr, 2003. p. 95. 
179 Ibid., p.95. 



 75 

estabelecidas recebe um selo para ser utilizado em seus produtos atestando que 

estes não foram fabricados mediante a exploração do trabalho infanto-juvenil. 

São inúmeras políticas públicas de combate e prevenção do trabalho 

infantil no Brasil, não se pode esquecer também da Comissão Nacional de 

Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), que tem como meta elaborar e 

desenvolver programas de ação para eliminar, com prioridade, as piores formas de 

trabalho infantil e verificar a conformidade das Convenções Internacionais do 

Trabalho nº 138 e nº 182 com outros diplomas legais vigentes, elaborando propostas 

para a regulamentação de ambas e para as adequações legislativas porventura 

necessárias; do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Trabalhador Adolescente, que é composto por 33 órgãos do Estado, 

estabelecendo vários planos de ação de gestão e diretrizes no Brasil, com o objetivo 

de prevenção e erradicação do trabalho infantil; dos Conselhos (Nacionais, 

Estaduais, Municipais e Tutelares) e os Fundos dos Direitos das Criança e do 

Adolescente, consoante dispõe o art. 86 do ECA, estabelecendo a política de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente a ser efetivada a partir de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.180 

Portanto, como se vê, são inúmeros organismos envolvidos no combate e 

erradicação do trabalho infantil no Brasil, além de outras medidas convergentes 

realizadas através da atuação de outros atores, como o Ministério do Trabalho, 

Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, que serão tratadas mais adiante. 
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3 DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO JURÍDICA AO TRABALHO DO 

ADOLESCENTE 

 

Impende ressaltar que o reconhecimento da dignidade humana da 

comunidade infantil e adolescente foi um fator decisivo para que se afirmasse a 

concepção da proteção integral no ordenamento jurídico pátrio.  

Por assim ser, a propalação de tais princípios fez com que fossem 

reconhecidos vários direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, dentre 

eles, o direito de não trabalharem antes da idade mínima, previsto primeiramente 

nos documentos internacionais, e, posteriormente, incluído na Constituição Federal 

de 1988. Ademais, também o direito de não ser submetido a atividades consideradas 

nocivas à sua formação, na hipótese de já dispor de capacidade laboral, como 

também o direito à profissionalização.181 

Entretanto, há que se admitir um conflito existente não só no Brasil, mas 

também no mundo, no tocante ao trabalho prestado pelo adolescente. Verifica-se 

que há uma preocupação por parte dos legisladores e também da sociedade como 

um todo, de aliar a necessidade de se obter o retorno financeiro por parte dos 

adolescentes que ingressam no mercado de trabalho, à sua formação educacional e 

profissional, dispondo sobre as formas de trabalho a ele permitidas e condicionando-

as à viabilização da frequência à escola.182 

Enfatize-se que o Brasil ainda é considerado um país de grande 

desigualdade social e discrepância na distribuição de renda. Desse modo, as 

famílias de baixo poder aquisitivo e pouca formação educacional precisam valer-se 

da introdução prematura de seus filhos no mercado de trabalho a fim de assegurar 

sua sobrevivência. 

É importante destacar que dados estatísticos revelam que os 

adolescentes trabalham em múltiplas atividades que tecnicamente se caracterizam 

como relações juridicamente diferentes, portanto, existem normas genéricas a serem 

obedecidas em todas as modalidades de relações jurídicas em que o adolescente 

possa desenvolver seu trabalho.183 

                                                         
181 ERES, Viviane Matos González. Regulação do trabalho do adolescente: uma abordagem a 

partir dos direitos fundamentais. Paraná: Juruá, 2008. 133 p. 
182  Ibid. 
183 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: Ltr, 2009. 
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Tendo em vista que não se trata de uma realidade apenas do Brasil, mas 

também de outros países, a normativa internacional por meio da OIT busca elaborar 

normas e orientações no sentido de regular o trabalho do adolescente, inevitável, 

ante os problemas econômicos que cada nação enfrenta. 

Ressalte-se que as transformações tecnológicas, aliadas aos efeitos da 

globalização da economia no setor produtivo, estão cada vez mais exigindo 

profissionais qualificados e versáteis para rapidamente se adaptarem a essas 

alterações, eliminado qualquer vestígio dos modelos fordistas e tayloristas adotados 

na primeira metade do século XX, quando se organizava a produção por meio da 

divisão de tarefas.184 

Por isso a profissionalização do adolescente mediante o ensino técnico e 

profissional se tornou alvo do Estado, para que o adolescente seja inserido no 

mercado de trabalho com mão de obra qualificada, e não se submeter mais ao 

trabalho na qualidade de meia-força, mão de obra barata. 

Dessa forma, seguindo as orientações da OIT acerca do tema, os 

comandos da Constituição Federal de 1988, a CLT e o ECA dispõem sobre as 

formas de trabalho permitidas aos adolescentes. 

 

3.1 A PROTEÇÃO AO TRABALHO DO ADOLESCENTE NO TOCANTE ÀS           

NORMAS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

Desde a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 

1919, grande parte de sua atenção está voltada para a questão do trabalho do 

adolescente. 

O art. 427 do Tratado de Versalhes (1919) assinalou, entre seus princípios 

de importância especial e urgente, o seguinte: 

Parágrafo 6º: A supressão do trabalho das crianças e a obrigação de impor 
aos trabalhos dos menores de ambos os sexos as limitações necessárias 
para permitir-lhes continuar sua instrução e assegurar seu desenvolvimento 
físico. 
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mundo do trabalho. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 25. 
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Logo, dois pilares são apontados como sustentáculo da política da OIT 

sobre trabalho infanto-juvenil: a sua abolição dentro da faixa etária proibida, e a sua 

proteção quando se realiza nas condições adequadas.185  

Nesta perspectiva, numerosas Convenções e Recomendações da OIT 

foram adotadas contendo disposições sobre o trabalho da criança e do adolescente, 

enfocando sob vários aspectos: idade mínima de admissão, trabalho noturno, 

acidente do trabalho, doenças profissionais, repouso semanal remunerado, 

orientação profissional, etc. 

Vários grupos de Convenções e recomendações da OIT merecem um 

breve comentário sobre seus conteúdos, como as atinentes à idade mínima, ao 

trabalho noturno, às escolas técnicas, aos trabalhos perigosos e insalubres, à 

orientação e formação profissional. 

No tocante à idade mínima, nada menos que 19 convenções e 

recomendações foram adotadas pela OIT desde a sua criação até os dias atuais.  

Vê-se que com o tempo o campo de ampliação das convenções internacionais da 

OIT foi sendo ampliado até encontrar na Convenção n.º 138 uma formulação 

abrangendo os setores primários, secundários e terciários da atividade econômica e 

o doméstico em casa de terceiros. Nesta toada, também houve uma elevação 

progressiva da idade inicialmente fixada aos 14, e depois dos 15 anos, afinal, 

tomando como principal referência o término da escolaridade obrigatória.186 

Arnaldo Sussekind, ao tratar das ratificações de convenções editadas pela 

Organização Internacional do Trabalho, aduz que: 

 

O Brasil adotou o monismo jurídico, atribuindo ao congresso Nacional a 
competência para aprová-las ou não (artigo 49, I, da Constituição da 
República de 1988). Após aprovadas o Poder Legislativo, incumbe ao 
Governo Federal depositar o instrumento de ratificação na Repartição 
Internacional do Trabalho. A Presidente da República cabe expedir o 
decreto de promulgação, no qual indicará o decreto legislativo do 
Congresso Nacional que aprovou a convenção, a data do registro de 
ratificação na Repartição Internacional do Trabalho, o dia em que vigorará 
no País e a determinação de que a norma será executada e cumprida.187 
 
 

Quanto à Convenção n.º 138 da OIT, sobre a idade mínima de admissão a 

emprego, esta estabelece em seu artigo 2º que: 

                                                         
185 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009. p. 

127. 
186 Ibid., p. 128. 
187 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. São Paulo: LTr, 1993, p.190. 
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Art. 2º — 1. Todo País-Membro que ratificar esta Convenção especificará, 
em declaração anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a 
emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados 
em seu território; ressalvado o disposto nos artigos 4º e 8º desta 
Convenção, nenhuma pessoa com idade inferior a essa idade será admitida 
a emprego ou trabalho em qualquer ocupação.188 
 
 

Já os artigos 11 e 12 dispõem que as ratificações formais, referentes à 

convenção em comento, têm de ser comunicadas, para registro, ao diretor geral. 

São consideradas válidas apenas as ratificações que forem efetivamente por ele 

registradas e entram em vigor no país-membro doze meses após tal registro.189 

Frise-se que o trabalho e os locais de serviços considerados 

especialmente prejudiciais, sejam porque insalubres, perigosos ou penosos, 

receberam um tratamento à parte exigindo-se idades superiores ou simplesmente 

proibindo-as antes dos 18 anos. Enfim, a Convenção n.º 182 e a Recomendação n.º 

190 trataram da escolaridade obrigatória.190 

Impõe-se que se dê especial atenção à Convenção n.º 138 e à 

Recomendação nº 146 sobre a idade mínima porque, como demonstrado, devem ser 

consideradas como a base de toda a política da OIT sobre o trabalho infanto-

juvenil.191 

Já no que se refere ao trabalho noturno, na Convenção nº 90 

desaparecem as exceções que a Convenção n.º 6 permitia para adolescentes de 16 

anos em indústria que por sua natureza funcionassem de dia e noite (art. 2, 

parágrafo 2º, letras a, b, c, d, e). 

Em contrapartida, a Convenção n.º 90 prevê autorização de trabalho 

noturno para adolescentes com 16 anos desde que visem aos efeitos de 

aprendizagem e de formação profissional nas indústrias que funcionam 

continuamente, convergindo ambas as Convenções para prever um período noturno 

e um intervalo de proibição de menor duração nos países em que o clima torna 

singularmente penoso o trabalho noturno, com a condição de se conceder um 

descanso compensador durante o dia, senão veja-se: 
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Art. 2 — 1. Para os efeitos da presente Convenção, o termo ‘noite’ significa 
um período mínimo de doze horas consecutivas. 
2. Para os menores de dezesseis anos, esse período compreenderá o 
intervalo decorrido entre dez horas da noite e seis horas da manhã. 
3. Para os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos, esse 
período compreenderá um intervalo mínimo de sete horas consecutivas 
determinado pela autoridade competente e intercalado entre dez horas da 
noite e sete horas da manhã; a autoridade competente poderá prescrever 
intervalos diferentes para diferentes regiões, indústrias, empresas ou ramos 
de indústrias ou de empresas, mas consultará as organizações de 
empregadores e de trabalhadores interessados, antes de determinar um 
intervalo que comece após onze horas da noite. 
Art. 3 — 1. Os menores de dezoito anos não deverão ser empregados ou 
trabalhar durante a noite nas empresas industriais públicas ou privadas, ou 
em suas dependências, exceto nos casos previstos, a seguinte: 
2. Quando as necessidades de sua aprendizagem ou de sua formação 
profissional o exigirem nas indústrias ou ocupações que requererem um 
trabalho contínuo, a autoridade competente, após consulta às organizações 
de empregadores e de trabalhadores interessadas, poderá autorizar o 
emprego, durante a noite, de maiores de dezesseis anos e menores de 
dezoito anos. 
3. Os menores ocupados durante a noite de acordo com o parágrafo 
precedente deverão ser beneficiados, entre dois períodos de trabalho, de 
um período de descanso mínimo de treze horas consecutivas.192 

 

Noutro giro, nos trabalhos não industriais, cada país deve indicar a linha 

de demarcação entre trabalho não industrial e o industrial, agrícola e marítimo. 

O vasto campo compreendido pelos trabalhos não industriais levou a 

Convenção nº 79 a detalhar situações diversas. A legislação nacional poderá, por 

exemplo, confiar à autoridade apropriada a faculdade de conceder permissões 

individuais para que menores de 18 anos possam figurar como artistas em função 

noturna de espetáculos públicos, ou trabalhar à noite. 

A Recomendação nº 80 especifica melhor o campo compreendido por 

trabalhos não industriais, delimita com mais detalhes a permissão de trabalhos em 

espetáculos públicos e propõe medidas concretas de controle, especialmente 

concernentes a jovens trabalhadores ambulantes assalariados ou que trabalham por 

conta própria.193 

Sobre o trabalho em escolas étnicas, dentre inúmeras convenções e 

recomendações que tratam de diversas idades de admissão ao emprego e 

ocupação, existe expressa exclusão de seus dispositivos a trabalho em escolas 
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técnicas, ou seja, aquelas cujos objetivos são profissionalizar o adolescente, sempre 

que o trabalho nas mesmas seja aprovado e vigiado pela autoridade pública. 

No quesito trabalho e escolaridade, existem nas Convenções e 

Recomendações da OIT preocupações sobre guardar a escolaridade do 

adolescente, compatibilizar a escola e o trabalho, estabelecendo sempre como 

prioridade a escola. A Convenção n.° 10 ao fixar a idade mínima (14 anos) para 

trabalhos agrícolas dispõe que os adolescentes só podem trabalhar fora das horas 

dedicadas ao ensino escolar e desde que o trabalho não prejudique assiduidade à 

escola.  

A mesma disposição ainda aparece nas disciplinas dos trabalhos não 

industriais, onde os adolescentes só podem trabalhar acima de 14 anos 

(Convenções n.º 33) ou com 15 anos (Convenção n.º 60), desde que estejam 

sujeitos ao ensino primário obrigatório.  

A Convenção nº 138, em seu art. 2°, § 3º, deu um passo adiante fixando 

como critério primeiro de fixação da idade mínima para emprego ou ocupação, a 

conclusão da escolaridade compulsória.194 

Também, à mediada que as ações da International Program on 

Elimination Child Labour (IPEC) se desenvolveram em vários países, percebeu-se 

que o trabalho infantil em quase todos os países assume formas de alta 

agressividade. 

No Brasil, a partir de pesquisas, ações e programas, houve-se uma 

preocupação quanto aos trabalhos mais agressivos, o que chamamos de piores 

formas de trabalho infantil, como o trabalho doméstico, o corte de cana de açúcar, o 

trabalho em carvoarias, na indústria fumageira, etc. Nesse ponto, a Convenção n.º 

182 e a Recomendação n.º 190 qualificam determinados trabalhos como “piores 

formas”, que já foram devidamente tratadas no capítulo anterior, não deixando 

margem, nem mesmo gramaticalmente, para se deduzir que as não piores sejam 

toleráveis ou mais toleráveis.195 

A OIT também realizou um plano voltado para a profissionalização do 

trabalhador e vários desses instrumentos não se referem unicamente ao trabalho 

dos jovens. Da leitura dos documentos sobre a questão da profissionalização 
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(Resolução nº 195 e Recomendação nº 87), se depreende que na profissionalização 

do jovem distinguem-se dois pontos importantes: o da orientação profissional e o da 

formação profissional. 

Note-se que a Recomendação n.º 195 deu um direcionamento 

completamente novo em relação às recomendações anteriores, enfatizando a 

necessidade de políticas públicas para o desenvolvimento dos recursos humanos, 

da educação, da formação e da aprendizagem permanente. Para tanto, os países 

membros deveriam, sobre a base do diálogo social, formular, aplicar e rever as 

políticas nacionais de desenvolvimento dos recursos humanos, educação, formação 

e aprendizagem permanente que sejam compatíveis com as políticas adotadas em 

âmbito econômico, fiscal e social.196 

Oris de Oliveira salienta que: 

 
Até fevereiro de 2008, o Brasil ratificou as seguintes Convenções sobre o 
trabalho infanto-juvenil: Convenção n. 5 sobre a Idade Mínima (Indústria) – 
1919; Convenção n. 6 sobre o trabalho noturno dos Adolescentes (Indústria) 
– 1919; Convenção n. 7 sobre a Idade Mínima (Trabalho Marítimo) – 1920; 
Convenção n. 16 sobre exames médicos dos adolescentes (Trabalho 
Marítimo) – 1921; Convenção (revisão) n. 58 sobre idade mínima – 1973, 
acompanhada da Recomendação n. 146 sobre a idade mínima – 1973; 
Convenção n. 182 sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, 
acompanhada pela Recomendação n. 190 sobre as Piores Formas de 
Trabalho Infantil.197 

 

A Convenção n.º 138 utiliza reiteradamente os termos “emprego ou 

trabalho em qualquer ocupação”, ou seja, qualquer trabalho, permitindo, porém, que 

se excepcione o trabalho em empresas familiares e as de pequenas dimensões que 

produzem para o mercado local e que não empreguem regularmente trabalhadores 

assalariados. 
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3.2 A PROTEÇÃO AO TRABALHO DO ADOLESCENTE NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 

 
 
3.2.1 Na Constituição Federal de 1988 
 

 No tocante à proteção ao trabalho do adolescente na Constituição 

Federal de 1988, é importante destacar que o texto atual editado na Emenda 

Constitucional nº 20 de 1988, dispõe o seguinte: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: [...] XXXIII - proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e de qualquer forma de 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz.198 

 

Com efeito, todos os incisos do art. 7º da Constituição Federal de 1988 

elencam indubitavelmente garantias ao trabalhador em regime de emprego. 

Entretanto, a alteração do inciso XXXIII do art. 7º pela Emenda n. 20 quebrou uma 

velha “tradição” das primeiras constituições, qual sejam de 1967 e 1969, passando a 

apontar os 14 anos como sendo a idade mínima para o trabalho. 

O fato é que a fixação da idade mínima aos 16 anos criou certo impacto 

em programas sociais governamentais e não governamentais que durante anos 

trabalharam dentro do parâmetro dos quatorzes anos no encaminhamento ao 

mercado de trabalho, na concessão da “bolsa-família”, na distribuição do PETI. Por 

outro lado, criou-se um desafio para propiciar aos adolescentes, na faixa entre 14 e 

16 anos, a escolaridade do ensino médio ou a possibilidade concreta de 

aprendizagem.199 

Segundo salienta Oris de Oliveira: 

 

Dois tópicos merecem especial atenção na leitura do art. 227 da 
Constituição Federal: a absoluta prioridade que há de ser dada à efetivação 
dos direitos que elenca e a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários 
que deve ser preservada toda vez em que, com fundamento no “princípio da 
realidade”, o trabalho que for executado em regime de emprego.200 
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2018. 
199 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009. p. 
151. 
200 Ibid., p. 152. 



 84 

 

Frise-se que se o trabalho for executado em outro regime jurídico, por 

exemplo, no cooperativo, no regime familiar, os mesmos direitos garantidos aos 

adultos devem ser também garantidos aos adolescentes. 

 
 
3.2.2 Na Consolidação das Leis do Trabalho 

 

Tecem-se aqui breves considerações sobre o que dispõe a CLT, no 

Capítulo IV do Título III, em seus arts. 402 a 441 sobre o trabalho dos adolescentes. 

Insta destacar que o vocábulo “menor” é tradicionalmente utilizado para 

induzir a aplicabilidade do conjunto de regras destinadas a proteger o trabalhador 

não adulto. Todavia, o ECA, colocando-se numa perspectiva da proteção integral, 

afastou a nomenclatura “menor”, sendo que as pessoas de entidades da sociedade 

civil organizada usam adequadamente o termo adolescente em se tratando de 

trabalho.201 

Analisando-se a CLT, poder-se-ia deduzir sistematicamente que os 

dispositivos se referem, apenas, ao adolescente empregado que, como tal, não 

poderia trabalhar nos locais indicados no art. 405. 

Além disso, sob a influência do Código de Menores de 1927, vê-se que as 

proibições contidas na CLT se referem ao trabalho em geral com expressa exceção, 

apenas, do “serviço em oficinas em que trabalham exclusivamente pessoas da 

família do menor e esteja sob a direção do pai, mãe ou tutor”.202 Exceção parcial 

porque mesmo neste serviço devem ser observadas as normas sobre trabalho 

noturno, e em locais e serviços perigosos, insalubres, prejudiciais à moralidade (art. 

402, parágrafo único).203 

Há necessidade de que o legislador reformule o texto da CLT sobre o 

trabalho do adolescente na relação de emprego, deixando para outros diplomas 

dispor sobre o trabalho do adolescente em outras relações de trabalho, embora as 

normas genéricas de proteção dos artigos do ECA que tratam sobre trabalho 

dispensem tal providência.204 
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3.2.3 No Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

No tocante ao ECA, mais especificamente aos arts. 60 a 69, que 

protegem o adolescente, é imperioso se reconhecer primeiramente que o art. 60 

reproduz a redação inicial do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 

1988 na sua redação primitiva e está revogado face à nova redação que a Emenda 

nº 20, de 15 de dezembro de 1998, deu ao referido inciso. 

Quanto ao art. 61 do ECA, é oportuno salientar que múltiplas são, quanto 

à sua natureza jurídica, as relações em que o adolescente pode envolver-se 

trabalhando, por exemplo, regime familiar, regime de emprego (aprendiz ou não), 

estagiário, autônomo, em regime associativo, neste compreendido o cooperativo, na 

condição de aluno nas escolas e instituições especializadas que propiciam a 

profissionalização em órgãos da administração pública.205 

Neste aspecto, o artigo deixa claro que fica a cargo de outras legislações 

disporem especificamente de cada modalidade de relação de trabalho que possa 

envolver o adolescente. 

O art. 62 do ECA pretendeu preencher a lacuna criando a figura da bolsa 

aprendizagem entre 12 e 14 anos, ficando a cargo de um decreto regulamentar 

explicitar seu conteúdo. 

Com efeito, a Lei n.º 10.097/00 regula inteiramente a matéria da 

aprendizagem revogando, portanto, a lei anterior, no presente caso comentada no 

art. 64 da CLT. 

Insta destacar que os arts. 63 e 65, por se tratarem da aprendizagem 

serão comentados posteriormente, em tópico oportuno. 

Por último, cabe registar que o art. 67 enumera as “regras genéricas” de 

proteção do trabalhador que devem ser observadas, sejam quais forem os regimes 

jurídicos em que se realizam, bem como as razões subjetivas ou objetivas que 

levam o adolescente a trabalhar.206 
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3.3 CONCEITO DO TRABALHO DO ADOLESCENTE 

No Brasil é permitido o trabalho do adolescente a partir dos dezesseis 

anos de idade, abrindo-se a exceção ao adolescente a partir dos quatorze anos, que 

poderá ser contratado como aprendiz, instituindo o trabalho como um dos 

componentes de sua formação educacional ao pretender aliar o ensino à prática, 

observada as diretrizes da Lei 9.394/96, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB).207 

Os limites estão expressos no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988, ou seja, dezesseis anos para trabalho comum, entendendo-se 

como tal o que se executa fora do processo de profissionalização; e quatorze anos 

dentro do processo de profissionalização na condição de aprendiz.  

É preciso destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe 

que a educação profissional será desenvolvida por meio de cursos e programas de 

formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação, buscando integrar o trabalho à ciência e à tecnologia, 

e, com isso, conduzir o educando ao desenvolvimento de suas aptidões para uma 

vida de produtividade. 

Acerca disso, Patrícia Calmon Rangel e Keley Kristiane Vago Cristo 

elucidam que o direito à profissionalização: 

 

[...] apresenta-se no novo contexto legal como uma das dimensões do 
direito do adolescente à cidadania plena. Os programas de aprendizagem 
devem ser concebidos, portanto, sob a diretriz do processo educativo, pois 
que já superado o paradigma da socialização do trabalho, que norteava os 
programas destinados especificamente à população carente.208 
 
 

De acordo com Oris Oliveira, há distinção entre o significado do ensino 

técnico-profissional (mencionado pelo ECA em seu art. 62 e pelo art. 428 da CLT) e 

a formação profissional. O primeiro, visa à formação social e profissional do 

adolescente, por meio da combinação entre o ensino regular e a aquisição de 

conhecimento e aptidões práticas relativas ao exercício de determinadas profissões. 

Já o segundo, tem por objetivo principal o treinamento para a ocupação de um lugar 

                                                         
207 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Disponível em:<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: jun. 2006. 
208 RANGEL, Patrícia Calmon; CRISTO, Keley Kristiane Vago. Os Direitos da Criança e do 
Adolescente, a Lei de Aprendizagem e o Terceiro Setor. Revista Jurídica da AMATRA. 17ª Região, 

a. I, v. I, 2004, p.86. 

http://www.presidencia.gov.br/
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no processo de produção. Desse modo, a formação técnico-profissional insere-se no 

campo da educação permanente, que está relacionada à filosofia de que a educação 

é um processo de longa duração, iniciando-se no nascimento do ser humano e 

prosseguindo por toda sua vida.209 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, fazem parte da rede de 

educação profissional no Brasil as seguintes entidades: universidades públicas e 

privadas, o sistema “S”, as empresas e entidades empresariais, as escolas e centros 

de sindicatos de trabalhadores, as organizações não governamentais leigas e 

religiosas sem fins lucrativos e o ensino profissional privado.210 

É importante destacar que o ECA estabelece três princípios 

estruturadores da formação técnico profissional em seus incisos respectivos: “a 

garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; atividade compatível 

com o desenvolvimento do adolescente; horário especial para o exercício da 

atividade”.211 Assim, resta claro que o objetivo primordial da norma é a escolarização 

sobre o trabalho, devendo o futuro do adulto ser construído através da formação 

profissional do adolescente. 

Ao interpretar-se os enunciados propostos no ECA e na CLT, observa-se 

que o adolescente poderá ser investido como aprendiz em trabalho 

profissionalizante em estabelecimento empresarial por meio de contrato de trabalho 

especial, por intermédio de entidade sem fins lucrativos, Escola Técnica de Ensino 

ou ainda como estágio. 

O ECA, no art. 62, ainda define como aprendizagem a modalidade de 

formação técnico-profissional ministrada segundo diretrizes e bases da legislação de 

educação em vigor. 

Importante frisar que Oris de Oliveira conceitua aprendizagem como a 

primeira fase de um processo educacional, no que se adquire formação técnico-

profissional, mediante a alteração do ensino teórico e prático, em conformidade com 

um programa em que se passa da atividade menos complexa para a mais complexa, 

sob a orientação de um responsável em ambiente adequado.212 
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211 PERES, Viviane Matos González. Regulação do trabalho do adolescente: Uma Abordagem a 
partir dos Direitos Fundamentais. Paraná: Juruá, 2008, p. 137. 
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Logo, no tocante ao modo de aquisição, a aprendizagem se apresenta de 

duas formas, empresária e escolar. A empresária é regulada pela Lei 10.097/00, 

sendo desenvolvida nos estabelecimentos empresariais e nos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem.  Já a segunda, é adquirida nas escolas técnicas e nas entidades não 

governamentais, sem fins lucrativos. O estágio é regido por lei específica, mas 

compreendido como complementação da aprendizagem escolar.213 

Partindo-se dessas considerações, verificar-se-ão as formas de trabalho 

permitidas aos adolescentes à luz do princípio da proteção integral que lhes confere 

o direito ao trabalho sem prejuízo do direito à profissionalização e acesso à escola. 

Portanto, serão analisadas, primeiramente as formas de trabalho que não se 

configuram relação de emprego, e após, as atividades que apresentam o caráter de 

relação empregatícia protegida pela CLT.  

 

3.3.1 As formas de trabalho que não constituem relação de emprego 

  

Inicialmente, torna-se mister destacar que o art. 3º da CLT define que é 

considerado empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não-

eventual a empregador, sob sua dependência e mediante salário. Assim sendo, na 

falta de um desses requisitos não é configurada a relação de emprego, mas assim, a 

relação de trabalho. 

Por tal motivo, certas relações de trabalho permitidas aos adolescentes 

como a exercida em regime familiar, o contrato de estágio, a aprendizagem escolar e 

o trabalho educativo, são excluídas da proteção e normatização expressas pela CLT. 

Na oportuna visão de Oris de Oliveira, “o trabalho em regime familiar é 

aquele realizado pelo núcleo familiar - pais e filhos – o qual, sob a direção de um de 

seus membros, compartilha o lucro e o prejuízo provenientes da atividade mediante 

a distribuição de tarefas”.214 

Verifica-se, assim, que nessa espécie de trabalho não existem os 

elementos “subordinação” e “onerosidade”, próprio de uma relação de emprego, 

existindo apenas relação de colaboração e divisão de lucros e dividendos entre os 

                                                         
213 PERES, Viviane Matos González. Regulação do trabalho do adolescente: Uma Abordagem a 
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membros do núcleo familiar. Razão pela qual o referido trabalho resta excluído do 

regime consolidado. 

No tocante ao trabalho educativo, trata-se de uma atividade laboral 

inserida em um programa social desenvolvido por entidade governamental ou não 

governamental sem fins lucrativos, em que as exigências pedagógicas relativas ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando se sobrepõem ao aspecto produtivo, 

conforme estabelece a Lei n.º 8.069/90 em seu art. 68. 

Neste caso, apesar de não configurar relação de emprego, não goza o 

aluno inserido no trabalho educativo de direitos trabalhistas e previdenciários. 

Todavia, o referido contrato será regido segundo as normas de proteção ao trabalho 

do adolescente, conforme dispõe o ECA, sendo de competência da Justiça da 

Infância e da Juventude coibir os casos de abuso por parte das entidades de 

atendimento e cooperadoras.215 

Observa-se também que o estágio curricular ou profissionalizante é uma 

das expressões da aprendizagem regidas especificamente pela Lei 6.494/1977, e 

regulamentada pelo Decreto 82.497/82, traduzindo-se comum complemento do 

ensino teórico ministrado na escola ao comportar alternância entre o ensino teórico e 

prático.216 

Insta destacar que no âmbito prático, o estágio pode se desenvolver de 

duas maneiras, ou por meio de laboratórios e oficinas dentro das próprias 

instituições de educação, ou também pelo contrato de estágio. O contrato de estágio 

pode ser celebrado com pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da 

administração pública direta (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e indireta 

(fundações, autarquias, sociedades de economia mista e as empresas públicas) e 

instituições de ensino, nos termos do art. 1º da Lei 8.859/94.217 

Essa forma de estágio é realizada entre o estudante e o sujeito 

concedente, que se obriga mediante termo de compromisso, a cooperar com a 

instituição de ensino no que tange a proporcionar complemento ao ensino do curso 

no qual o estudante deverá estar matriculado. Nessa modalidade de estágio, o 

compromisso é um instrumento obrigatório, que tem como finalidade reconhecer a 
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relação triangular de estagiário estabelecida, entre o estudante, a entidade cedente 

e a instituição de ensino. 

É importante salientar que o compromisso no estágio curricular se revela 

como obrigatório para o estudante. Já no que se refere ao estágio comunitário — 

que, de forma inversa, se apresenta como uma opção daquele, manifestada através 

das atividades práticas comunitárias ou de fim social — não existe para esse tipo de 

estágio a necessidade da assinatura de termo de compromisso. 

Já o estágio profissionalizante se destina aos estudantes da graduação e 

da pós-graduação, como os disponibilizados pelos órgãos dos Poderes Executivos e 

Judiciários, por entidades privadas para estudantes de Direito, nos termos da Lei 

8.906/94.218 

Observa-se, dessa forma, que o estágio curricular se constitui importante 

expressão da aprendizagem, tendo em vista que possibilita que o adolescente 

adquira o conhecimento prático que, somado ao teórico ministrado em escola 

técnica ou faculdade, desenvolve suas habilidades para o exercício de uma 

profissão futura. 

 

3.3.2 O contrato de emprego e o contrato de aprendizagem  

 

Diante do que até este ponto foi exposto, observa-se que é 

constitucionalmente vedado o trabalho de menores de dezesseis anos, ressalvando-

se a exceção do contrato de aprendizagem que poderá ser firmado por adolescente 

a partir de quatorze anos. 

Tendo em vista que algumas formas de trabalho apresentadas 

anteriormente não constituem relação de emprego, tem-se que as únicas formas de 

relação de emprego a serem constituídas pelo adolescente maior de dezesseis anos 

são: a aprendizagem empresária e a relação comum de emprego.219 

No que se refere ao empregado adolescente, tal relação de emprego 

decorre do contrato, o qual pressupõe uma relação jurídica de subordinação do 

prestador de serviços ao empregador, mediante acordo expresso ou tácito, por meio 
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do qual o primeiro se compromete a executar, em favor do segundo, serviços de 

natureza não-eventual em troca de salário, na forma do art. 3º da CTL.220 

É necessário enfatizar que o adolescente contratado como empregado 

terá assegurado todos os direitos sociais conferidos aos adultos empregados, como 

repouso semanal remunerado, férias, feriados e remuneração, dentre outros, sendo 

tal contrato totalmente norteado pelo princípio da proteção integral, do qual não se 

pode olvidar a proteção especial inscrita no capítulo IV da CLT e por todas as 

normas que visem de alguma forma resguardar os direitos e garantias fundamentais 

do indivíduo em formação. 

Portanto, será terminante proibido ao adolescente exercer trabalhos 

noturnos, em locais perigosos, insalubres, penosos e nos locais considerados 

prejudiciais à sua formação moral221, conforme estabelece o art. 425 da CLT, veja-

se:  

Art. 425. Os empregadores de menores de 18 (dezoito) anos são obrigados 
a velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos 
bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança 
e da medicina do trabalho.222 
 

Constata-se, assim, que em atenção ao princípio da proteção integral, 

verificando a autoridade competente ou o responsável pelo adolescente que este 

exerce tarefas que poderão acarretar-lhe prejuízo físico ou moral, esses poderão 

requerer a extinção do contrato de trabalho, caso a empresa não se comporte no 

sentido de viabilizar as modificações necessárias para a reversão do quadro 

degradante, através da rescisão indireta, conforme preceitua o art. 407 da CLT. 

 
Art. 407 - Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado 
pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou a 
sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a 
respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as 
facilidades para mudar de funções. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, 
de 28.2.1967). Parágrafo único - Quando a empresa não tomar as medidas 
possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor 
mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho, na 
forma do art. 483. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967).223 
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O contrato de trabalho a ser firmado entre o adolescente e o empregador 

deverá ser formalizado através das anotações em sua Carteira de Trabalho, na qual 

serão discriminadas as seguintes informações: a função a ser desempenhada; a 

data da admissão; a duração do contrato; o salário; o cadastramento no Programa 

de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/PASEP); o banco de depósito do FGTS.224 

Já no tocante à jornada de trabalho do adolescente, essa será de oito 

horas diárias, como determinam as disposições consolidadas em observância ao 

inciso XIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988. Ainda por força do art. 413 da 

CLT, a compensação de jornada poderá se estender pelo máximo de duas horas, 

desde que o excesso de horas de um dia seja compensado pela diminuição em 

outro, sem ultrapassar o limite máximo de quarenta e quatro horas semanais ou 

outro fixado na mesma forma, uma vez que o empregador deverá viabilizar a 

frequência escolar.225 

Por fim, cabe registrar que, para efeitos de contribuições previdenciárias, 

o adolescente empregado assume a qualidade de segurado obrigatório nos termos 

do art. 12, inciso I, da Lei de Custeio da Previdência, Lei n.º 8.212/91. 

 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas:  I - como empregado: a) aquele que presta serviço de 
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

[...]. 226 

 

Imperioso reiterar que a contratação do adolescente para assumir a 

qualidade de empregado no bojo do contrato de trabalho deve ser completamente 

interpretada e traçada sob a égide do princípio da proteção integral, que impõe 

certas limitações àquelas ao ingressarem nas diversas atividades oferecidas pelo 

mercado de trabalho. Dessa forma, não poderão realizar tarefas que envolvam risco 

à sua integralidade física e moral, pois são compreendidos como seres em fase de 

amadurecimento, sendo que o contrato de trabalho regido pela CLT confere 

disposições especiais ao adolescente empregado. 
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Quanto ao contrato de aprendizagem, este se apresenta como uma 

alternativa que garante aos adolescentes direitos trabalhistas e previdenciários e 

qualificação profissional em determinado ofício, sem descuidar de sua formação 

educacional.227 O instituto em análise pretende o combate à exploração da mão de 

obra infanto-juvenil, na inserção do adolescente no mercado de trabalho, 

objetivando-se a devida qualificação da mão de obra e a possibilidade de futura 

inserção do adolescente aprendiz na instituição a qual ele esteve vinculado. 

O art. 428 da CLT, com nova redação dada primeiramente pela Lei n.º 

10.097/00 e, atualmente, pela Lei n.º 11.180/05, aborda a aprendizagem sob o 

aspecto contratual, ajustado por escrito e por prazo determinado, por meio do qual o 

empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de vinte e 

quatro anos, inscrito em programa de aprendizagem, a formação técnico-profissional 

metódica mencionada pelo artigo 62 do ECA.228  

É preciso destacar que essa espécie de contrato será considerada válida 

desde que observados os requisitos previstos em lei, dentre eles: a oficialização por 

instrumento contratual por escrito, com a indicação do curso e a instituição em que o 

adolescente estiver matriculado, além da anotação da condição de aprendiz na 

Carteira de Trabalho. 

Outra ressalva que deve ser feita quanto ao adolescente portador de 

deficiência, é que de acordo com o art. 428, §§ 5º e 6º, da CLT, a idade máxima 

estabelecida em lei não se aplica a eles, também a comprovação de escolaridade, 

no caso do aprendiz portador de deficiência mental, deve considerar as habilidades 

e competência relacionadas com a profissionalização.229 

De acordo com a Lei nº 11.180/05, a idade do exercício de aprendizagem 

é de 14 a 24 anos. A prioridade de contratação será de adolescentes entre 14 e 18 

anos, assegurado o respeito à condição peculiar das pessoas em desenvolvimento. 

Já as atividades que exigirem qualquer condição legalmente proibida a menores de 

18 anos, como trabalho noturno, poderão ser ministradas apenas aos adolescentes 

de 18 a 24 anos. 
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Sob tal prisma, as atividades teóricas e práticas a serem desenvolvidas 

pelo aprendiz para a sua formação técnico-profissional devem ser organizadas em 

etapas racionalmente programadas de forma a facilitar a aquisição progressiva de 

conhecimento e o desenvolvimento ordenado de habilidades necessárias ao 

exercício da profissão.230 

Desse modo, o ensino ministrado ao adolescente aprendiz deve ser 

composto por conhecimento, habilidades para exercer uma profissão, além de 

assegurar uma formação geral, de forma conjunta com o desenvolvimento da 

personalidade, caráter, faculdades de compreensão, discernimento, julgamento e 

adaptação. 

Os programas de aprendizagem devem garantir ainda ao adolescente o 

acesso e a frequência à educação básica, com horários adequados para o exercício 

das atividades, bem como a capacitação adequada para ingresso no mercado de 

trabalho.231 

Não se deve olvidar que ao adolescente aprendiz são garantidos os 

direitos trabalhistas e previdenciários, tais como salário mínimo/hora; os benefícios 

estipulados na convenção coletiva ou acordo coletivo; a duração da jornada do 

aprendiz (incluindo atividades práticas e teóricas) não superior a seis horas, e para 

aqueles que já concluíram o ensino fundamental, oito horas diárias; a contribuição 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

As férias do adolescente aprendiz deverão coincidir com suas férias 

escolares e devem ser concedidas de uma só vez, além do vale-transporte que 

também deve ser assegurado. 

A rescisão do contrato de aprendizagem ocorrerá em seu termo final 

quando o adolescente completar 24 anos. Poderá ocorrer de forma excepcional nas 

hipóteses de desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta disciplinar 

grave ou ausência injustificada à escola que implique na perda do ano letivo, ou 

também poderá ser a pedido do próprio aprendiz. 

Cabe ainda destacar que ao adolescente que completar o curso de 

aprendizagem será concedido um certificado de qualificação profissional, indicando 

a ocupação para a qual está apto. 
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3.3.3 Trabalho do adolescente irregularmente prestado: tratamento jurídico 
conferido à nulidade contratual 

 
 

De plano, ressalta-se que o trabalho infantil é um tema caro para o Direito 

do Trabalho, sobretudo na ótica dos direitos humanos, já que se mostra 

completamente desastroso para um Estado Democrático de Direito ver milhares de 

crianças e jovens perderem a oportunidade de formação educacional para se 

engajarem de forma açodada no mercado de trabalho. 

Por outro lado, o tema nulidades do contrato de trabalho irregularmente 

prestado pelo adolescente é árido, tendo Clovis Beviláqua232 expressado que: 

 
 
A teoria das nulidades é ainda vacilante na doutrina, circunstância que, 
aliada à falta de nitidez dos dispositivos legais, à ausência de princípios 
diretores do pensamento em função legislativa, tem dado a esse assunto 
um aspecto particularmente rebarbativo. 
 
 

O contrato de trabalho do adolescente poderá ser considerado nulo 

quando forem configuradas as hipóteses de nulidade do negócio jurídico em geral, 

previstas no Código de Processo Civil, ou quando com o objetivo de desvirtuar, 

impedir ou fraudar as normas de proteção ao trabalho, conforme preceitua o art. 9º 

da CLT.233 

Todo contrato inclusive o de emprego, pode ter vícios tais que o anulem 

ou o tornam anuláveis. No caso de todas as modalidades de trabalho do 

adolescente, inclusive, portanto, o de emprego, configurada a nulidade insanável, o 

trabalho deve cessar imediatamente.234 

Em se tratando de trabalho proibido devido a circunstâncias outras, por 

exemplo, trabalho prejudicial à saúde, ao desenvolvimento físico, psíquico, moral ou 

social, a lei (CLT artigos 407,408, 424) dispõe sobre a obrigação do empregador de 

proporcionar facilidade para o exercício de outras funções235.  

Não existindo a possibilidade de solucionar a questão, o contrato deve ser 

extinto, respondendo o empregador pelas consequências jurídicas decorrentes. 

Sendo que, em todas as hipóteses, devem ser assegurados todos os direitos então 
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adquiridos. Se houver a possibilidade da continuação do trabalho em outra função, o 

tempo decorrido se soma ao período posterior regular. 

Conclui-se que, na hipótese da não observância dos requisitos legais para 

a formação do contrato de trabalho, deverá o intérprete recorrer aos princípios da 

proteção integral e da primazia da realidade para a solução da questão, uma vez 

que não poderá o adolescente que empregou sua força de trabalho em qualquer 

atividade laboral não ver reconhecidos os direitos dela decorrentes.236 

Resta lógico que é um contrassenso negar direitos então adquiridos 

alegando nulidade ou qualquer irregularidade. As normas proibitivas visam proteger 

o adolescente trabalhador e a doutrina entende, com apoio em judiciosas decisões 

de tribunais, que não podem ser invocadas normas de proteção para desproteger.237 

Uma outra peculiaridade é a diferenciação entre trabalho ilícito e o trabalho proibido, 

já que no proibido a regra é proteger o próprio prestador e então serão admitidos os 

direitos trabalhistas na sua totalidade, porém, quando for ilícito deixará de ocorrer tal 

obrigação. 

Conforme explicita Evaristo de Moraes Filho: 

 

No trabalho simplesmente proibido, que não chega à ilicitude penal, não 
resta a menor dúvida que os direitos trabalhistas são devidos. Podem ser 
lembrados os casos de trabalho proibidos a certas pessoas (menores, 
estrangeiros, mulheres, não habilitados etc.) ou sob certas circunstâncias 
(falta de licença, trabalho extraordinário sem acordo escrito, trabalho em 
dias de repouso não autorizados etc.). Aqui não se trata mais de ilicitude, 
sendo devidos todos os direitos trabalhistas, pela simples prestação fática 
de serviços. Ainda que nulo o contrato, seus efeitos se fazem sentir ex nunc, 
para o futuro, com pagamento das prestações de trabalho passadas.238 
 
  

Há polêmicas na doutrina, se a situação do trabalho proibido enseja caso 

de legitimação da parte ou de inidoneidade do objeto, sendo que Orlando Gomes 

define a questão no campo da legitimidade, pois que a lei impõe limitação em 

relação à celebração do contrato do trabalho com determinado objeto, por parte de 

certos indivíduos.239 

Maurício Godinho Delgado oferece uma ferramenta muito útil. Ele dispõe 

que a questão vital é analisar o grau do interesse público ferido para auferir o plus de 
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direitos (questões que o trabalhador faz jus). A partir daí, surgem, obviamente, os 

embates doutrinários e jurisprudenciais. 

 

Em primeiro lugar, a circunstância de que se torna viável, faticamente após 
concretizada a prestação efetiva do trabalho, o reposicionamento pleno das 
partes à situação anterior. Em segundo lugar, na medida em que a 
prestação obreira já foi efetivamente quitada com o cumprimento dos 
serviços, surgiria como imoral enriquecimento sem causa do tomador a 
negativa de incidência sobre ele dos demais efeitos jus trabalhistas da 
relação socioeconômica desenvolvida. Em terceiro lugar, a convicção de 
existir uma prevalência incontestável conferida pela ordem jurídica em seu 
conjunto (inclusive a Constituição da República) ao valor-trabalho e aos 
direitos humanos; esse critério de salvaguarda determina a repercussão de 
efeitos jus trabalhistas ao trabalho efetivamente cumprido (embora negado, 
tais repercussões a partir do instante em que a nulidade é reconhecida); 
porém, a medida que os bens tutelados aproximam-se do interesse público, 
tende-se a restringir, proporcionalmente, a aplicação da teoria jus trabalhista 
especial.240 

 

Delgado desenvolveu a Teoria dos elementos jurídico-formais do contrato 

de trabalho, ensina o autor que: 

Cabe ao operador jurídico, entretanto, examinar se o Direito do Trabalho 
confere efetiva validade a essa relação empregatícia surgida. Ingressa o 
operador, assim, na análise dos elementos jurídico-formais do contrato 
empregatício. Trata-se de elementos cuja higidez e regularidade jurídicas 
são essenciais para que o Direito autorize a produção de plenos efeitos à 
relação oriunda do mundo dos fatos sociais.241 

 

E acrescenta Delgado: 

 

[...] está claro, desse modo, que o fenômeno da relação de emprego 
somente se completa, do ponto de vista de seus efeitos jurídicos, se 
reunidos, no vínculo examinado, não só os elementos fáticos-jurídicos, 
como também os jurídico-formais do respectivo contrato. Verificada a 
reunião dos elementos fático-jurídicos, a relação do emprego existe. 
Entretanto, se não confirmada a presença (ou regularidade) de todos os 
elementos jurídicos-formais do correspondente contrato, a relação de 
emprego pode se tornar impotente para provocar efeitos no mundo 
jurídico.242 

  

E arremata o mesmo autor que: 

 

Verificada a reunião dos elementos fático-jurídicos, a relação de emprego 
existe. Confirmada a presença (ou regularidade) de todos os elementos 
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jurídico-formais, a relação de emprego torna-se potente para provocar 
efeitos no mundo do Direito.243 
 
 

Mas, sendo o direito do trabalho norteado pelo princípio da proteção, a 

conclusão não é das mais simples, porque, a par da existência de vício formal, há a 

relação material de trabalho que se formou, tendo o empregado despendido a sua 

força de trabalho em prol do empregador.244 

Neste passo, é de se esperar que a teoria geral das nulidades seja 

relativizada quando a declaração de nulidade importar em prejuízo ao obreiro. 

Portanto o trabalho proibido não pode ser confundido com trabalho ilícito, 

uma vez que o trabalho ilícito está destituído de qualquer proteção, mas o trabalho 

proibido não. 

Com efeito, a distinção entre atividades proibidas e ilícitas é relevante 

porque, no primeiro caso, o contrato, embora nulo, produz efeitos, devendo o 

empregado receber os salários e outros benefícios, que lhe seriam normalmente 

atribuídos, não ocorresse a nulidade, ao passo que, no segundo caso, o contrato 

não produz consequências.245 

Se a extinção ocorre em virtude de objeto ilícito do contrato, a par de ser o 

trabalhador envolvido menor (trabalho em casa de prostituição, jogo ilegal, 

entorpecentes), entende-se que nada é devido, nem os salários ou qualquer outra 

indenização, não cabendo ao Judiciário determinar a remuneração do trabalho que 

explora o crime. 

Aliás, considera-se que a melhor exegese em tal situação é a preconizada 

pela doutrina estrangeira para que, assim, não ocorra o enriquecimento ilícito e para 

que o empregador seja condenado a pagar as verbas devidas para o Fundo de 

Amparo do Trabalhador (FAT).246 
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4 DIREITOS HUMANOS E TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE 

ESCRAVO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O trabalho em condições análogas à de escravo tem estatísticas 

assustadoras na América Latina. Dados da Organização Internacional do Trabalho 

informam que existem cerca de 1,3 milhão de trabalhadores forçados na América 

Latina e no Caribe, de um total de 12,3 milhões em todo o mundo, sendo que 75% 

(setenta e cinco por cento) dos trabalhadores forçados na América Latina são 

vítimas de coerção para exploração do trabalho, enquanto o restante das vítimas 

está em trabalho forçado pelo estado ou na exploração sexual comercial forçada.247  

Nesta esteira, é assustador que o rendimento estimado derivado do tráfico 

para trabalho forçado na América Latina e Caribe é de US$ 1,3 bilhão, sendo certo 

que 250.000 (duzentos e cinquenta mil) trabalhadores forçados ou 20% (vinte por 

cento) do número total na região foram traficados internamente ou através das 

fronteiras248.  

É necessário enfatizar que no Brasil há denúncias de trabalho forçado 

desde a década passada, sendo certo que o governo brasileiro assumiu oficialmente 

a existência de trabalho forçado perante a OIT em 1995.249 A estimativa de 

trabalhadores mantidos sob condições análogas à de escravidão chega a 25.000 

(vinte e cinco mil), notadamente nos estados amazônicos do Pará e Mato Grosso.250  

No entanto, as estatísticas oficiais apresentam um quadro bem menor, 

porque se referem apenas aos trabalhadores libertados. No cadastro de 

empregadores que mantiveram trabalhadores em condições análogas à de escravo, 

criado pela Portaria n.º 540/2004, constam 159 (cento e cinquenta e nove) nomes, 

num total aproximado de mais de 6.000 (seis mil) trabalhadores libertados pela 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, em um período de 

aproximadamente dois anos, consoante demonstra a lista atualizada até maio de 

2006.251 
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Pode-se afirmar, então, que dentre esses trabalhadores reduzidos a 

condições análogas à de escravo, há inúmeras crianças e adolescentes, como 

denuncia a Comissão Pastoral da Terra.252 Infelizmente, nos dados estatísticos 

produzidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego supracitados, não há um 

detalhamento específico do número de crianças e adolescentes libertados.  

Trata-se de uma situação muito grave. Somente uma atuação conjunta de 

diversos atores sociais, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

além de Organismos Internacionais, ONG's, OSCIP's, entidades de classe, 

sindicatos e cidadãos em geral, permitirá que essa chaga social seja erradicada de 

nossa realidade.  

Atualmente, existe o emprego da expressão “trabalho escravo 

contemporâneo”, que vem se consolidando no Brasil, como uma nova categoria, que 

não está diretamente relacionada ao contexto convencional (denotativo) da palavra 

escravidão, nem à prática jurídico-social há muito revogada do escravismo, mas 

mais propriamente, à antítese do trabalho livre e em condições decentes253, conceito 

este que será tratado mais à frente. 

Sendo assim, por meio do recurso a uma relação de analogia entre o 

trabalho escravo, declarado extinto no Brasil em 1888; e o trabalho em condições 

residuais de paraescravidão — insistentemente vigente até os dias presentes, em 

um novo campo de percepções e significações, em processos de precarização das 

relações sociais de trabalho em que convivem continuidades e rupturas, elementos 

disruptivos, de contestação e de conservação, suprindo a ausência de uma 

designação consensual e/ou mais específica para a experiência de trabalho em 

condições residuais de paraescravidão, nas quais o trabalhador é reduzido, de forma 

ilícita à condição análoga à de escravo, sob diferentes formas — surge-se o conceito 

de trabalho escravo contemporâneo.254 
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Portanto, a atual expressão trabalho escravo contemporâneo, diz respeito 

a processos de produção, sobre-exploração e resistências que, dotados de lógicas 

próprias, se transformaram ao longo do tempo para se perpetuarem, em um 

processo dinâmico em que as estruturas do passado brasileiro, perpetuaram 

sistemas análogos àqueles em que diversas outras experiências brasileiras de 

paraescravidão outrora se inseriam.255 

Frise-se que no âmbito do trabalho infantil, estão apontadas, como as 

piores formas de trabalho, todas as formas de escravidão ou de práticas análogas à 

escravidão, tais como: a venda e o tráfico de crianças; a servidão por dívida; o 

trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou compulsório de 

crianças para serem utilizadas em conflitos armados; a utilização, a procura e a 

oferta de crianças para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou 

espetáculos pornográficos; a utilização, a procura e a oferta de crianças para 

atividades ilícitas, particularmente, para a produção do tráfico de drogas conforme 

definido nos tratados internacionais; além de trabalhos que, por sua natureza ou 

pelas circunstâncias em que são executados, são susceptíveis de prejudicar a 

saúde, a segurança e a moral da criança. 

Não restam dúvidas que tais formas de trabalho afrontam diretamente os 

direitos humanos fundamentais das crianças, submetendo-as a graves violações 

físicas e psíquicas, impedindo o respectivo acesso, ou o rendimento, ou a 

permanência na escola e afetando o seu desenvolvimento psicológico, físico, moral 

e/ou social. Manter o trabalho infantil faz com que o círculo vicioso seja alimentado, 

mantendo uma realidade de pobreza, exploração, abusos, negligências, de geração 

em geração. 

O trabalho escravo contemporâneo não atinge somente às crianças que 

se submetem diretamente ao trabalho nessas piores formas, mas a precarização das 

relações do trabalho dos pais também atingem as crianças, pois resta notório que as 

crianças mais vulneráveis ao trabalho infantil são aquelas de famílias pobres, 

especialmente aquelas cujos pais estão submetidos a condições menos decentes, 
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ou a condições indecentes de trabalho, perpetuando a sua inserção na extrema 

pobreza e no subemprego, roubando-lhes uma vida de oportunidades.256 

A precarização das relações de trabalho só fomenta ainda mais o 

aumento das desigualdades, a rendição à pobreza, a incapacidade de sonhar, sendo 

que como consequência, tem-se a diminuição fática das oportunidades de 

determinados grupos sociais, e a criança e adolescente são os maiores afetados em 

isso tudo. 

Como fenômeno social, econômico e cultural, o trabalho escravo infantil 

gera a pobreza infantil e, consequentemente, a pobreza de uma nação. Isso porque 

o trabalho escravo retira da criança o acesso ao mínimo existencial, tanto no 

presente quanto no futuro. Uma vez que as crianças são o futuro do país, a garantia 

do mínimo existencial para as crianças no presente poderá acarretar em menor 

desigualdade de oportunidades no futuro.257 

Sob tal prisma, o combate à pobreza infantil e à desigualdade deve ser a 

prioridade no enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo e do próprio 

trabalho infantil. 

 

 

4.1 CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES 

ANÁLOGAS À DE ESCRAVO 

 

O trabalho em condições análogas à de escravo se caracteriza em seu 

conceito mais abrangente, não só pela violência, seja ela coação física, moral e 

psicológica, contra a liberdade do trabalhador no exercício de sua atividade laboral, 

mas também em situações menos explícitas de violação de liberdade, que possam 

macular de alguma forma o direito de escolha e aceitação do trabalho e suas 

características, como é o caso das jornadas exaustivas e/ou em locais com 

péssimas condições de trabalho onde imperam condições degradantes ao meio 
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ambiente do trabalho, com abuso e desrespeito ao bem maior do ser humano, que é 

a sua dignidade.258 

É preciso destacar que a existência de um patamar mínimo de direitos 

trabalhistas é condição para viabilidade do valor da dignidade no trabalho e para 

afirmação social do sujeito que labora, apto a mitigar qualquer tentativa de 

exploração do trabalho em condições análogas à de escravo. Portanto, a dignidade 

é o valor essencial para o trabalho humano sob a ótica de qualquer uma de suas 

formas e em qualquer processo histórico.259 

Nesse diapasão, a conceituação do trabalho em condições análogas à de 

escravo deve ser feita à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez 

que esse trabalho representa a antítese do trabalho digno. Assim sendo, o trabalho 

enquanto esforço aplicado, tarefa a que se dedica o homem, por meio da qual gasta 

energia para conquistar e adquirir algo, deve ser capaz de dignificá-lo em sua 

condição humana, pois, caso contrário, não poderá ser identificado como trabalho, 

mas sim como mecanismo de exploração.260 

Sabe-se que a questão da liberdade e da dignidade da pessoa humana 

no trabalho é primordial. Assim, no âmbito do Direito Internacional do Trabalho, o 

trabalho forçado ou obrigatório passou a ser objeto das duas Convenções da OIT:  n. 

29 e n. 105, ambas ratificadas no Brasil.261 

Nesse ínterim, reza o art. 1° da Convenção n.º 29 da OIT, in verbis: 

 

Artigo 1º 1. Todos os membros da Organização Internacional do Trabalho 
que ratificam a presente Convenção se obrigam a suprimir o emprego do 
trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas formas no mais curto 
prazo.262 
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Nos termos do item 1, art. 2º, da Convenção n.º 29 da OIT, a expressão 

“trabalho forçado ou obrigatório”, compreende “todo trabalho ou serviço de uma 

pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não tiver se oferecido 

espontaneamente.”263 

Em tal contexto, Isabela Parelli Hadda Flaitt, estatui que a “característica 

nuclear do trabalho escravo contemporâneo é a não apresentação voluntária para 

realizar o serviço (ou não voluntariedade em permanecer no emprego, em face da 

situação degradante)”.264 

Para tanto, o trabalho escravo tem como elemento fundamental a perda 

da liberdade, seja ela direta ou indireta, devendo ser levado em consideração “a 

coerção física ou moral, que cerceia a livre opção e a livre ação do trabalhador”.265 

Como observa Vilma Dias Bernardes Gil: 

 

A escravidão moderna se caracteriza não só pela, restrição ao direito de ir e 
vir do trabalhador, mas, também, pela sua submissão a condições indignas 
e inseguras nos locais de trabalho e a jornadas exaustivas com violação de 
seu direito a um ambiente seguros e equilibrado.266 

 

José Cláudio Monteiro de Brito Filho, por sua vez, avalia que o trabalho 

escravo tem como antítese o trabalho decente, não devendo apenas ser analisado 

como restrição à liberdade de locomoção do trabalhador, mas sim, deve-se observar 

o conjunto mínimo aludido, aplicado ao ser humano trabalhador, observando-se os 

direitos mínimos do que estabelece o trabalho decente.267 

Desse modo, define-se o trabalho em condições análogas à de escravo 

como aquele em que há restrição da liberdade e/ou quando não são respeitados os 

direitos mínimos da dignidade do trabalhador. 
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O trabalho em condições análogas à de escravo é considerado como 

aquele labor que se desempenha com o rebaixamento da mão de obra à mera 

mercadoria descartável e donde o capitalista aufere seu lucro, principalmente, pela 

superexploração do homem-trabalhador.268 

Dessa maneira, trabalho prestado em condições análogas à de escravo é 

considerado gênero, do qual são espécies o trabalho forçado e o trabalho 

degradante. Nesse enleio, impede salientar que o artigo 149 do Código Penal tipifica 

como crime o trabalho em condições análogas à de escravo, in verbis: 

 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. § 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. § 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.269 

 

De acordo com o que estabelece o artigo 149 do Código Penal, a 

denominação própria para o ato ilícito em gênero é o trabalho em condições 

análogas à de escravo. É a mais adequada, pois, de fato, o que mais acontece hoje 

é a utilização do trabalhador em condições que se assemelham à escravidão, e não 

na condição do conceito primitivo de escravidão, que na atual conjuntura é 

juridicamente proibida.270 

Segundo o Código Penal, artigo 149, caput e parágrafo 1º, são 

características do trabalho em condições análogas à de escravo, o trabalho forçado, 

a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho, as restrições de 

locomoção por dívida e situações equiparadas, tais como, o cerceamento de 

transporte, a vigilância ostensiva e a retenção de documentos e objetos. 

                                                         
268 MIRAGLIA, Livia Mendes Moreira. Trabalho escravo contemporâneo: conceituação à luz do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015. 
269 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vade Mecum. São 

Paulo: Saraiva, 2017. BRASIL. 
270 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho escravo: caracterização jurídica. São Paulo: 

LTr, 2014. 



 106 

Imperioso salientar que até a nova redação do artigo 149, a lacônica 

descrição do ilícito conduzia ao entendimento incorreto de que a redução da pessoa 

à condição análoga à de escravo significava exclusivamente uma restrição à 

liberdade, não obstante desde a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código 

Penal, em 1940, já fosse possível vislumbrar o ilícito em um espectro maior.271 

Sabe-se que o cerceamento quanto ao uso de qualquer meio de 

transporte ocorre nos locais de difícil acesso, em que há limitação, por parte do 

empregador, do transporte do empregado, com o objetivo de retê-lo no local de 

trabalho. A vigilância ostensiva, por sua vez, consiste na situação em que o 

empregado não deixa o local de trabalho, sendo que esta é feita por pessoas 

armadas, com o objetivo de amedrontar e de impedir a fuga dos trabalhadores. Por 

último, têm-se a retenção pelo empregador de documentos (CTPS, CI, Título de 

Eleitor, Certidão de nascimento etc.) ou de objetos pessoais do trabalhador (arma, 

relógios, óculos, calçados etc.), com a finalidade de retê-lo no local de trabalho.272 

Observa-se que a redação analítica do artigo 149 do Código Penal, reflete 

bem a riqueza da proteção ao trabalho humano que contempla o ordenamento 

jurídico brasileiro, e que vem desde a Constituição Federal de 1988. É que não 

obstante inexista no texto constitucional disposição que vede de forma expressa o 

trabalho escravo, isto é absolutamente dispensável, uma vez que a Constituição 

Federal de 1988, desde o preâmbulo, mas não só nele, exalta a liberdade, que é um 

dos princípios básicos do ordenamento jurídico brasileiro.273 

Em tal perspectiva, o trabalho forçado define-se como o trabalho prestado 

por trabalhador a tomador de serviço em caráter obrigatório, quando não decorrer da 

livre vontade do primeiro, ou quando a obrigatoriedade for consequência, por 

qualquer das circunstâncias, da anulação de sua vontade.274 

Sob a égide do pensamento de Débora Maria Ribeiro Neves, o trabalho 

forçado se caracteriza pelo vício de vontade na escolha ou aceitação do trabalho, 
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bem como pela anulação da vontade do trabalhador quando este deseja encerrar o 

vínculo.275 

Nesse sentido, segundo afirma Brito Filho, deve-se caracterizar o trabalho 

forçado como espécie do crime de reduzir alguém a condições análogas à de 

escravo, a partir dos seguintes elementos: 

 

1. A existência de uma relação de trabalho entre sujeitos ativo (tomador de 
serviços) e passivo (trabalhador) do ilícito; 2.O fato de o trabalho ser 
prestado de forma compulsória, independente da vontade do trabalhador, ou 
com a anulação de sua vontade, por qualquer circunstância que assim 
determine.276  

 

A partir desses elementos, o trabalho forçado define-se como 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. 

No Brasil, o trabalho forçado se dá, mais comumente, pelo regime da 

servidão por dívida. Nesta situação, o trabalhador se vê subjugado ao patrão, 

mediante coação física e/ou moral, justificadas pela existência de um suposto débito 

contraído por aquele.277 

Há também a figura dos “gatos”, pessoas que se dispõem a aliciar 

trabalhadores de regiões distantes, ludibriando-os com promessas falsas de boas 

condições de trabalho e remuneração – levando-as ao local onde o serviço será 

prestado. Todavia, na maioria das vezes, os obreiros são recrutados para trabalhar 

em fazendas, madeireiras ou carvoarias situadas em regiões isoladas e distantes, o 

que dificulta a fuga e facilita a submissão, pois o trabalhador nem sequer sabe onde 

ele se encontra.278 

Assim, o que se pode denominar de trabalho escravo por equiparação, 

com modos previstos no parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal é a: “retenção no 

local de trabalho, por cerceamento do uso de qualquer meio de transporte; por 
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manutenção de vigilância ostensiva; ou por retenção de documentos ou objetos de 

uso pessoal do trabalhador”.279  

A partir desses elementos, trabalho forçado define-se como 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 vontade280. 

Já o trabalho exaustivo define-se como jornada de trabalho imposta a 

alguém por outrem em relação ao trabalho, obedecendo ou não aos limites legais 

extraordinários estabelecidos na legislação de regência, desde que o trabalho cause 

prejuízo à vida ou à saúde física e mental do trabalhador, exaurindo-o, e decorrente 

de uma situação de sujeição que se estabelece entre ambos, de maneira forçada ou 

por circunstancias que anulem a própria vontade do trabalhador.281 

Para Nucci, a jornada exaustiva se caracteriza pelo “trabalho diário que 

foge às regras da legislação trabalhistas, exaurindo o trabalhador”282, sendo que, 

para que se configure, é preciso que “o patrão submeta (ou seja, exija, subjugue, 

domine pela força) o seu empregado a tal situação”.283 

Na mesma perspectiva, Cícero Rufino Pereira, indica que: 

 
[...] a jornada exaustiva expõe o trabalhador à falta de segurança e riscos à 
saúde, pelo fato de que o trabalho em longas jornadas deixa o ser humanos 
com os reflexos e raciocínio mais lentos, submetendo o obreiro a riscos de 
acidentes e problemas de saúde relacionados à fadiga.284 
 
 

É possível, portanto, a partir dessas descrições, fazer a caracterização do 

que seja jornada exaustiva a partir de quatro elementos: 1. A existência de uma 

relação de trabalho; 2. O estabelecimento de uma jornada que ultrapasse os limites 

legais estabelecidos; 3. E/ou a capacidade de essa jornada causar prejuízos à saúde 

física e mental do trabalhador, esgotando-o; a imposição dessa jornada contra a 

                                                         
279 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho escravo: caracterização jurídica. 2. ed. São 
Paulo: Ltr, 2017. 
280 Id., Trabalho decente: análise jurídica da exploração do trabalho - trabalho escravo e outras 
formas de trabalho indigno. 3. ed. São Paulo: Ltr, 2013. 
281 Id., Trabalho decente: análise jurídica da exploração do trabalho - trabalho escravo e outras 
formas de trabalho indigno. 4. ed. São Paulo: Ltr, 2016.  
282 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. p. 691. 
283 Ibid., p. 691. 
284 PEREIRA, Cícero Rufino. Efetividade dos direitos humanos trabalhistas: o Ministério Público 

do Trabalho e o tráfico de pessoas: o Protocolo de Palermo, a Convenção n. 169 da OIT, o trabalho 
escravo, a jornada exaustiva. São Paulo: LTr, 2007, p.59. 
 



 109 

vontade do trabalhador, ou com a anulação de sua vontade, por qualquer 

circunstância que assim determine285. 

Nesse sentido, jornada exaustiva para fins do artigo 149 do Código Penal 

é definida como 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 primeiro286. 

Já no tocante ao trabalho em condições degradantes, este consiste em 

submeter o trabalhador a péssimas condições de trabalho e de remuneração, não 

cumprindo as condições mínimas de trabalho e exigindo a prestação de serviços em 

local de trabalho que não ofereça condições mínimas de higiene, iluminação, 

ventilação, alimentação adequada, refeitório, agua potável, alojamento, instalações 

sanitárias, lavatórios, chuveiros, vestiários etc.287 

É importante ressaltar que a escravidão no Brasil foi abolida em 1888, 

todavia, avolumou-se por contrato de trabalho, nova modalidade de escravatura, em 

que o trabalhador é reduzido a condições análogas à de escravo, principalmente no 

tocante às regras mínimas exigidas como condições ao trabalhador. 

Com o fim do tráfico de africanos, os senhores donos de terras recorreram 

à mão de obra europeia, evitando os italianos por não gozarem de boa fama, uma 

vez que haviam muitos relatos de insubmissão ao trabalho degradante.288  

De acordo com Brito Filho, se o trabalhador presta serviços expostos à 

falta de segurança e com riscos à sua saúde, temos o trabalho em condições 

degradantes. Se as condições de trabalho mais básicas são negadas ao trabalhador, 

como o direito a trabalhar em jornada razoável e que não lhe comprometa a saúde, a 

garantia ao descanso e a permissão ao convício social, há trabalho em condições 

degradantes.289 

Também, se para prestar o trabalho o trabalhador tem limitações na sua 

alimentação, higiene e na moradia, caracteriza-se o trabalho em condições 
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degradantes. Se trabalhador não recebe o devido respeito como ser humano, sendo, 

por exemplo, assediado moralmente ou sexualmente, existe trabalho em condições 

degradantes.290 

As condições degradantes de trabalho são condições impostas pelo 

tomador de serviços ao trabalhador, que de alguma forma tem sua vontade cerceada 

ou anulada, resultam concretamente na negação de parte significativa dos direitos 

mínimos previstos na legislação vigente.291  

Vê-se que não é o cerceamento da liberdade o elemento configurador 

dessa modalidade de trabalho análogo ao de escravo, mas a supressão dos direitos 

mais essenciais do trabalhador, de seu livre arbítrio, de sua liberdade de escolha, 

mesmo de sua condição de ser humano. Dessa forma, a jurisprudência tem fixado e 

configurado o trabalho em condição degradante na negação dos direitos de 

segurança e saúde no trabalho, veja-se: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA: 
AIRR 32496320105080000 3249-63.2010.5.08.0000. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. TRABALHO 
EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CONVENÇÃO 29 DA OIT. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. A prestação de serviços em 
instalações inadequadas, capazes de gerar situações de manifesta 
agressão à intimidade, à segurança e à saúde, como a falta de instalações 
sanitárias, a precariedade de abrigos e de água potável, incompatíveis com 
as necessidades dos trabalhadores, constituem, inequivocamente, trabalho 
degradante, repudiado pela Convenção nº 29, da Organização do Trabalho 
e ratificada pelo Brasil. Quanto ao valor da indenização, constata-se que o 
decisum observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
atento às circunstâncias fáticas geradoras do dano, do grau de 
responsabilidade e da capacidade econômica da empresa, sem se afastar, 
igualmente, de seu caráter desestimulador de ações dessa natureza, que 
comprometem a dignidade dos trabalhadores. Agravo conhecido e não 
provido.292 
 

 

Imperioso reiterar que o local de trabalho que não oferece condições 

adequadas de saúde e segurança, exigidas por lei, agride os direitos fundamentais 

dos trabalhadores (vida, privacidade, saúde, intimidade, honra, liberdade, 
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autoestima, moral, etc.), com violação ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana.293 

Não se pode olvidar ainda da proteção ao salário, no intuito de se evitar 

abusos, proibindo-se o pagamento dos trabalhadores por meio de vales ou bônus 

com o fim de forçar o empregado a adquirir mercadorias em estabelecimento do 

empregador, o que é conhecido como truck system.294 

A falta constante de período de descansos previstos em Lei pode ser 

considerada condição degradante de trabalho e, portanto, atentatória ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Nesta esteira, Arnaldo Sussekind aponta fundamentos dos períodos de 

descanso: 

[...] a) de natureza biológica, eis que visa combater os problemas 
psicofisiológicos oriundos da fadiga e da excessiva  racionalização do 
trabalho; b) de caráter social, por isso, que possibilita ao trabalhador viver, 
como ser humano, na coletividade que pertence, gozando os prazeres 
materiais e espirituais criados pela civilização, entregando-se à prática de 
atividades recreativas, culturais ou físicas, aprimorando seus 
conhecimentos e convivendo, enfim, com sua família; c) de índole 
econômica, porquanto restringe o desemprego e acarreta, pelo combate da 
fadiga, um rendimento superior na execução do trabalho.295 

 
Observa-se, assim, que a condição degradante de trabalho é o conceito-

macro que engloba várias violações a direitos fundamentais dos trabalhadores, 

sendo caracterizada como a negação da condição da pessoa humana. 

No que se refere à restrição de locomoção por dívida, estes são 

procedimentos adotados pelo empregador que cerceiam o direito de ir e vir do 

trabalhador, privando-o em sua liberdade de locomoção, com violação ao princípio 

da dignidade da pessoa humana.296  

É o que se vê, portanto, na restrição de locomoção em razão de dívida, 

em que o empregado é obrigado a adquirir mercadorias apenas em loja ou armazém 

mantido pelo empregador e por preços superiores aos de mercado (truck system ou 

sistema barracão), tornando a dívida impagável e forçando o devedor a continuar o 

serviço.297 
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Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, dentre as conhecidas e 

reiteradas formas de escravidão, está o sistema de barracão ou truck system. Nessa 

conduta, o trabalhador é induzido a contrair dívidas com o empregador ou preposto 

deste e é impedido de deixar o trabalho em razão do débito. A contração das dívidas 

pode ocorrer de formas distintas, ou seja, no momento da arregimentação, no curso 

da prestação laboral e também no aval do empregador em estabelecimentos 

comerciais. Seguem-se, assim, os referidos dados do Ministério Público do Trabalho: 

 

1- No momento da arregimentação. Quando o “gato”, preposto do 

empregador ou o próprio empregador financia débitos pendentes do 
trabalhador (a exemplo das dívidas com alimentação e pousadas onde 
permanecem à espera de trabalho); ou antecipa (“adiantamento”) parte do 
salário que garanta as mínimas condições de subsistência da família do 
trabalhador por algum período de tempo. Ainda, cobra do trabalhador as 
despesas efetuadas a título de transporte e alimentação desde o local da 
contratação até o local de trabalho; 2- No curso da prestação laboral. 
Quando o trabalhador é obrigado a pagar pelas ferramentas utilizadas no 
trabalho, pelos equipamentos de proteção individual, vestuário, alojamento, 
alimentação e/ou quaisquer outros gêneros de que necessite. Nessa forma 
de endividamento os produtos são vendidos pelo empregador, por preposto 
deste ou pelo “gato”, a preços sempre superiores aos praticados no 
mercado; 3 -  Aval do empregador em estabelecimento comercial. O 
endividamento também pode ocorrer através de aval do empregador, 
preposto ou “gato”, para abertura de crédito, em estabelecimento comercial 
de sua escolha, onde o trabalhador é compelido a comprar “fiado” todo 
produto de que necessite. Em qualquer dos casos, a garantia para saldar a 
dívida é a remuneração a ser auferida pelo trabalhador. Ocorre que tal 
remuneração ou não é paga ou é paga de forma irregular, sem obediência 
aos prazos legais e em valores inferiores aos realmente devidos, o que 
torna a quitação da dívida praticamente impossível. O empregador 
aproveita-se da coação moral dos trabalhadores que se sentem eticamente 
obrigados a saldar qualquer débito porventura existente, antes de deixar o 
trabalho. É necessário frisar que esse mecanismo de manipulação é 
extremamente efetivo, uma vez que a probidade e a honradez são valores 
fundamentais entre os trabalhadores. No caso de alguns grupos humanos 
oriundos de outros países, como no caso de populações indígenas de 
países andinos, a “gratidão” para com o aliciador é ditada, inclusive, pelos 
elásticos conceitos de “parentesco” que regem a organização social desses 
grupos. A atual redação do artigo 149, do Código Penal, também prevê duas 
formas típicas equiparadas. A primeira tipifica como delito o cerceamento do 
uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho, e, também, a simples omissão de fornecimento 
de serviço de transporte (artigo 149, §1°, inciso I, do Código Penal); a 
segunda tipifica como crime a situação de manutenção de vigilância 
ostensiva no local de trabalho ou o simples fato do agente se apoderar de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho (artigo 149, §1o, inciso II, do Código Penal). Ambas as 
hipóteses alcançam todos os agentes que, de um modo ou de outro, 
colaboraram para que a submissão do trabalhador o reduzisse à condição 
análoga a escravo, ou seja, os “gatos”, os pistoleiros, os seguranças, os 
responsáveis pela venda no barracão (cantina), entre outros.298 
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Verifica-se, portanto, que são situações equiparadas à restrição de 

locomoção, o cerceamento de transporte, a vigilância ostensiva e a retenção de 

documentos ou objetos, tudo isso com o objetivo de privar o trabalhador de sua 

liberdade de locomoção299, sendo todas características típicas de trabalho em 

condições análogas à de escravo. 

Por derradeiro, nessas situações concretas de “coisificação” do 

trabalhador, a constatação das características da figura delituosa (trabalho forçado, 

jornada exaustiva, condições degradantes, restrição por locomoção e situações 

equiparadas), com ofensa aos direitos fundamentais, resulta na efetivação do 

trabalho prestado em condições análogas à de escravo. 

 

4.2 TRABALHO DECENTE: CONCEITO 
 

Sabendo-se que a jurisdição possui como função à efetivação dos direitos 

materiais, na seara trabalhista o Estado-Juiz exerce tal mister de modo a garantir a 

implementação do arcabouço normativo que estrutura o denominado trabalho 

descente.300 

Na lição de Rubia Zanotelli de Alvarenga: 

 

A prestação laboral a ser exercida pelo trabalhador deve ser executada, 
desde que em conformidade com os princípios constitucionais do trabalho 
que visam a assegurar a valorização do trabalho humano e a dignidade do 
trabalhador. O conteúdo básico do Direito do Trabalho se insere na busca 
pela proteção e pela preservação da dignidade do ser humano em todos os 
níveis, seja econômico, social, cultural, familiar, político ou pessoal e ainda, 
os direitos de natureza imaterial, que pretendem tutelar a integridade física, 
psíquica ou mental, moral intelectual e social (acesso ao direito à integração 
social) do trabalhador.301 

 

Também para Brito Filho: 
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O trabalho decente é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que 
corresponde: ao trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; 
ao trabalho com condições justas, incluindo a remuneração, e que 
preservem a saúde e segurança; à proibição do trabalho infantil; à liberdade 
sindical; e à proteção contra os riscos sociais.302 
 
 

Impende salientar que se consubstanciam no contexto das relações 

humanas a própria dignidade humana, cujo o teor se compreende na lição de Ingo 

Sarlet:  

[...] a vedação da instrumentalização humana, como vedação da 
coisificação humana, não podendo haver a completa e egoística 
disponibilização do outro, no sentido de que se está a utilizar outra pessoa 
apenas como meio para alcançar determinada finalidade.303 

 

Não por outra razão, a Constituição Federal de 1988, em seu Título II – 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais, foi a primeira a elencar o trabalho decente 

com um direito fundamental social, ao inseri-lo entre os demais direitos sociais 

previstos no rol de seu artigo 6º.304, in verbis: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.305 

 

É imprescindível, ainda, ressaltar que o direito ao trabalho decente não 

está restrito apenas ao artigo 6º. O caput e o inciso VIII do artigo 170 da Constituição 

Federal de 1988 também destacam a importância do direito social ao trabalho 

decente, in verbis: 

 

Art. 170. 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: 
[...] VIII - busca do pleno emprego.306 

 

                                                         
302 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração do 
trabalho - trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 3. ed. São Paulo: Ltr, 2013. 
303 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. 9 ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, fls.63. 
304 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
Ltr, 2016. 90 p. 
305 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Site da 
Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 jan. 
2018. 
306 Ibid. 



 115 

Ademais, o artigo 193 da Constituição Federal de 1988 também 

estabelece que “a ordem econômica tem como base o primado do trabalho, e com 

objetivos o bem-estar e a justiça social.”307 

Vê-se, portanto, que a Constituição Federal de 1988 alçou o trabalho 

humano à categoria de princípio, ao afirmar que a República Federativa do Brasil 

tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do 

trabalho, segundo dispõe o inciso IV do artigo 1º da Constituição Federal de 1988. 

Brito Filho, em estudo sobre o trabalho decente, apresenta, no plano 

individual, coletivo e no da seguridade social, os direitos mínimos do homem-

trabalhador que, conjugados, trazem o conceito de trabalho decente, veja-se: 

 

1) No plano individual: a) direito ao trabalho; b) liberdade de escolha do 
trabalho; c) igualdade de oportunidades para e no exercício do trabalho; d) 
direito a exercer o trabalho em condições que preservem a saúde do 
trabalhador; e) direito a uma justa remuneração; f) direito a justas condições 
de trabalho, principalmente limitação da jornada de trabalho e existência de 
períodos de repouso; g) proibição do trabalho infantil; 2) No plano coletivo: 
a) a liberdade sindical; 3) No plano da seguridade: a) proteção contra o 
desemprego e outros riscos sociais.308 

 

Desse modo, para Brito Filho, trabalho decente é um conjunto mínimo de 

direitos do trabalhador que corresponde ao direito ao trabalho; à liberdade de 

trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho em condições justas, incluindo a 

remuneração que preservem a saúde e segurança; à proibição do trabalho infantil; à 

liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais.309 

Verifica-se que o trabalho deve ser fator de dignidade e de valorização do 

ser humano, em todos os aspectos de sua vida, seja profissional ou pessoal. Razão 

pela qual denota-se o trabalho decente como um direito humano fundamental do 

trabalhador, por assegurar-lhe o acesso a bens materiais, ao bem-estar, à satisfação 

profissional e ao completo desenvolvimento de suas potencialidades e de sua 

realização pessoal, bem como à integração social (artigo 6º da Constituição Federal 

de 1988). Somente pela realização do direito ao trabalho decente, será preenchido o 
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conteúdo reclamado no artigo 1º, III, e do caput do artigo 170 da Constituição 

Federal de 1988.310 

Assim, entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, figura, ao 

lado da Justiça, da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade, aquele que 

talvez seja o mais significativo de todos, o da dignidade da pessoa humana. O 

homem nunca poderá, no relacionamento jurídico público e privado, ser tratado 

como coisa ou objeto. E como tal, o trabalho indispensável à sua sobrevivência — e 

que a Constituição garante por meio das metas de desenvolvimento econômico, da 

livre iniciativa e da busca do pleno emprego — somente haverá de ser aquele 

compatível com a dignidade humana.311 

A legislação social que cumpre à Justiça do Trabalho aplicar e preservar, 

repugna toda exploração do homem que, a pretexto de fornecer-lhe trabalho, o 

degrade, reduzindo-o a uma coisificação incompatível com a dignidade humana, a 

ponto de submetê-lo a condições análogas à escravatura. 

O que o Estado Democrático de Direito garante não é qualquer emprego, 

mas sim o emprego decente, que sustente e promova o trabalhador no campo da 

dignidade e da melhoria de vida tanto no plano econômico, como no social e 

moral.312 

Noutro plano, no tocante à exploração da criança e do adolescente no 

trabalho em condições análogas à de escravo, não há nada mais cruel e desumano 

que explorar crianças, seja de qualquer forma. Sugar a energia pelo trabalho, 

corromper a sua sexualidade pela força, retirar a sua inocência pela maldade 

deplorável. Os maus-tratos na infância repercutem por toda a vida da pessoa e não 

prejudicam somente o futuro do explorado, mas ressoam na comunidade em que 

está inserido. Ademais, a irreparável perda dos sonhos afeta a todos e empobrece o 

sistema.313 
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Sabe-se que os trabalhadores escravizados, de modo geral, são oriundos 

do trabalho infantil, perpetuando a miséria e o analfabetismo, que fragilizam o 

homem pela falta de comida e pela negação da cidadania. Dessa maneira, o 

adolescente constitui alvo de constante preocupação, mormente em um mundo 

globalizado, tendente à precarização das relações de trabalho.314 

Seguindo a acurada visão de Platon Teixeira de Azevedo Neto: 

[...] a permissividade da exploração do trabalho infantil talvez seja resquício 
do modelo escravocrata, em que se garantia ao senhor a propriedade dos 
filhos dos escravos. A libertação eficiente das crianças e dos adolescentes 
do jugo de aproveitadores espalhados pela Terra somente ocorrerá, 
efetivamente, quando houver uma total desvinculação da cultura reinante 
nos tempos da escravidão, ainda incutida, mesmo que inconsciente, em 
muitos cidadãos.315 

 
 

E argumenta Flávia Soares Corrêa: “[...] o mundo só resistirá, 

fundamentando-se nos direitos humanos, entre eles, o direito à educação e o direito 

ao exercício de um trabalho digno”.316 

É impossível desvincular o trabalho infantil do escravo, porque o trabalho 

infantil nasceu do trabalho escravo. Infelizmente a permissividade cultural da 

exploração do trabalho infantil, que ainda permanece arraigada em muitas 

sociedades, é resquício do modelo de escravidão, em que se garantia ao senhor a 

propriedade dos filhos dos escravos.317 

Assim, em consonância com o pensamento de Marcelo Tolomei Teixeira e 

Letícia Aguiar Mendes Miranda:  

A perversa prática do trabalho infantil constitui reflexo da globalização e da 
profunda desigualdade social, que acaba sendo perpetuada, em um nefasto 
ciclo vicioso, na medida em que impede que crianças e adolescentes 
alcancem seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, ficando 
predestinado a tornarem-se adultos om reduzida qualificação e precário 
grau de inserção no mercado de trabalho.318 
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Portanto, resta claro que a exploração do trabalho infantil está longe de 

alcançar o ideal de trabalho decente, observando os princípios norteadores da 

dignidade humana, sendo a exploração do trabalho infantil em condições análogas a 

de escravo uma dura e triste realidade que ainda persiste, de certa forma, 

proveniente da permissividade cultural da exploração do trabalho infantil, que ainda 

permanece arraigada em muitas sociedades. 

A criança e o adolescente são ainda mais suscetíveis de se submeterem 

a trabalhos em condições análogas à de escravo, por não terem o discernimento de 

seus direitos, e do ideal de trabalho digno, muitas vezes até sendo fomentados por 

seus familiares, a se submeterem a essas formas de trabalho com o objetivo de 

sobrevivência e complementação da renda familiar.  

 
 
4.3 TRAÇOS DO RETRATO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE 

ESCRAVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 
 

 

Uma das histórias mais antigas do Brasil e no mundo é o trabalho infantil, 

sendo que na atual conjuntura ainda não teve um desfecho favorável a milhares de 

crianças e adolescentes que são exploradas através do trabalho, muitas vezes em 

condições análogas à de escravo.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) estimam em 240 milhões o número de crianças de 5 

a 14 anos que trabalham no mundo. Só no Brasil, há 3,094 milhões de pequenos 

trabalhadores entre 5 e 15 anos, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad/Simpoc/OIT) de 2001,319 sendo que uma grande maioria estão 

inseridos nas formas de trabalho tipificadas como sendo as piores formas de 

trabalho infantil. 

O assunto ganhou visibilidade no cenário nacional e na mídia mais 

precisamente no início dos anos 90, passando a fazer parte definitivamente da 

agenda de problemas brasileiros, poder público, mídias e sociedade em geral. Uma 
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face do problema, no entanto, continua a caminho da visibilidade e enfrentamento, 

qual seja, o negado e inadmitido trabalho infantil em condições análogas à de 

escravo. 

Em 2002, estudos feitos por entidades da sociedade civil e pela 

Organização Internacional do Trabalho, a exploração do trabalho em condições 

análogas à de escravo e as piores formas de trabalho infantil viraram notícia, 

constituindo tal feito um avanço, mas, a exemplo do que acontece com a cobertura 

do trabalho Infantil em geral, ainda é necessário ampliar o foco das matérias, 

discutindo causas, consequências e possíveis soluções.320 

Sabe-se que no Brasil, milhares de crianças trabalham para ajudar a 

complementar a renda familiar. Essa é seguramente a expressão mais profunda e 

escandalosa do grau de indigência a que chegamos neste país, que faz das crianças 

suas primeiras vítimas diante da passividade da sociedade, desaguando em 

prestações de serviço em condições análogas à de escravo e também nas piores 

formas de trabalho infantil. 

O Brasil foi o primeiro país da América Latina e do Caribe a fazer parte do 

Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), da 

Organização Internacional do Trabalho, em 1992, sendo que na época, a taxa de 

atividade envolvendo crianças entre 10 e 14 anos no Brasil era de 18%, só perdendo 

para o Paraguai (19,9%) e para o Haiti (24,4%).321  

Pesquisa coordenada pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância, 

realizada em 2003, apontam as áreas onde o trabalho infantil é majoritariamente 

abordado, merecendo destaque os trabalhos domésticos, trabalhos nos lixões, 

trabalhos na rua, dentre outros elencados na tabela abaixo322, veja-se: 
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Resta inegável que o trabalho infantil em condições análogas à de 

escravo e nas piores formas de trabalho infantil ainda é realidade no Brasil, sendo 

imperioso salientar que na atualidade o trabalho doméstico resta predominante nas 

estatísticas como sendo um dos trabalhos que mais exploram as crianças de nosso 

País. Portanto, a escravidão, no que se refere à criança e adolescente, ainda é o 

resultado do trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade.323 

Ainda hoje o sistema que garante a manutenção do trabalho escravo no 

Brasil contemporâneo é ancorado em duas vertentes: de um lado, a impunidade de 

crimes contra direitos humanos fundamentais aproveitando-se da vulnerabilidade de 

milhares de brasileiros, em especial de crianças e adolescentes que, para garantir 

sua sobrevivência, se prestam a qualquer tipo de trabalho e se deixam enganar por 

promessas fraudulentas em busca de um trabalho decente. De outro, a ganância de 

                                                         
323 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONA DO TRABALHO. Trabalho Escravo no Brasil do Século XXI, 

Brasília: OIT, 2006. p 15. Disponível em: 
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_secul

o_xxi_315.pdf>. Acesso em 10 jan. 2017 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_seculo_xxi_315.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_seculo_xxi_315.pdf


 121 

empregadores, que exploram essa mão-de-obra, com a intermediação de “gatos” e 

capangas.324  

A erradicação da prática, portanto, depende de um esforço integrado que 

envolva a repressão simultânea a essas causas. Desde 1995, o governo federal e a 

sociedade civil combatem o problema, buscando meios de libertar os trabalhadores 

da situação de escravidão em que se encontram. Em 2002, a OIT iniciou no Brasil 

um projeto para ajudar as instituições nacionais a erradicar o problema. Desde 

então, muitos avanços foram obtidos.  

Tais avanços foram reconhecidos no Relatório Global da OIT do ano de 

2005 - Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado. Este cita o Brasil como 

sendo líder na busca de soluções para a questão. Para tanto, o país lançou um 

Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, firmado em março de 2003, 

que possui estratégias múltiplas, e desde então, com o apoio da OIT, o vem 

colocando em prática.325 

Entretanto, todos esses esforços ainda são insuficientes para resolver a 

questão. O relatório aponta ainda que há espaço para estreita cooperação de 

organizações de empregadores e de trabalhadores com as autoridades locais e 

grupos da sociedade civil nas áreas-fonte de vítimas do trabalho escravo e na 

concepção de programas de reabilitação que ofereçam meios de vida 

verdadeiramente sustentáveis. 

A conscientização e divulgação ainda é o melhor caminho para a 

erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo, em especial no 

tocante à exploração do trabalho infantil.326 Muito da exploração do trabalho infantil 

em condições análogas à de escravo, também vem do fator regional, a partir do 

modo de subsistência de cada região, sendo imperioso dizer que atrelado a esse 

modo de produção e exploração sempre há a utilização mão de obra do trabalho 

infantil por parte das famílias que necessitam complementar a renda familiar. 

Os exemplos de crianças que trabalham com risco à sua saúde e à sua 

vida são constantes nas diversas regiões do Brasil. O trabalho infantil carrega em si 
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uma esteira de ilegalidade, a começar pela própria terminologia com o qual é 

designado já que, a rigor, não deveria existir "trabalho infantil", posto que os tempos 

do trabalho e da infância são inconciliáveis. 

Apesar de toda a argumentação jurídica e social, as crianças que 

trabalham em olarias, carregando 30 quilos de argila nas costas, em Marajó-Mirim 

continuam a existir, assim como, as crianças que quebram pedra de sol a sol nas 

pedreiras do Ceará, as que perdem os dedos cuidando de fornos de carvão no Mato 

Grosso ou os pequenos que descarregam caminhões de frutas e legumes a partir de 

três horas da madrugada nas diversas feiras livres do país.327 

Nos municípios da região do Seridó paraibano, sendo esta a região do 

estado conhecida como extratora de minérios, com atividades garimpeiras já 

consagradas, tanto na extração de caulim como na de calcário, amianto, turmalina e 

quartzitos (utilizado em calçadas e paredes), foi descoberta a presença de inúmeras 

crianças trabalhando mais de 10 horas por dia na extração de minerais, infringindo 

os direitos da criança e do adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA. A descoberta foi possível através um trabalho desenvolvido pelo 

Ministério Público em parceria com o UNICEF.328  

Dentre os grandes blocos de pedras brutas da região, é comum encontrar 

inúmeras crianças, sentadas no chão, costas encurvadas, pernas abertas, um bloco 

de pedra, uma cunha e uma marreta nas mãos. Estas fazem descamações para 

deixar a pedra em determinada espessura e tamanho, ou partem na em pedaços 

menores, para depois pesar e vender. Estas pedras trabalhadas são muito utilizadas 

em bordas de piscinas, calçadas e muros.329 

É nesse mundo, tão árido, que se encontram inúmeras crianças, entre 07 

e 15 anos, nas condições de trabalho mais insalubres possíveis, sol escaldante, 

risco de picada de insetos e cobras, além do esforço físico que extrapola a 

capacidade de uma criança. São crianças que trabalham cerca de 10 horas por dia e 

quase todas frequentam a escola, no período da noite, mas poucas se encontram 

adequadas quanto à série/idade.330 
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De acordo com Kátia Magalhães Arruda: 

  

Os Estados Bahia, Maranhão e Piauí são apontados pela OIT como 
destaques na exploração do trabalho de crianças, em especial, o trabalho 
infantil doméstico. Mas a exploração não se restringe ao Nordeste brasileiro. 
Todos lembram as denúncias feitas pelo Ministério Público do Trabalho 
envolvendo as maiores empresas exportadoras de sucos do Brasil, que no 
Estado de São Paulo, utilizava o trabalho de crianças, com jornada de 12 
horas por dia.331  

 
 
Impende ressaltar que até o Governo de São Paulo foi acusado de 

explorar o trabalho de crianças na Estação Ecológica de Itapeva: o trabalho de 

coleta de goma e estrias nas árvores de prinus era feito por crianças de 10 anos. O 

Brasil exporta milhares de toneladas de resina, especialmente para a Índia, Portugal 

e Espanha. Ocorre que, para escorrer a goma, é preciso borrifar um líquido 

composto de 22% de ácido sulfúrico, que é tóxico e provoca queimaduras na pele, 

efeito que é mais forte ainda em crianças, causando também problemas nos dentes 

e queda de cabelos.332  

Outro Estado que se expõe por práticas hediondas no tocante à 

exploração do trabalho infantil é o de Minas Gerais. É na produção de carvão que as 

crianças perdem força física e destroem seus pulmões, além de morarem em 

alojamentos próximos às carvoarias, sem água potável. Não existem equipamentos 

mínimos de proteção, como luvas, capacetes e máscaras de gás, condições que 

deram equivalência do trabalho em carvoarias ao trabalho "análogo à condição de 

escravo".333  

Sabe-se que todo o ciclo de fabricação do carvão vegetal implica alto 

risco aos empregados envolvidos: corte de madeira, transporte da lenha até a porta 

do forno, abastecimento do forno, acendimento do fogo, vigilância do cozimento, 

retirada do carvão, etc. Dessa forma, o trabalhador é submetido, ao longo de todo 

esse processo, a gases tóxicos, fuligem, cinzas, pó e altas temperaturas, o que pode 

lhe causar problemas como desidratação, queimaduras, lesões musculares graves, 

hérnias inguinais e escrotais e, inclusive, fraturas ou cortes, em caso de acidente. A 

presença de uma criança nesse ambiente é totalmente inadequada, quase um crime. 

                                                         
331 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho de crianças no Brasil e o direito fundamental à infância. In 
Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: 1997. p.11. 
332 Ibid., p.11. 
333 Ibid., p.11. 
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Sendo assim, o trabalho de crianças em locais de risco é um entrave a 

uma infância saudável e ao seu desenvolvimento físico e mental. Essa constatação 

torna-se por demais evidente diante do relato da socióloga Teresa Araújo, do Centro 

de Estudos Josué de Castro, em Recife, que revelou que o trabalho precoce no corte 

de cana, que começa aos sete anos de idade, está criando uma geração de 

mutilados.334  

Estima-se que em Pernambuco, 30 mil das 54 mil crianças com idade 

entre 7 e 13 anos foram vítimas de acidentes graves com foices, provocando 

invariavelmente mutilações. Nas palavras da socióloga: "Essa geração tem uma 

expectativa de vida de 46 anos, 17 anos menor do que a média nacional. Isso é uma 

cópia do Brasil arcaico, onde perduram a amputação física e a eliminação dos 

direitos da criança".335  

Em Santa Catarina, conforme o caderno do Fórum Estadual de 

Erradicação do Trabalho Infantil (1997), a situação do trabalho infantil é alarmante. 

Esse documento aponta que, em 22 municípios catarinenses, nas atividades rurais 

produtivas de maçã, alho e madeira e nas urbanas industrializadas de cristais, 

jornais, calçados, construção civil e olarias, em um universo de 202 empresas 

formais, constatou-se que, entre 11.964 empregados, 10,3% da mão-de-obra eram 

constituídos de crianças e adolescentes. Desse total, 77% tinham jornada de 

trabalho superior a oito horas diárias e 65% delas não estavam frequentando a 

escola.336 

Portanto, esses são os traços e retratos do trabalho em condições 

análogas à de escravo de crianças e adolescentes no Brasil, sendo que não se pode 

negar que muitos atores sociais, como Ministério do Trabalho, Ministério Público do 

Trabalho, Poder Judiciário, Sociedades Civis Organizadas e etc., têm participado 

ativamente não apenas das ações de resgate de trabalhadores submetidos ao 

regime de trabalho em condições análogas à de escravo, mas também 

desempenhando um importante papel na construção da política de enfrentamento 

dessa chaga, que é a exploração do trabalho infantil em condições análogas à de 

escravo. 

                                                         
334 PRIORE, Mary del. História das crianças no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 1991. 112 p. 
335 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho de crianças no Brasil e o direito fundamental à infância. In 
Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: 1997. p.12.. 
336 O TRABALHO INFANTIL NAS OLARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA (SC). Santa 

Catarina: EdiUnesc, v. 4, n. 1, 2006. Mensal. 
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4.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO EM CONDIÇÕES 
ANÁLOGAS À DE ESCRAVO: MEDIDAS CONVERGENTES E DESAFIOS 
AINDA EXISTENTES 

 
Como já salientado, políticas públicas de combate ao trabalho em 

condições análogas à de escravo impõem um desafio para todos os atores sociais 

como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Poder Judiciário, 

as Sociedades Civis Organizadas e etc. 

Sabe-se que o combate ao trabalho em condições análogas à de escravo 

foi declarado Política de Estado, contando já com o II Plano Nacional de Erradicação 

de Trabalho Escravo, editado em 2008, o qual atualiza e amplia I Plano Nacional de 

Erradicação, que foi editado em 2003.337 

Frise-se que os números colocados na Apresentação do II Plano Nacional 

para a Erradicação do Trabalho Escravo, demonstram que entre 1995 a 2002 foram 

libertados 5.893 trabalhadores, enquanto, de 2003 a 2007, foram 19.927, 

demonstrando que a atuação dos atores sociais aumentou.338 

A questão do trabalho em condições análogas à de escravo se apresenta 

como meta do Brasil em todas as vertentes, tendo uma atuação expressiva do 

Ministério Público do Trabalho – MPT, desde 1992, com o ajuizamento das primeiras 

ações civis públicas tratando do tema trabalho em condições análogas à de 

escravo.339 

É preciso ainda destacar que desde a promulgação da Emenda 

Constitucional n.º 45/04, presencia-se na ordem jurídica pátria, um movimento de 

alargamento de competência do Sistema de Justiça Especial do Trabalho, do qual 

fazem parte, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério 

Público do Trabalho e a sociedade como um todo.340 Abandonou-se o foco restrito 

nas relações de emprego para alcançar-se novos horizontes de competência, desta 

feita, as relações de trabalho em sentido amplo. Assim, luta-se pela erradicação do 

trabalho em condições análogas à de escravo, em especial no tocante à criança e 

                                                         
337 CONAETE, Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo -. Projeto de 
documentação e memória da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - 
CONAETE. Brasília: MPT, 2017. 
338 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. II Plano Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo. Brasília: SEDH, 2008, p. 8. 
339 CONAETE, op. cit., 2017. 
340 MARQUES, Rafael Dias. Ações do Ministério Público do Trabalho na Prevenção e Repressão ao 
Trabalho Infantil. Atuação e Instrumentos Processuais. In: NOCCHI, Andrea Saint Pastous; 
VELLOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves. Crianças, adolescentes, trabalho. São Paulo: 

Ltr, 2010. p. 303-321. 
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adolescente, protegendo-se o valor social do trabalho, o trabalho digno e decente, e 

acima de tudo, a integridade das crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, e por considerar o valor de dignidade do trabalho, não se 

podendo conviver com a prática perversa do trabalho infantil, principalmente no 

tocante ao trabalho em condições análogas à de escravo, o Ministério Público do 

Trabalho criou a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

(CONAETE), e também a Coordenadoria Nacional do Combate à Exploração do 

Trabalho de Crianças e Adolescentes, tendo tais coordenadorias a finalidade 

precípua de, no âmbito das atribuições do Ministério Público do Trabalho, integrar as 

Procuradorias Regionais do Trabalho para a atuação no combate ao trabalho infantil 

e regulação do trabalho do adolescente, além de combater a exploração do trabalho 

em condições análogas à de escravo.341 

O II Plano Nacional de Enfrentamento para a Erradicação do Trabalho 

Escravo lançado, traz no seu bojo inúmeras ações de enfrentamento, dentre elas 

Ações Gerais envolvendo todos os atores sociais, Ações de Enfrentamento e 

Repressão, Ações de Reinserção e Prevenção, Ações de Informação e Capacitação 

e Ações específicas de repressão econômica342, o que será demonstrado através 

dos quadros explicativos abaixo. 

Primeiramente, no tocante às Ações Gerais, observa-se que o objetivo 

primordial é manter a erradicação do trabalho escravo contemporâneo como 

prioridade do Estado Brasileiro, envolvendo como responsáveis o Poder Executivo, o 

Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.343 Veja-se: 

                                                         
341 MARQUES, Rafael Dias. Ações do Ministério Público do Trabalho na Prevenção e Repressão ao 
Trabalho Infantil. Atuação e Instrumentos Processuais. In: NOCCHI, Andrea Saint Pastous; 
VELLOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves. Crianças, Adolescentes, Trabalho. São Paulo: 
Ltr, 2010. p. 303-321. 
342 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. II Plano Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo. Brasília: SEDH,2008, p.15. 
343 Ibid., p.15. 
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Já no que se refere às Ações de Enfrentamento e Repressão, observa-se 

a atuação maciça do Ministério do Trabalho e Emprego, atuando de forma contínua, 

dentre outras iniciativas, disponibilizando equipes para a fiscalização móvel 
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nacionais e regionais, atendendo as denúncias e demandas no tocante à exploração 

do trabalho em condições análogas no Brasil.344 Veja-se: 

 

 

No que é pertinente às Ações de Reinserção e Prevenção, observa-se 

imprescindível a participação e atuação da sociedade, sejam elas Sociedades Civis, 
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ONG’s, Associações, dentre outras, tendo como objetivo primordial implementar 

políticas de inserção social, de forma a assegurar que os trabalhadores libertados 

não voltem a ser escravos, com ações específicas para criações de empregos e 

rendas345. Veja-se: 

 

 

O II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, ainda prevê 

Ações de Informação e Capacitação, envolvendo o Poder judiciário, o Ministério 

Público do Trabalho, sociedades civis, universidades, mídias e veículos de 

comunicações públicos e privados, estabelecendo campanhas de conscientização, 
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sensibilização e capacitação para a erradicação do trabalho escravo, com a 

promoção de debates sobre o tema.346 Veja-se: 

 

 

 

 

E para finalizar, ainda há as Ações Específicas voltadas à repressão 

econômica, onde atuam como parceiros o Ministério do Trabalho e Emprego, a 

Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as 

Associações, as sociedades civis, alguns Bancos, veículos de comunicação, etc., 
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 131 

que objetivam dentre outros, divulgar sistematicamente o cadastro dos 

empregadores que se utilizam da mão de obra escrava, a chamada “lista suja”, em 

mídia de grande circulação e rádios, incentivando a consulta para os devidos fins de 

coibição da exploração do trabalho em condições análogas.347 

Ademais, tal repercussão da “lista suja” se estende aos setores bancários 

privados e a proibição de acesso a crédito aos relacionados no cadastro de emprego 

que se utilizam de mão-de-obra escrava, mantendo-se também a proibição de 

acesso ao crédito nas instituições financeiras públicas, o que tem gerado grande 

repercussão na sociedade brasileira, no tocante aos grandes empresários que se 

veem em tal cadastro, sofrendo sérias restrições em seus créditos.348 
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Trabalho Escravo. Brasília: SEDH,2008, P.15. 
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Como se observa, num balanço geral, constata-se que o Brasil caminhou 

de forma mais palpável no que se refere à fiscalização e capacitação de atores para 

o combate ao trabalho escravo, bem como na conscientização dos trabalhadores 

sobre os seus direitos.  

Mas avançou menos no que diz respeito às medidas para a diminuição da 

impunidade e para garantir emprego e reforma agrária nas regiões fornecedoras de 

mão-de-obra escrava. Consequentemente, o II Plano Nacional para a Erradicação 

do Trabalho Escravo, editado em 2008, concentra esforços nessas duas áreas349.  

Ainda existem importantes barreiras a superar, com vistas a garantir o 

cumprimento de todas as metas do plano. O Poder Legislativo detém em suas mãos, 

neste momento, um instrumento que os especialistas apontam como decisivo para 

erradicar de vez essa mácula que envergonha o país. Trata-se de aprovar 

definitivamente a Proposta de Emenda Constitucional 438, que prevê a expropriação 

e destinação para reforma agrária de todas as terras onde essa vil opressão do 

trabalho humano seja flagrada. Já aprovada no Senado, a proposta depende apenas 

de confirmar em segunda votação o resultado positivo já alcançado na primeira 

votação realizada também na Câmara dos Deputados350. 
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Além disso, segue acumulando força a articulação empresarial em torno 

do Pacto Nacional, cujos signatários se comprometem a não adquirir qualquer 

produto cuja produção incorpore trabalho escravo em sua cadeia produtiva, bem 

como o Pacto Federativo, inicialmente articulado pelos governos estaduais do Pará, 

Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, com potencial para se estender a 

todas as 27 unidades federativas. Alguns desses estados já possuem um Plano 

Estadual e até mesmo uma lei estadual para somar forças ao enfrentamento 

articulado no âmbito federal351. 

Finaliza-se afirmando que a erradicação definitiva do trabalho escravo no 

Brasil é uma prioridade absoluta, sendo imperioso a atuação e os esforços de todos 

os atores sociais, dentre eles os governos estaduais e federais, conjugando ações 

de autoridades públicas e entidades engajadas da sociedade civil, que devem se dar 

as mãos para enfrentar juntas essa persistente chaga de nosso organismo social, 

herança maldita do passado colonial escravista e afronta intolerável aos preceitos 

angulares da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 60 anos em 

2008. 

Portanto, vê-se que inúmeras medidas convergentes têm sido propostas 

por diversos setores da sociedade, não apenas para resgatar os trabalhadores 

submetidos ao regime de trabalho em condições análogas á de escravo, mas 

também no exercício do importante papel na construção da política de 

enfrentamento dessa chaga que se chama trabalho infantil. 

 

4.4.1. Atuação do Ministério do Trabalho 
 

No combate à erradicação do trabalho escravo em condições análogas à 

de escravo, estão envolvidas várias entidades e instituições; dentre elas, destacam-

se em especial o Ministério do Trabalho e Emprego –MTE. 

Sabe-se que o Ministério do Trabalho e Emprego, é o responsável pela 

fiscalização da legislação trabalhista, criando em junho de 1995, por meio de um 
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Grupo Executivo de Repressão do Trabalho Forçado – GERTAF, o Grupo Especial 

de Fiscalização Móvel, conhecido como grupo móvel – GM352. 

O Brasil reconheceu que em seu território ainda abriga, mesmo que à 

margem da lei, o trabalho em condições análogas à de escravo, tendo criado no 

Ministério do Trabalho, hoje Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, de caráter 

não mais nacional e conhecido como Grupo Especial de Fiscalização Móvel.  

Esse tipo de inspeção mudou a maneira do MTE agir, assim como mudou 

a atuação do MPT, pois com a fiscalização nos locais de maiores exploração, 

conseguiu-se ter uma ideia da dimensão do trabalho escravo no Brasil, e também 

uma maior efetividade na atuação de ambos.353 

O Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho tem por objetivo erradicar o 

trabalho escravo e degradante, garantir e cumprir a legislação trabalhista, regularizar 

a situação dos trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravo e 

libertá-los de tal condição.354 

Sendo que este Grupo Especial de Fiscalização Móvel, é composto por 

auditores fiscais do trabalho, representantes do Ministério Público do Trabalho e do 

Departamento de Polícia Federal, sendo treinados para a atividade de campo, com 

atuação fiscal em todo o território nacional, tendo inclusive competência para 

proceder embargos e/ou interdições, sendo a coordenação do grupo exercida por 

um auditor fiscal do trabalho.355 

Foi no MTE, em outubro de 2004, pela portaria n.º 540, que foi criado o 

Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições 

análogas à de escravo, a chamada “lista suja do trabalho escravo”, e que com sua 

publicação, chega a alijar do mercado os empreendimentos rurais flagrados na 

prática, pela não aquisição de seus produtos por distribuidores, supermercados, 

etc.356 

O Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em 

condição análoga à de escravo, mais conhecida como “lista suja”, é uma criação do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, como forma de combater a prática do 
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trabalho escravo e informar a sociedade os nomes dos empregadores flagrados 

explorando trabalhadores em condições análogas à de escravo.357 

A partir da chamada "lista suja", empresas e bancos públicos que 

assinaram o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo podem negar 

crédito, empréstimos e contratos a fazendeiros e empresários que usam trabalho 

análogo ao escravo. 

Normalmente, auditores fiscais do trabalho realizam ações periódicas em 

que conferem as condições de trabalhadores em fazendas, obras e fábricas. Ao 

encontrarem irregularidades que afrontam a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) — mas também outros acordos e convenções sobre o trabalho que o Brasil 

assinou —, os fiscais autuam os empregadores. 

Portanto, o empresário que tenha submetido trabalhadores a condições 

análogas à de escravo e tenha seu nome incluído na denominada “lista suja”, depois 

de decisão final em processo administrativo que observou os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, fica impedido de fazer uso das certas vantagens, como 

empréstimos, financiamentos e incentivos fiscais358. 

Vale frisar que logo em seguida há um processo administrativo trabalhista, 

em que a empresa tem a oportunidade de defender-se em primeira e segunda 

instância, todavia, caso o Ministério do Trabalho confirme a infração — e a 

caracterize como condição análoga ao trabalho escravo — determina-se que a 

empresa pague multas, assuma compromissos e tenha seu nome colocado na lista. 

A título de exemplo, vale destacar a Lei n.º 11.948, de 16 de junho de 

2009, que constitui fonte adicional de recursos para a ampliação de limites 

operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

vedando a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos 

pelo BNDES a empresas da inciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por 

assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra 

o meio ambiente. 

Como já foi decidido, justamente porque o Estado não pode validar e, 

mais do que isso, incentivar essa prática, por meio da concessão de incentivos, 

oriundos dos cofres públicos, com empregadores que, por meio desse exercício, 
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colocam-se diametralmente opostos aos princípios e pilares democráticos 

insculpidos na Constituição Federal de 1988.  

Observe-se a decisão proferida no RO n.º 0112500-09.2008.5.15.0156, 

proferida no Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região: 

EMENTA: DANO MORAL. TRABALHADOR MANTIDO EM ALOJAMENTO, 
EM CONDIÇÕES DEPLORÁVEIS DE HABITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E 
HIGIENE. CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO CARACTERIZADA. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. Demonstrado que o trabalhador era mantido por 
sua empregadora, em alojamento, em condições deploráveis de habitação, 
alimentação e higiene, caracterizado está o trabalho em condição análoga à 
de escravo, a tipificar o crime previsto no art. 149 do Código Penal e a 
induzir o deferimento de indenização por danos morais, uma vez que o 
trabalhador, em tais condições, tem violada sua dignidade, protegida pelo 
art. 1º, III, da CF, de modo a sentir-se desvalorizado e humilhado, como 
uma verdadeira coisa, que pode ser jogada e mantida em qualquer canto e 
em qualquer condição, sem nenhum problema. Recurso da reclamada a 
que se nega provimento, no particular. Recurso do reclamante parcialmente 
provido, para aumentar o valor da indenização por danos morais.359  

 

Portanto, em maio de 2005, segundo Débora Maria Ribeiro Neves: 

 

[...] com base na lista suja, foi criado o Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo no Brasil, também uma parceria direta com o MTE, que 
consiste num acordo no qual os signatários, empresas e indústrias, se 
comprometem em abolir de suas cadeias produtivas a utilização de mão de 
obra escrava, de forma a não aceitar fornecedores que façam uso dessa 
prática, impondo restrições comerciais e financeiras às empresas e pessoas 
incluídas na lista suja. Segundo dados da organização não governamental 
(ONG) Repórter Brasil, o Pacto congrega mais de oitenta signatários e o 
Banco Mundial está fazendo uso da “lista suja” como um dos critérios para a 
concessão de créditos às empresas.360 
 

 

Assim, em 22 de junho de 2010, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 

editou a Resolução n. 3.876/2010, que veda a concessão de crédito rural para 

pessoas físicas ou jurídicas inscritas no Cadastro de Empregadores que mantiveram 

trabalhadores em condições análogas às de escravo instituído pelo MTE. 

Resta clara e evidente a importância da atuação do Ministério do Trabalho 

e Emprego - MTE, no combate às irregularidades das Leis trabalhistas no Brasil, 

sendo também peça fundamental na fiscalização e atuação no combate à 

exploração do trabalho em condições análogas à de escravo, como também na 

                                                         
359 SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho (15ª Região). Recurso Ordinário n.º 0112500-
09.2008.5.15.0156; Acórdão nº 020439/2010, 3ª Turma. Relator: Jorge Luiz Costa. Campinas –SP, 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 15 abr. 2010.   
360 NEVES, Débora Maria Ribeiro. Trabalho escravo e aliciamento, São Paulo, LTr. P.38 
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erradicação de todas as formas de trabalho que possam violar diretamente os 

direitos humanos do trabalhador. 

 

4.4.2. Atuação do Ministério Público do Trabalho 
 
 

A realidade do trabalho infantil, principalmente no tocante ao trabalho em 

condições análogas à de escravo, se traduz intolerável violação de direitos humanos 

e a negação de princípios fundamentais de ordem constitucional, como o são os 

princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, que encontram fundamento 

na norma-fonte da dignidade da pessoa humana, de maneira a ensejar imediata e 

eficaz reação dos órgãos de proteção, especialmente aqueles incumbidos de 

assegurar os direitos das crianças e adolescentes em condições análogas à de 

escravo.361 

É nesse cenário que se destaca o Ministério Público do Trabalho (MPT), 

instituição vocacionada à defesa da ordem jurídico-democrática e à promoção dos 

direitos fundamentais, em dimensão individual e coletiva, nas variadas e complexas 

áreas de interesses essenciais da sociedade. 

Dispõe o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, que o Ministério 

Público é instituição responsável pela defesa da ordem jurídica do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Abrange o 

Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público do 

Trabalho e Ministério Público Militar) e Ministério Público dos Estados.362 

Com efeito, no âmbito do MPT, a questão da erradicação do trabalho 

escravo contemporâneo, apresenta-se há vários anos, como meta institucional, 

contando, desde 2002, com coordenadoria especializada na temática, a 

Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONAETE). Ademais, 

a erradicação do trabalho escravo está contemplada no Planejamento Estratégico, 

                                                         
361 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago; MARQUES, Rafael Dias. Manual de atuação do Ministério 
Público na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Conselho Nacional do Ministério Público. 

Brasília: CNMP, 2013. 
362 SILVA, Cristiane Melo Mattos Sabino Gazola. Do escravismo colonial ao trabalho forçado 
atual. São Paulo: Ltr, 2009. 
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lançado em junho de 2009, constando como objetivo 6.3 e estratégias 

subsequentes.363 

Logo, a atuação do Ministério Público do Trabalho, no combate ao 

trabalho escravo, teve início nos idos de 1992 com o ajuizamento das primeiras 

ações civis públicas tratando do tema trabalho escravo, no Estado do Rio de Janeiro. 

Na mesma época, em outros estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

também já haviam sido ajuizadas ações de combate ao trabalho degradante.364  

Em junho de 2001, foi instituída uma Comissão temática destinada a 

elaborar estudos e indicar políticas para atuação do MPT no combate ao trabalho 

forçado e à regularização do trabalho indígena (Portarias n.º 221 de 06/06/2001 e 

230 de 12/06/2001), que tiveram como ponto de partida o documento intitulado Carta 

de Belém365, que apresentava uma síntese do Seminário Internacional realizado 

naquela cidade, em novembro de 2000, denominado Trabalho Forçado – Realidade 

a Ser Combatida.366 

Em decorrência das conclusões dos trabalhos da Comissão Temática, em 

junho de 2002, foi instituída a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho 

Escravo (CNCTE). Posteriormente, por deliberação dos membros da Coordenadoria, 

resolveu-se centrar o foco na meta da erradicação e a sigla foi substituída para 

CONAETE. Esta conta com a participação de procuradores de todas as unidades do 

MPT nos Estados e no Distrito Federal. A Instituição, desde então, tem participado, 

em cooperação com outros órgãos (Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia 

Federal, entre outros) das inspeções promovidas pelo Grupo Especial 

Interinstitucional de Fiscalização Móvel (GEIFM), num esforço articulado para 

promover o resgate dos trabalhadores submetidos à escravidão contemporânea.367 

Desde então, o Ministério Público do Trabalho tem participado ativamente 

não apenas das ações de resgate de trabalhadores submetidos ao regime de 

trabalho escravo, mas também tem desempenhado importante papel na construção 

da política de enfrentamento dessa chaga, por meio de sua participação na 

Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) e em 

                                                         
363 CONAETE, Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo -. Projeto de 
Documentação e Memória da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - 
CONAETE. Brasília: MPT, 2017. P.1 
364 Ibid., p.1. 
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diversos outros fóruns que tratam da temática, como oficinas legislativas, 

seminários, grupos de estudos.368 

Valendo-se do ajuizamento de ações e da celebração de Termos de 

Ajustamento de Conduta, o MPT tem promovido a melhoria das condições de 

trabalho no campo, mediante imposição de obrigações de fazer e não fazer, tem 

garantido a observância dos direitos pecuniários sonegados, inclusive com 

promoção de bloqueio cautelar de recursos, e tem imposto o pagamento de vultosas 

indenizações a título de dano moral coletivo, como forma de reparar, ainda que 

indiretamente, a grave violação à dignidade da pessoa humana.369 

Imperioso salientar que, no decorrer da evolução da atuação judicial do 

MPT, no que tange às indenizações decorrentes de submissão de trabalhadores à 

condição análoga a de escravo, houve expressiva evolução jurisprudencial, 

especialmente quanto aos valores requeridos pelo Parquet, como exemplificam as 

condenações decretadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, quanto 

ao mesmo empregador. Inicialmente nos autos da RT 0491.2002.117.8.00 (DJU 19 

de dezembro de 2002), a condenação foi de R$ 30.0000,00 (trinta mil reais) a título 

de indenização por dano moral coletivo, posteriormente, nos autos da RT 

01780.2003.117.8.00 (DJU 23 de fevereiro de 2006), a condenação do mesmo 

empregador reincidente alcançou o expressivo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais).370  

Desde então, diversos acordos judiciais e extrajudiciais têm, 

sistematicamente, destinado valores decorrentes do dano moral coletivo para 

recomposição do patrimônio extrapatrimonial lesado, como a conciliação celebrada 

nos autos da RT 00207.2002.0056.23.00, no Estado do Mato Grosso, envolvendo 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), utilizados, entre outras coisas, para 

instalação de posto de saúde, com capacidade para atendimento ambulatorial e 

primeiros socorros de trabalhadores, dotado de equipamentos voltados para as 

áreas de clínica médica, odontologia e fisioterapia; para aquisição de ambulância 

para serviços junto ao posto de saúde; para aquisição de ônibus para o transporte 

escolar de trabalhadores e seus dependentes; para construção de casas para os 
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profissionais da área de saúde do posto de saúde criado e também vinte moradias 

para trabalhadores e suas famílias; para aquisição de diversos equipamentos 

destinados ao hospital público do município onde foi constatado o trabalho análogo 

ao de escravo.371  

Ao longo dos últimos anos, montante expressivo decorrente de 

condenações por dano moral coletivo foi convertido em obrigações de dar e de fazer, 

em benefício da sociedade e dos mais variados órgãos e entidades, todavia tais 

dados não estão compilados e disponíveis. Como forma de buscar o 

autoconhecimento, avaliar os resultados e a repercussão social da atuação e, a 

partir de então, fundamentar o planejamento eficiente e eficaz das estratégias 

institucionais, propõe-se o levantamento dos dados relativos à atuação do MPT no 

combate ao trabalho escravo, também como forma de prestar contas à sociedade da 

atividade ministerial.372 

É preciso ainda destacar que o MPT tem atuado através de dois focos na 

atualidade373: 

1. Atuação Promocional: Coleta de dados referentes ao trabalho dos 
componentes da CONAETE em eventos e instâncias ligados à questão, tais 
como: a) participação na elaboração e implementação de políticas voltadas 
ao tema (Comissões temáticas, CONATRAE, comissões no âmbito do 
Poder Legislativo, Fóruns, etc.); b) participação e fomento de eventos 
ligados à temática, tais como: audiências públicas, seminários, cursos, 
oficinas, grupos de trabalho, atuação em projetos promovidos pela 
sociedade civil, entre outros. 2.  Atuação judicial e extrajudiciais de 
combate ao trabalho escravo: Levantamento das ações (ACP, ACC, 
Cautelares, Ações de Execução entre outras) ajuizadas no combate ao 
trabalho escravo, bem como das resultantes decisões judiciais e acordos 
judiciais celebrados nos autos das medidas judiciais ajuizadas. 
Levantamento dos Termos de Ajustamento de Conduta e/ou aditivos e 
acordos extrajudiciais celebrados.374 (Grifo nosso).  

 
 

No tocante à Justiça do Trabalho, só pode ser tratada a questão 

trabalhista, referente aos dissídios entre o trabalhador e o empregado. Não se 

podendo adentrar na questão criminal nem responsabilizar as autoridades omissivas 

na fiscalização do ciclo da exploração de mão de obra escrava.375 
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374 Ibid., p.6. 
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Ao longo dos últimos anos, montante expressivo decorrente de 

condenações por dano moral coletivo foi convertido em obrigações de dar e de fazer, 

em benefício da sociedade e dos mais variados órgãos e entidades, todavia tais 

dados não estão compilados e disponíveis. Como forma de buscar o 

autoconhecimento, avaliar os resultados e a repercussão social da atuação e, a 

partir de então, fundamentar o planejamento eficiente e eficaz das estratégias 

institucionais, propõe-se o levantamento dos dados relativos à atuação do MPT no 

combate ao trabalho escravo, também como forma de prestar contas à sociedade da 

atividade ministerial.376 

A Ação Civil Pública Trabalhista é o instrumento adequado para coibir o 

trabalho forçado em determinada propriedade, com a imposição de multas em caso 

de descumprimento revertidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Por meio 

dela, o Ministério Público do Trabalho, de acordo com as competências que lhes são 

conferidas pelos arts.127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988; e artigos 6º, 

VII, d, e 83, I e III, da Lei Complementar n.º 75/1993, poderá promover a propositura 

de tal ação visando a elidir essa chaga social que é o trabalho em condições 

análogas à de escravo.377 

Sabe-se que a ação civil pública é o instrumento processual adequado 

conferido ao Ministério Público para o exercício do controle popular sobre os atos 

dos poderes públicos, exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio 

público por ato de improbidade, quanto a aplicação das sanções do artigo 37, § 4°, 

da Constituição Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua 

conduta irregular.378 

Pode-se definir também como sendo o instrumento processual adequado 

para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações de ordem 

econômica, protegendo, assim, interesses difusos da sociedade.379 
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Segundo posição doutrinária e jurisprudencial, a Ação Civil Pública 

intentada pelo Ministério Público não deve ser utilizada somente para o 

ressarcimento de danos ao erário, pois isso não se amolda às suas finalidades 

sociais, como ocorre nos casos de exploração de trabalho em condições análogas à 

de escravo envolvendo grandes empresas e grupos econômicos.380 

Já na via administrativa, tem-se o instrumento do Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público do Trabalho, no qual o empregador se 

obriga a findar a relação exploradora sob pena de multa. Assim, tendo o referido 

Termo força de título executivo extrajudicial, em caso de descumprimento, pode-se 

ajuizar uma ação de execução obrigando o empregador a cumprir o pacto, sanando 

as irregularidades. Esta é a fundamental diferença e constitui a principal vantagem 

sobre a Ação Civil Pública, que é bem mais morosa e requer produção de prova 

robusta.381 

Em relação à Ação de Dano Moral, em que pese a possibilidade de sua 

impetração, a dor, a humilhação e a espoliação a que são submetidos os 

trabalhadores reduzidos às condições análogas à de escravo nunca serão por eles 

esquecidas. 

Sobre o dano moral individual nos casos peculiares do empregado 

reduzido à condições análogas à de escravo, deve ser adotada a teoria da aplicação 

direta dos direitos fundamentais (eficácia horizontal), de forma objetiva, cabendo ao 

empregador a responsabilidade pelo pagamento da indenização por danos morais e 

materiais, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, nos artigos 1º, III e 

5º, X.382 

Segundo as lições de Pablo Malheiros da Cunha Frota:383 

A revisão teórica acerca da causalidade jurídica e da imputação objetiva tem 
por ápice a ideia de presunção de causalidade, construção que mais tem 
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possibilitado a flexibilização do nexo causal, a fim de conferir uma maior 
reparabilidade aos danos sofridos pela vítima384. 

 

Nesta ótica, leciona Julpiano Chaves Cortez: 

 

Na ocorrência do trabalho em condições análogas à de escravo, o 
empregador, ainda que não haja culpa de sua parte (CC, artigo 933), 
responde pela reparação dos danos causados, responsabilizando-se, 
solidária e objetivamente, pelos atos de seus empregados, serviçais e 
prepostos, o mesmo ocorrendo em relação aos empregados de empresas 
prestadoras de serviços, em que a responsabilidade civil do tomador dos 
serviços é objetiva e solidária, conforme preceitua o Código Civil de 2002.385 
 
 

Portanto, a responsabilidade do empregador por ato de seu empregado 

perante terceiros é sempre objetiva, afirma Dallegrave Neto, seja pela presunção 

absoluta de culpa in elegendo e in vigilado (Súmula n.º 341 do STF), seja pela 

dicção do artigo 933 do Código Civil que responsabiliza o empregador ainda que não 

haja culpa de sua parte.386 

Nos casos de exploração por parte do empregador de trabalho em 

condições análogas à de escravo, segundo expõe Pablo Malheiros da Cunha Frota:  

[...] podem-se utilizar as presunções para indicar a causalidade entre um 
evento danoso e o dano, por meio de um juízo de probabilidade, e não de 
necessariedade, para se estabelecer a causalidade e a responsabilidade do 
agente (ex.: STJ – RESP 442.247. 3ª T. Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro. 
DJ de 18.08.2003), como nas hipóteses...de dano pelo acidente de trabalho 
e doenças funcionais (Lei n.º 8.213/91, arts. 19 e 20).387  

 

Sabe-se que o instituto da responsabilidade civil, por causa de sua 

finalidade preventiva e de ressarcimento, abrange tanto o dano moral individual 

quanto o dano moral coletivo. 

No tocante ao dano coletivo, Pablo Malheiros da Cunha Frota estatui com 

exatidão: 

 

As presunções de causalidade também incidem em casos de 
responsabilidade coletiva ou dos grupos, como na situação em que a vítima 
assistia a um desfile de carros alegóricos no Rio Grande do Sul e foi 
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 144 

alvejada por um disparo de arma de fogo que partiu de um carro alegórico, 
denominado de caçadores, no qual se encontravam os lesantes. O disparo 
da arma continha munição de confete e de chumbo, o que causou lesões 
graves no rosto e no tórax da vítima, sem se saber, no entanto, quem 
disparou o tiro do carro alegórico. As pessoas que estavam no carro 
alegórico foram absolvidas no aspecto criminal, mas condenadas 
solidariamente na esfera cível, pois todos tinham o dever de guarda em 
relação às armas e às munições, não sendo relevante determinar quem 
individualmente disparou o tiro. Um caso parecido (Summers v. Tice) 
envolvia dois caçadores que caçavam na redondeza, dispararam um tiro, 
sem que se saiba quem disparou, e o projétil atingiu o olho direito da vítima, 
o que também gerou a condenação solidária dos dois caçadores (Peteffi da 
Silva, 2009, p. 47-49388)”389. 

 

Acerca disso, elucida Julpiano Chaves Cortez: 

 

[...] quando se tratar de dano moral coletivo, para que ocorra a 
responsabilidade civil, a conduta ilícita do agente (pessoa física ou jurídica) 
deve ser ofensa aos direitos fundamentais da coletividade (comunidade, 
grupo, categoria ou classe de pessoas), devendo ocorrer o nexo causal ou 
nexo de causalidade entre a conduta do agente e dano resultante da 
violação do bem coletivo.390 

 

Em consequência, na relação de emprego, ocorrendo dano moral 

coletivo, a responsabilidade do causador do dano é objetiva (independente de 

culpa), ficando o ofensor responsável pelas reparações. 

Apresentam-se, de maneira exemplificativa, situações que podem ser 

submetidas à presunção de causalidade, se presentes em um significativo número 

de casos semelhantes: a) dificuldade considerável ou impossibilidade de a vítima 

comprovar o nexo causal; b) responsabilidade coletiva em que a conduta ou a 

atividade com a qual a causalidade se relaciona é desconhecida; c) desenvolvimento 

de atividades perigosas, geradoras de danos qualitativamente graves (natureza da 

atividade ou do bem ou do serviço fornecido) e quantitativamente numerosas (em 

decorrência da natureza difusa que os acompanha). Presentes tais situações, pode 
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ser utilizada a presunção de causalidade, por meio da verificação probabilística da 

causa, com o intuito de imputar responsabilidades.391 

Por último, cabe registrar que da ocorrência do trabalho escravo na 

relação de emprego, por violar diretamente o princípio da dignidade humana, resulta 

dano moral, sem prejuízo das repercussões materiais (dano material indireto) 

provenientes de gastos com certos profissionais (médicos, fisioterapeutas, 

psicólogos), hospitais e medicamentos, decorrentes do surgimento de sequelas 

físicas e/ou psicológicas (tensão, depressão, ansiedade, cansaço, etc.) que exigem 

tratamento adequado.392  

Insta ainda destacar que nas situações de trabalho em condições 

análogas à de escravo, além dos danos materiais emergentes podem resultar danos 

materiais denominados lucros cessantes, que são valores ou ganhos não recebidos 

em decorrência da paralisação (temporária ou permanente) da atividade lucrativa ou 

produtiva da vítima.393 

 

4.4.3. Atuação do Poder Judiciário 
 

Durante o século XX, o Brasil ratificou normas internacionais que definem 

e proíbem tanto a escravidão quanto o trabalho forçado.  Dentre elas, podem-se  

destacar as seguintes:  a) a Convenção  n.º  29,  da  Organização  Internacional  do  

Trabalho  (OIT), através  da  qual houve o comprometimento de abolir o trabalho 

forçado ou obrigatório em todas as suas formas;  b) a  Convenção  n.º  105,  da  OIT, 

comprometendo-se  a  suprimir  o  trabalho forçado  em  todas  as  suas  

modalidades; e c) a  Convenção  Americana  sobre  Direitos Humanos (também  

conhecida  como  Pacto  de  San  José  da  Costa  Rica) instrumento normativo que 

também proíbe a escravidão e o trabalho forçado.394 
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danos. Tese (Doutorado). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. FACULDADE DE DIREITO. 

Curitiba: UFPR, 2013. 274 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa em Pós-Graduação em Direito, 
Setor de Ciências Jurídicas da Universidade do Paraná (UFPR). Curitiba, 2013, p.187. 
392 CORTEZ, Julpiano Chaves. Trabalho escravo no contrato de emprego e os direitos 
fundamentais. 2. ed. São Paulo: Ltr, 2015. 
393 Ibid. 
394 DURÇO, Leonardo Rezende. Os desafios da Justiça do Trabalho no combate à exploração do 
trabalhador rural no século XXI – uma análise do caso “fazenda brasil verde” Belo Horizonte – MG, 
2017. 30 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Escola Judicial, Belo Horizonte, 2017, 
Cap. 1. 
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Todo esse comprometimento, no entanto, não foi suficiente para impedir a 

exploração do trabalho análogo ao de escravo, consubstanciado em práticas 

discriminantes e supressoras da liberdade do trabalhador, uma triste realidade que 

ainda existe e é combatida em todas as regiões do Brasil. 

Diante de tais considerações, o trabalho análogo ao de escravo no Brasil 

é uma realidade inconteste, como demonstram os dados do Ministério do Trabalho, 

os quais revelam que foram deflagradas 143 operações de fiscalização em todo o 

Brasil somente no ano de 2015, sendo encontrados 1010 trabalhadores em 

condições análogas às de escravo, com a lavratura de 2748 autos de infração, 

totalizando o pagamento de indenizações no montante de R$3.175.477,49 (três 

milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta 

e nove centavos).395 

Tais dados mostram como é grave a realidade de exploração do 

trabalhador no Brasil, o que tem sido veementemente devendo combatida através de 

uma atuação conjunta entre a Polícia Federal, os auditores fiscais do trabalho e os 

membros do Ministério Público e do Poder Judiciário396. 

O Poder Judiciário exerce papel muito importante no combate ao trabalho 

em condições análogas à de escravo, cabendo o Juiz agir de forma retributiva e 

pedagógica nas ações que restarem configuradas a utilização de empregadores da 

mão-de-obra escrava. 

Nesse diapasão, observam-se inúmeras decisões já obtidas no Brasil, no 

sentido de tentar coibir a exploração do trabalho escravo e fixar condenações que de 

alguma forma expressem o senso de responsabilidade social, no sentido de se 

proteger a dignidade da pessoa humana, protegendo os trabalhadores dos terríveis 

abusos que é a exploração do trabalho em condições análogas à de escravo, 

principalmente no tocante ao trabalho infantil em condições análogas à de escravo. 

A vedação ao trabalho escravo encontra-se alicerçada em importantes 

princípios: igualdade, vedação expressa ao tratamento degradante, liberdade de 

                                                         
395 Ministério do Trabalho e Previdência Social. Quadro das operações de fiscalização para 
erradicação do trabalho escravo – SIT/SRTE – 2015. Atualizado até 19.01.2016. Disponível em: 
<http://trabalho.gov.br/dados-abertos/estatistica-trabalho-escravo?start=10>. Acesso em: 22 fev. 
2017. 
396 DURÇO, Leonardo Rezende. Os desafios da Justiça do Trabalho no combate à exploração do 
trabalhador rural no século XXI – uma análise do caso “fazenda brasil verde” Belo Horizonte – MG, 

2017. 30 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Escola Judicial, Belo Horizonte, 2017, 
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profissão, a razoável duração do processo, a livre locomoção no território nacional 

em tempo de paz, garantidos pelo remédio constitucional habeas corpus em caso de 

violação à liberdade de locomoção e permanência; e juntos compõem o arranjo 

constitucional que descreve direitos e garantias fundamentais a todos, assente no 

ordenamento jurídico com status de cláusulas pétreas em defesa da dignidade, 

materialização dos direitos humanos do trabalhador.397  

José Afonso da Silva é enfático ao estabelecer que o rol de direitos 

sociais que elevam os direitos sociais à condição de direitos fundamentais são 

instrumentos imprescindíveis para alavancar melhoria de vida aos trabalhadores; 

podem ser exercidos tanto individualmente, em decorrência do contrato de trabalho, 

quanto coletivamente, por meio dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho e 

atuação autônoma dos sindicato, cercando-se o constituinte de instrumentos que 

tutelam o trabalho e o trabalhador.398 

Ao lado dos direitos e deveres individuais e coletivos, o constituinte 

enumerou os direitos sociais, com atenção especial às normas de proteção ao 

trabalho, constituindo-se em importante instrumento de garantia da dignidade ao 

trabalhador, com regras que limitam a atuação do Estado e do particular na 

exploração ao trabalhador.399  

A efetivação dos direitos trabalhistas vai além da sua expressa previsão 

normativa, esbarrando-se nos obstáculos do Poder Judiciário, dentre eles a 

morosidade em julgar as demandas. Em análise inicial da jurisprudência, no site do 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região sobre os casos de trabalho escravo, 

constatou-se que o tempo despendido até o trânsito em julgado das ações que 

apuram trabalho escravo dura em média sete anos. Três anos na Justiça do 

Trabalho e quatro anos na Justiça Federal, tardando o Poder Judiciário na entrega 

da prestação jurisdicional, constituindo-se em componente contributivo para 

erradicação do trabalho escravo.400 

Inclui-se o Poder Judiciário na construção do combate à erradicação do 

trabalho em condições análogas à de escravo, mas é oportuno asseverar que este 

                                                         
397 PIZZIO, Alex; MIGANI, Eric José. A implementação de uma justiça especializada como um 
ideal de justiça para o enfrentamento à exploração do trabalho escravo no Brasil. Revista 

Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, n. 2, dez. 2015. Semestral, p.173-186. 
398 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2008. P. 289. 
399 PIZZIO, op, cit., p.173-186. 
400 Ibid., p. 173-186.  



 148 

órgão somente será chamado para contribui ou punir os exploradores do trabalho 

em condições análogas à de escravo após a provocação da parte interessada.401 

Após tal convocação, o Poder Judiciário e seus magistrados terão ampla 

liberdade na direção do processo, além de lhes ser facultado determinar quaisquer 

diligências visando o esclarecimento da lide, a fim de formarem a convicção, para se 

confirmada a exploração do trabalho em condições análogas à de escravo, aplicar a 

pena permitidas em lei.402 

A importância do Poder Judiciário é ainda maior neste contexto, uma vez 

que grande parte da população ainda é desconhecedora de seus direitos, quando 

em função disso, os exploradores se aproveitam para explorar da vida dos 

trabalhadores.403 

É de suma importância frisar que o poder Judiciário não atua sozinho, em 

virtude de sua inércia, ensejando a atuação de outros atores sociais, como a 

atuação do MTE, do MPT, da Polícia Federal, e muitas das inciativas dos próprios 

trabalhadores, que após serem resgatados de situações em condições análogas à 

de escravo, acabam por compreender os seus direitos, e então, vão atrás de seus 

direitos na justiça. 

Por se tratar de questões muito delicadas, a questão da exploração do 

trabalho em condições análogas à de escravo, exige-se do Juiz uma maior 

sensibilidade, um espírito aguçado no sentido de se captar quão profundas são as 

chagas daqueles trabalhadores que, após serem libertados de situações análogas à 

de escravo, procuram no Judiciário o aplacamento do trauma, da dor emocional e 

até mesmo física, aplacamento este que muitas vezes se torna impossível obter, em 

razão do imenso trauma sofrido.404 

José Calanzani, com simplicidade, trata sobre o papel do magistrado na 

busca da justiça social aqui debatida: 

 

[...] é essencial que o juiz espalhe seus tentáculos na análise da realidade 
social existente à sua volta, para posteriormente decidir, não bastando o 
Juiz conhecer as leis e o direito, se, ao aplica-los, não verifica in loco, as 
circunstâncias do fato que motivou a busca ao judiciário.405  

                                                         
401 CAMPOS, Marco Antônio Lopes. Proposições jurídicas: fonte de proteção social do trabalho 

infantil. São Paulo: LTr, 2012, p.173. 
402 Ibid., p.173. 
403 Ibid., p.173. 
404 Ibid., p.173. 
405 CALAZANI, José João. Metáforas jurídicas. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.35-39. 
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Portanto, competem aos Magistrados, peritos, assistentes sociais, entre 

outros membros do poder judicante, a sinergia com a causa e consequências que a 

exploração do trabalho em condições análogas à de escravo representa por todas as 

regiões do Brasil.406 

Nesse cenário, para elucidar a atuação do poder Judiciário como ator 

importante na coibição e erradicação do trabalho em condições análogas à de 

escravo, cabe destacar uma decisão que se configurou como um marco na história 

da Justiça do Trabalho, a Juíza Elinay Almeida Ferreira de Melo, da 7ª Vara do 

Trabalho de Belém, na  Ação Civil Pública n.º 0000252-70.2016.5.08.0009, 

concedeu liminar requerida pela Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região e 

determinou que a empresa J. Sabino Filho & Cia. Ltda. se abstenha de permitir ou 

tolerar a aproximação, o embarque e a permanência de menores de 18 anos de 

idade, em embarcações de transporte tanto de carga quanto de passageiros, sob 

qualquer circunstância, a exemplo de venda de produtos de qualquer natureza, 

ainda que acompanhados dos responsáveis legais, devendo restringir o embarque 

apenas aos trabalhadores que prestam serviço à empresa, devidamente 

contratados, e aos passageiros, todos informados perante a capitania dos portos 

competente, em documento próprio.407  

Veja-se a parte dispositiva da liminar concedida pela Juíza Elinay Almeida 

Ferreira de Melo: 

 
Por tudo isso, concedo a liminar requerida para determinar que a empresa 
requerida cumpra as seguintes obrigações de não fazer: ABSTENHA-SE 
DE PERMITIR OU TOLERAR A APROXIMAÇÃO, O EMBARQUE E A 
PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 ANOS DE IDADE, EM 
EMBARCAÇÕES DE CARGA, SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, 
DEVENDO-SE RESTRINGIR O EMBARQUE APENAS AOS 
TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇO À EMPRESA, 
DEVIDAMENTE CONTRATADOS E INFORMADOS PERANTE A 
CAPITANIA DOS PORTOS COMPETENTE EM DOCUMENTO PRÓPRIO 
OU CASO SE TRATE DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS, NÃO PERMITIR OU TOLERAR A APROXIMAÇÃO, O 
EMBARQUE E A PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 ANOS DE IDADE 
EM SITUAÇÃO DE TRABALHO, A EXEMPLO DE VENDA DE PRODUTOS 
DE QUALQUER NATUREZA, AINDA QUE ACOMPANHADOS DOS 
RESPONSÁVEIS LEGAIS, DEVENDO-SE RESTRINGIR O EMBARQUE 

                                                         
406 CAMPOS, Marco Antônio Lopes. Proposições jurídicas: fonte de proteção social do trabalho 
infantil. São Paulo: LTr, 2012, p.173. 
407 FLORENZANO, Franssinete. Liminar histórica coíbe exploração infantil. 2016. Disponível em: 
<http://uruatapera.blogspot.com.br/2016/04/liminar-historica-coibe-exploracao.html?spref=fb>. Acesso 
em: 27 jan. 2018. 
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APENAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇO À 
EMPRESA, DEVIDAMENTE CONTRATADOS, E AOS PASSAGEIROS 
INFORMADOS PERANTE A CAPITANIA DOS PORTOS COMPETENTE 
EM DOCUMENTO PRÓPRIO, sob pena de pagamento de multa diária de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), por pessoa atingida, a ser revertida a 
entidades filantrópicas idôneas existentes na área de atuação da reclamada 
(Arquipélago do Marajó), a ser indicada pelo Ministério Público do Trabalho, 
com base nos arts. 186, 187, 404 e 927 do Código Civil e arts. 652, "d" e 
832, § 1º, da CLT, e ainda o que estabelece o art. 11 da Lei da Ação Civil 
Pública e consoante com os artigos 139, IV e 536, § 1º, do NCPC.408 (Grifo 
original). 

 

A Juíza estabeleceu na citada decisão que, em caso de descumprimento 

de qualquer das obrigações impostas, a multa seria de R$ 100 mil reais, por pessoa 

atingida, revertida a entidades filantrópicas idôneas existentes no arquipélago do 

Marajó, indicadas pelo Ministério Público do Trabalho. Sendo assim, tal liminar se 

tornou histórica em defesa da infância e da juventude, uma vez que vem se juntar à 

estratégia de combate ao trabalho escravo, que alcançou grande eficácia a partir da 

imposição de multas milionárias impostas pelo TRT8, em decisões pioneiras que 

serviram de modelo ao País.409  

A juíza Elinay Melo alicerçou sua liminar na ação inibitória contra a 

possibilidade do ilícito, ainda que se trate de repetição ou continuação, “[...] medida 

absolutamente indispensável em um ordenamento que se funda na dignidade da 

pessoa humana e que se empenha em realmente garantir — e não apenas 

proclamar — a inviolabilidade dos direitos da personalidade".410  

Citou o professor Luiz Guilherme Marinoni:  

[...] uma Constituição que se baseia na "dignidade da pessoa humana" (art. 
1o, III) e garante a inviolabilidade dos direitos de personalidade (art. 5o, X) e 
o direito de acesso à justiça diante de "ameaça de direito" (art. 5o, XXXV), 
exige a estruturação de uma tutela jurisdicional capaz de garantir de forma 
adequada e efetiva a inviolabilidade dos direitos não patrimoniais. O direito 
fundamental à tutela jurisdicional efetiva - garantido pelo art. 5o, XXXV, da 
CF - obviamente corresponde, no direito não patrimonial, ao direito a uma 
tutela capaz de impedir a violação do direito.411  
 

A juíza Elinay Melo também observou que dados da Unicef apontam, em 

2010, cerca de 250 mil crianças prostituídas no Brasil e que a exploração sexual 

infantil advém de vários fatores, como situação de pobreza ou falta de assistência 

                                                         
408FLORENZANO, Franssinete. Liminar histórica coíbe exploração infantil. 2016. Disponível em: 

<http://uruatapera.blogspot.com.br/2016/04/liminar-historica-coibe-exploracao.html?spref=fb>. Acesso 
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social e psicológica, tornando as crianças vítimas do aliciamento por adultos que 

delas abusam, realidade que afronta os direitos humanos.412  

Para a magistrada, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) emerge dos 

próprios documentos colacionados, que demonstram robustamente a 

verossimilhança dos direitos vilipendiados que a ação coletiva visa proteger, o 

inquérito policial e as notificações, sem resposta, endereçadas à empresa:413 

 
Da mesma forma, o periculum in mora está demonstrado não só pelo perigo 
de retardamento da prestação jurisdicional, que como se sabe jamais será 
instantânea, frente à própria natureza da atuação jurisdicional que demanda 
tempo para colheita de provas, contraditório, recursos, impugnações, etc.,  
pontuou a juíza, acrescentando: “o que aqui se torna mais imperioso por se 
tratar da concretização da proteção integral ao menor (crianças e 
adolescentes), garantia constitucional estatuída na CF de 1988, na medida 
em que a conduta omissiva da reclamada torna verossímil os efeitos 
deletérios à continuação e propagação de duas graves chagas sociais 
(prostituição e trabalho infantil), exigindo ação firme e concreta do Estado-
Juiz e do qual o particular (no caso a reclamada) não deve se eximir414. 

 

Essa decisão enfatiza, ainda, que o local onde trafegam as embarcações 

da J. Sabino (o rio Tajapuru, no Marajó) é rota conhecida por tais práticas ilícitas, 

como amplamente divulgado na mídia local.415  
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CONCLUSÃO 

 

O tema trabalho infantil está diretamente ligado à compreensão dos 

direitos humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo o eixo 

cardeal de onde se deve emergir toda a concepção de proteção dos direitos do 

trabalhador, em especial dos direitos da criança e do adolescente. 

Sabe-se que essa compreensão no Brasil se iniciou somente a partir de 

1992, de onde inúmeras pesquisas mais detalhadas sobre a dimensão do trabalho 

da criança e do adolescente e sobre seus fatores condicionantes surgiram a partir da 

atuação implementada pelo IPEC, e com a colaboração de programas 

governamentais e não governamentais. 

 Verificou-se que atribuir como causa do trabalho infantil somente a 

condição de pobreza é uma interpretação bem generalizada. Esse tipo de trabalho 

tem origem por diversos motivos, dentre eles a pobreza — apontada como o 

principal fator determinante, mas também, o baixo índice educacional, a forte 

tradição, o mito cultural da dignificação do trabalho, a forma de produção capitalista 

e a falta de políticas governamentais. 

Também se observou que tanto a aceitação cultural que admite o trabalho 

infantil como fruto da causalidade da pobreza e que vê nele a alternativa para 

dilemas sociais como, ou a rua que perverte ou o trabalho que disciplina e que atua 

na contensão social; como a precariedade do sistema escolar; e a insuficiência de 

políticas públicas compensatórias que devem amparar a criança e o adolescente; 

todos esses fatores se traduzem em grande óbice ao combate e erradicação dessa 

prática. 

Através de um contexto histórico e dados apresentados, concluiu-se que 

no Brasil, como já aconteceu nos países da Europa, a capitalização se fez e se faz 

com um maior proveito tirado não só do trabalho infantil, mas também dos 

trabalhadores vulneráveis. Muito da cultura de exploração da mão de obra infantil, 

advêm das relações de trabalho costumeiras, como é o caso do trabalho doméstico. 

Todavia, o que se ignora é que na atualidade o trabalho doméstico figura na lista das 

piores formas de trabalho infantil, juntamente com o trabalho prestado nos lixões e 

no corte de cana-de-açúcar, o que não pode e não deve ser tolerado de maneira 

alguma pela sociedade.  
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Não se pretendeu aqui ignorar a necessidade de muitos adolescentes 

serem inseridos ao mercado de trabalho, em razão das questões financeiras e 

econômicas, pois depreende-se do exposto que o adolescente a partir dos 

dezesseis anos pode trabalhar nas situações de relações jurídicas diversas. Resta 

inquestionável que a relação de emprego do adolescente é uma das mais 

procuradas, devendo-se simplesmente observar as questões legais e lícitas no 

tocante a esse tipo de trabalho, não se esquecendo de que para o ser em fase de 

formação e aperfeiçoamento, o aprendizado e a profissionalização são os principais 

fatores a serem priorizados. 

Os dados apresentados também demonstraram a importância da 

qualificação profissional do adolescente, sendo que a Constituição Federal de 1988 

observa tal importância ao dispor sobre a idade mínima de admissão do trabalho, 

permitindo o início da qualificação profissional do adolescente a partir dos 14 anos. 

O que é importante é que, tão logo o adolescente termine o ensino básico, este já 

pode iniciar a aprendizagem que é o início da qualificação profissional, entendendo-

se correta toda a mobilização que hoje se desencadeou para que a lei do aprendiz 

fosse efetivada.  

No tocante ao trabalho em condições análogas à de escravidão, 

trabalhou-se um pouco o conceito de trabalho escravo contemporâneo, onde 

concluiu-se que na atualidade o conceito de trabalho escravo não está adstrito 

simplesmente à condição de violência, seja ela coação física, moral e psicológica, 

contra a liberdade do trabalhador no exercício de sua atividade laboral, mas também 

em situações menos explícitas de violação de liberdade, que possam macular de 

alguma forma o direito de escolha e aceitação do trabalho e suas características, 

como é o caso das jornadas exaustivas e/ou em locais com péssimas condições de 

trabalho onde imperam condições degradantes ao meio ambiente do trabalho, com 

abuso e desrespeito ao bem maior do ser humano, que é a sua dignidade.  

Analisou-se o retrato do Brasil no que se refere à situação atual de 

exploração do trabalho em condições análogas à de escravo, demonstrando que 

ainda existem no mapa do Brasil, muitos casos de exploração da mão de obra 

escrava, muito dela sendo infantil, principalmente no que se refere aos meios de 

subsistência regionais, uma vez que a situação econômica, o costume cultural de 

cada região, faz com que o senso crítico de muitas famílias possa não discernir da 
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melhor forma os interesses das crianças, pois acabam se perdendo em meio ao 

costume e necessidade. 

Por fim, em uma análise mais expositiva, tratou-se do conceito de 

trabalho decente, e sobre a sua ligação direta com a observância dos direitos 

humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana, expondo-se ao final sobre 

as políticas públicas de combate ao trabalho em condições análogas à de escravo, 

analisando-se as ações gerais de combate à erradicação do trabalho em condições 

análogas à de escravo, Ações de Enfrentamento e Repressão, Ações de Reinserção 

e Prevenção, e também, Ações de Informação e Capacitação e Ações específicas 

de repressão econômica, estudando-se um pouco sobre o papel de alguns atores 

sociais, como o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho 

e o Poder Judiciário. 

Conclui-se que o trabalho infantil e o trabalho em condições análogas à 

de escravo ainda se constituem como grandes chagas, muitas vezes sendo 

ignoradas e inadmitidas pela sociedade. Ignorar não é, e não pode ser o caminho 

para a quebra de um ciclo vicioso tão bem engrenado em tantos fatores negativos, 

como a pobreza, o mito cultural, o legado histórico, a falta de estudo, etc. Ignorar é 

impor à sociedade a mitigação de valores supremos e inalienáveis, como a 

autoestima, a dignidade pessoal, o valor social do trabalho, a imprescindibilidade da 

educação e o valor do ser humano.  

O único caminho para a erradicação do trabalho infantil, e também, da 

exploração do trabalho em condições análogas à de escravo, é a discussão, o 

derramamento de informações, o comprometimento político, pessoal e social, a 

conscientização moral, não se olvidando de observar e defender os princípios 

norteadores de um Estado Democrático de Direito, como é o da dignidade da 

pessoa humana. 
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