
UFRRJ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS EM

DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE

DISSERTAÇÃO

PEC do trabalho escravo:
uma análise do discurso em torno da sua tramitação

EDUARDA OLIVEIRA CASTRO DE SOUZA

2021

Rio de Janeiro, RJ

Novembro de 2021

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/centro/portal.jsf?lc=pt_BR&id=605


UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS EM
DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE

PEC do trabalho escravo:
uma análise do discurso em torno da sua tramitação

EDUARDA OLIVEIRA CASTRO DE SOUZA

Sob a Orientação do Professor
Jorge Osvaldo Romano

Dissertação submetida como requisito
parcial para obtenção do grau de Mestre
em Ciências Sociais, no Curso de
Pós-Graduação em Ciências Sociais,
Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade.

Rio de Janeiro, RJ

Novembro de 2021

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/centro/portal.jsf?lc=pt_BR&id=605


Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Biblioteca Central / Seção de Processamento Técnico

 
Ficha catalográfica elaborada 

 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

O
Oliveira Castro de Souza, Eduarda, 1993-
    PEC do trabalho escravo: uma análise do discurso
em torno da sua tramitação / Eduarda Oliveira Castro
de Souza. - Rio de Janeiro, 2021.
   133 f. 

   Orientador: Jorge Osvaldo Romano .  
Dissertação(Mestrado). -- Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, Pós-Graduação em Ciências Sociais,
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, 2021.

   1. PEC do Trabalho Escravo. 2. trabalho escravo
contemporâneo. 3. Bancada Ruralista. 4. Análise de
Discurso. 5. hegemonia . I. Osvaldo Romano , Jorge,
1950-, orient. II Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro. Pós-Graduação em Ciências Sociais,
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade III. Título.



AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente aos meus pais, Rosângela e Eduardo, que me deram suporte

quando eu mais precisei, como sempre fizeram. Agradeço por toda ajuda para chegar até aqui

e que me permitiram seguir em frente.

Agradeço também às minhas amigas Tainá e Manoela, que não me deixaram desistir e

sempre me deram apoio quando eu mesma não sabia que precisava, mesmo com toda

distância e solidão que a pandemia nos proporcionou.

A todo corpo docente do CPDA que me propiciou amadurecimento intelectual e

amplitude de conhecimento.

A professora Doutora Regina Bruno que me conduziu aos primeiros e tão importantes

passos da construção do meu tema de pesquisa, tornando-se fundamental para minha

formação e amadurecimento teórico.

Ao meu orientador Profº Doutor Jorge Osvaldo Romano pela doçura, paciência e

brilhantismo pedagógico e intelectual, sem os quais eu não poderia ter concluído esta

pesquisa.

Ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), pela

bolsa de estudos que me possibilitou conduzir esta pesquisa.



RESUMO

SOUZA, Eduarda Oliveira Castro de Souza. PEC do trabalho escravo: uma análise do
discurso em torno da sua tramitação. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade). Instituto de Ciências Humanas e Sociais,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2021.

A Emenda Constitucional nº 81 de 2014 alterou o artigo 243 da Constituição Federal de
1988, determinando que toda propriedade onde for encontrada produção de ilícitos ou
pessoas em situação de trabalho escravo, ou análogo à escravidão, deverá ser destinada à
reforma agrária ou uso social. A referida emenda é resultante de 20 anos de tramitação da
Proposta de Emenda Constitucional nº 438/001, conhecida como PEC do Trabalho Escravo.
O caminho entre a primeira proposta e a promulgação foi longo e penoso, resultando em uma
série de disputas sobre a definição de trabalho escravo, direito dos trabalhadores, de cultura
rural e outros conceitos, como o de democracia e liberdade. No entanto, apesar da aparente
conquista, a Lei não possui eficácia plena, sendo necessária uma lei ordinária complementar,
definindo o que é “trabalho escravo”, lei esta que não foi elaborada até o momento em que se
conclui esta dissertação. Assim, o conceito de trabalho escravo permanece em suspenso,
fazendo desta Emenda Constitucional algo decorativo na Constituição Brasileira. Em função
do exposto, este trabalho tem por objetivo investigar os discursos produzidos em meio a
tramitação da PEC do trabalho escravo, observando o processo sob uma ótica que ultrapasse
a análise puramente jurídica, comumente atrelada ao tema.

• Área do conhecimento: Ciências Humanas – Ciência Política – Teoria Política

Contemporânea – Políticas Públicas

• Palavras-chave: PEC do Trabalho Escravo; Trabalho escravo contemporâneo; Bancada

Ruralista; Análise de Discurso; hegemonia.



ABSTRACT

SOUZA, Eduarda Oliveira Castro de Souza. PEC do trabalho escravo: uma análise do
discurso em torno da sua tramitação. 2021. Dissertation (Master in Social Sciences in
Development, Agriculture and Society). Institute of Human and Social Sciences of the
Federal Rural University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2021.

The Constitutional Amendment N°. 81 of 2014 has changed the article 243 of the Federal
Constitution of 1988 and it has determined that all property where illicit production is found,
or people in a situation of slave labor or slavery, must be destined for agrarian reform or
social use. This amendment is the result of 20 years of debate of the Constitutional
Amendment Proposal nº 438/001, known as the Slave Labor PEC. The path between the first
proposal and the enactment was long and painful, resulting in a series of disputes over the
definition of slave labor, workers' rights, the rural culture and other concepts, such as
democracy and freedom. However, despite the apparent achievement, the law is not fully
effective, and a complementary ordinary law is needed defining what “slave labor” is. That
law, until the conclusion of this dissertation, has not been elaborated. Thus, the concept of
slave labor remains suspended, making this Constitutional Amendment something purely
decorative. In light of the above, this work aims to investigate the speeches produced in face
of the PEC of slave labor, observing the process from a perspective that goes beyond a
merely legal analysis commonly linked to the theme.

● Area of   knowledge: Human Sciences - Political Science - Contemporary Political
Theory - Public Policy
● Keywords: Discourse theory; hegemony, necrobiopower; ruralist bench; slave labor
and analogous to slavery.
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INTRODUÇÃO

A dissertação em tela teve por objetivo analisar os antagonismos discursivos em torno

do conceito de trabalho escravo contemporâneo durante a tramitação da PEC do Trabalho

Escravo. Foram analisados os grupos que tornaram-se hegemônicos durante o período,

atuando diretamente dentro do Congresso, ou influenciando por meio de pressão externa.

Partimos da hipótese de que ao abordamos o polêmico tema do trabalho análogo à

escravidão, o que é posto em debate não é a aceitabilidade da prática, mas seu conceito. Isto

porque a ideia do trabalho digno e em conformidade com os direitos humanos básicos está

presente na maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais e no imaginário ético social

contemporâneo. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, além de ter a concepção de

trabalho livre e digno na Constituição Federal e nas legislações infralegais, também está

presente em diversos tratados internacionais referendados. Em outras palavras, ser contra o

trabalho escravo faz parte do senso moral contemporâneo, não por acaso raramente alguém

irá à público dizer-se a favor, o que reverbera nas letras da lei, tornando o debate

aparentemente quase obsoleto.

A partir disso questionamos o porquê, ainda hoje, a prática não foi superada. Para

responder esta pergunta partimos do pressuposto de que não se trata de concepções morais

controversas, tampouco poderíamos explicar a partir da moralidade maniqueísta cristã,

calcada no bem e no mal. A resposta não está, a priori, em determinados grupos estarem de

acordo com a escravidão, mas sim no negacionismo do que é a escravidão e na manutenção

da cultura de exploração presente nas áreas rurais brasileiras e nas dinâmicas servis da

urbanidade, relações de poder que ultrapassam razões puramente econômicas. A partir disso

percebemos que o resultado de um discurso, dentro do Congresso, predominantemente

baseado em práticas rurais e dominado pela Bancada Ruralista, estendeu-se para as áreas

urbanas, por estarem amparados nas mesmas leis e entendimentos jurisprudenciais.

A esse repeito cabe lembrar que por trezentos anos a instituição escravista conduziu

política e economicamente o país, fazendo da cultura da exploração dos corpos negros e

indígenas sua pedra fundamental. Ao findar da escravidão legal e promulgada a república, foi



estabelecido um pacto de silêncio tal que toda responsabilidade dessa cruel história de

desumanização racista foi delegada à recém abolida monarquia. Dessa forma as instituições

políticas ignoraram os efeitos contínuos dos séculos de escravidão e nenhuma política pública

foi conduzida para mudar o curso da história.

Apenas em 1995 o Brasil reconheceu a persistência do trabalho escravo e a partir

disso foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel pelo Ministério do Trabalho e

Emprego, coordenado por fiscais do trabalho, que têm por objetivo fiscalizar e resgatar

trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão. A data marca o início do debate

pela erradicação do trabalho escravo no Brasil e também o ano em que a PEC do Trabalho

escravo surgiu em sua primeira versão, sendo aprovada apenas 19 anos mais tarde.

Segundo o Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo E Tráfico de Pessoas,

desde a criação dos Grupos Móveis1, em 1995 até o ano de 2020, foram encontrados 55.712

trabalhadores escravizados, destes, 53.378 foram resgatados, gerando uma média de 2.053

resgates anuais. Além disso, o perfil predominante dos resgatados são de homens entre 18 e

24 anos, analfabetos ou semianalfabetos, de perfil racial autodeclarados “pardos, mestiços,

caboclos, cafuzos, mamelucos e mestiços de preto com outra raça”; 70% são trabalhadores

agropecuários, dos quais os setores de maior incidência são respectivamente de criação de

bovinos e cultivo de cana-de-açúcar.

Outro dado importante, ainda segundo o Observatório de Erradicação do Trabalho

Escravo E Tráfico de Pessoas, é que entre 2003 e até 2014 o Pará era o Estado com maior

número de resgates, mas a maioria eram naturais do Maranhão. Nos cinco anos posteriores à

promulgação da Emenda Constitucional nº81/014, São Paulo assumiu a liderança como o

Estado com maior número de resgatados. Além disso, 70,2% dos municípios com

trabalhadores resgatados naturais têm IDH municipal e nível de educação baixo ou muito

baixo, o que indica a razão da fuga ou aliciamento para áreas com maior oferta de trabalho.

Dito isto passaremos para um breve resumo do caso e em seguida o resumo dos capítulos a

serem trabalhados.

O longo caminho da promulgação da Emenda Constitucional nº81/14
No dia 5 de junho de 2014 foi promulgada a Emenda Constitucional nº81/14,

resultante da PEC 438/04, conhecida como a PEC do Trabalho Escravo, que alterou o artigo

243 da Constituição Federal de 1988, adicionando o crime de “trabalho escravo ou análogo à

escravidão” à determinação de expropriação da propriedade, penalidade antes aplicada

1 Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho



apenas em caso de flagrada produção de ilícitos. Com a alteração a propriedade expropriada

deveria ser destinada à uso social (em caso de produção de ilícitos) ou à reforma agrária e

moradia popular (em caso de trabalho escravo ou análogo à escravidão). No entanto nos anos

que se seguiram à aprovação, mais precisamente entre 2015 e 2020, 5.470 trabalhadores

foram resgatados em situação análoga à escravidão, mas nenhuma propriedade foi

expropriada (Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas ,

2021).

O caminho percorrido entre a proposta inicial e a aprovação foi longo e complexo,

totalizando quase vinte anos. A redação original passou por diversas modificações e suscitou

debates em torno do conceito de trabalho escravo, diferenças entre a dinâmica do trabalho na

cidade e no campo, limites do direito à propriedade e colocou “em xeque” valores e

concepções de mundo estruturantes da nossa sociedade.

Cabe dizer que a aprovação da Emenda Constitucional nº81/14 representou um marco

indiscutível à luta contra o trabalho escravo e análogo à escravidão no Brasil. No entanto,

longe de ser um avanço como prometia sua proposta inicial, a alteração do texto incluiu a

necessidade de uma lei complementar para regulamentar o artigo e definir o conceito de

trabalho escravo, fazendo da Emenda Constitucional nº81/014 um retrocesso em função do

desprezo à legislação já existente que definem trabalho escravo. Segue na tabela abaixo a

diferença entre a PEC 438/01 e a EC 81/14.

Proposta de Emenda Constitucional 438/001
(proposta aprovada pela CCJ)

Emenda Constitucional nº81/014



Art. 1 O art. 243 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de
qualquer região do País onde forem localizadas
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a
exploração de trabalho escravo serão
expropriadas e destinadas à reforma agrária e a
programas de habitação popular, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei, observando, no
que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e da
exploração de trabalho escravo será confiscado e
reverterá a fundo especial com a destinação
específica, na forma da lei.”

art. 2 Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de
qualquer região do País onde forem localizadas
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a
exploração de trabalho escravo na forma da lei
serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e
a programas de habitação popular, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei, observado, no que
couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e da
exploração de trabalho escravo será confiscado e
reverterá a fundo especial com destinação
específica, na forma da lei.

FONTE: elaboração própria.

A exigência de lei complementar foi resultante de diversos acordos conduzidos pela

Bancada Ruralista para a aprovação da PEC, baseados em questionamentos sobre direitos

fundamentais, direito à propriedade, preconceito contra a cultura de trabalho do campo e

liberdade de negociação com o patrão. Iremos observar que o discurso construído contra a

aprovação e posteriormente pela modificação do texto, foi resultado da agremiação de

interesses do patronato rural, organizado e representado pela Bancada Ruralista (BRUNO,

1997).

Objetivos Gerais e Específicos
Dito isto, o objetivo geral desta dissertação é analisar as disputas em torno do

conceito de “trabalho escravo” no âmbito do Estado, a partir dos debates travados durante a

tramitação da PEC 438/04. Iremos nos ater às tensões e disputas ocorridas em dois

momentos: o primeiro será o período de 2001 a 2004, quando a proposta de emenda

constitucional foi aceita pela Comissão de Constituição e Justiça, passando pela Câmara; e no

segundo momento, quando o assunto retorna ao pleito em 2012 para finalizar a tramitação na

Câmara, se estendendo até 2014, quando finalmente foi votado pelo Senado.

O foco principal será nas articulações das bancadas e partidos em torno das

concepções filosóficas a respeito do trabalho, seus limites e direitos associados e assim



desvelar as tensões entre os principais grupos de influência nesses períodos-chave,

evidenciando o que estava em disputa a partir de suas práticas discursivas.

Como objetivos específicos iremos investigar quais foram os sujeitos e grupos

articulados em torno do debate; quais foram os grupos hegemônicos na construção do texto

da PEC; analisar como o debate se estruturou durante os dois momentos analisados: quais

eram os questionamentos, argumentos contrários e favoráveis, bem como as mudanças

discursivas no lapso temporal de sete anos em que a PEC ficou paralisada; por fim

estabelecer um debate bibliográfico sobre as consequências da promulgação da PEC com o

texto aprovado.

Referenciais teóricos
Os principais referenciais teóricos desta pesquisa foram: a teoria do discurso de

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2001); os conceitos de necropolítica de Achille Mbembe

(2016); o estado de exceção de Giorgio Agamben (2004; 2007); e por fim as reflexões sobre

redes de sociabilidade e de poder no que toca as análise da Bancada Ruralista Regina Bruno

(1997; 2009).

Resgatei a perspectiva pós-estruturalista da teoria do discurso de Laclau e Mouffe

motivada pela complexidade da nossa constituição histórica no que diz respeito a persistência

da prática de escravidão no Brasil, onde revelam-se fatores que ultrapassam à questão

econômica, tais como poder, dominação, patronagem, racismo, submissão de gênero e outras

relações inerentes à herança colonial e escravagista do Brasil.

A teoria do discurso é baseada em dois conceitos centrais: antagonismo e hegemonia.

O antagonismo revela o caráter não finalístico dos conflitos, que em outras palavras trata-se

de observar o conflito como pilar central do político e o eixo do paradoxo democrático,

admitindo que não há possibilidade de conceber as relações humanas sem embates. Neste

sentido, segundo Mouffe (2014) o antagonismo, se entendido como divergências de ideias e

concepções de mundo, não pode ser superado, ou seja: não há sociedade sem antagonismos,

portanto é necessário considerá-los como inerentes a qualquer processo político.

Dessa forma, as relações de poder concebidas no ordenamento político e social são

sempre articulações de interesses de determinados grupos, de maneira tal que quaisquer

modificações nas estruturas de poder significam o fortalecimento da ordem hegemônica ou a

criação de uma outra. Nas palavras de Mouffe
toda ordem significa a exclusão de outras possibilidades. É sempre uma expressão
de uma configuração particular de uma relação de poder (MOUFFE, 2014, p. 131).



Isso significa dizer que não há ordem estabelecida que não possa ser desarticulada por uma

outra ordem contra-hegemônica.

Assim, parte-se da perspectiva que a hegemonia é precária por natureza, por isso

entende-se que nenhum poder é absoluto e eterno, está sempre em disputa, mas para

alcançá-lo é preciso convencer o maior número de pessoas e grupos sociais a comungar das

mesmas pautas. A articulação dos interesses distintos em torno de bandeiras em comum é

chamada de “cadeias de equivalências” e representam a forma mais eficaz de alcançar

hegemonia na teoria discursiva proposta pelos autores.

Em termos mais claros Laclau e Mouffe afirmam que a hegemonia só pode ser

conquistada quando momentaneamente grupos com pautas distintas unem suas bandeiras em

uma só, essa bandeira única é chamada de ponto nodal e essas pautas distintas e articuladas

são chamadas de “cadeias de equivalência”. Essas articulações de interesse em torno de um

discurso comum permitem que grupos antagônicos entre si deixem de possuir demandas

isoladas, e portanto sem força para disputar hegemonia, para tornar-se uma potência política.

A exemplo veremos que a partir de 2012 empresários do setor urbano estavam unidos aos

mais tradicionais representantes da bancada ruralista, donos tradicionais de terra, e uma das

bandeiras em comum era a do “combate à esquerda internacional que estava tentando acabar

com a propriedade privada”.

Partindo desses princípios compreendemos que um discurso hegemônico é aquele

capaz de aglutinar a maior quantidade de demandas, a fim de alcançar um objetivo comum:

hegemonia em determinado campus político. Significantes vazios são palavras ou termos que

perdem seu significado dicionarizado ao adquirir uma diversidade de outros significados.

Esse fenômeno ocorre quando um termo entra em disputa em determinada circunstância

política, ou quando passa a possuir apelo emocional ou moral para a campanha de algum

grupo em disputa por hegemonia.

Nosso segundo referencial teórico é o conceito de necropolítica de Achille Mbembe

(2016), fundamental para compreendermos a valoração da vida de determinados sujeitos na

esfera pública, ou seja, na política. Mbembe destrincha a anatomia da criação de inimigos

ficcionais e sujeitos subalternizados, admitindo que o Estado se utiliza da morte como uma

ferramenta de gestão, porém não necessariamente a morte do corpo, considerando também a

morte da subjetividade do ser alienado do direito à vida em sua totalidade. Para o autor o

Estado determina o valor atribuído a cada tipo de indivíduo, impondo-os limites da vida e da

morte em seus aspectos físicos e subjetivos.



Mbembe parte do conceito de biopoder do filósofo Michel Foucault (1977), mas o

inverte. Para Mbembe não se trata de explicar como o Estado controla a vida (fazer viver,

deixar morrer), mas sim como controla a morte (deixar viver e fazer morrer). Para o filósofo,

ao levar o corpo ao limite (pela exploração do trabalho, por exemplo), o soberano, na figura

do Estado, aliena os sujeitos do direito à vida em sua plenitude, concepção a qual Franz

Fanon, psiquiatra e filósofo natural da Martinica, se valeu, sem nomeá-la, para falar da morte

da subjetividade dos sujeitos.

Ao ditar quais vidas precisam ser protegidas e quais precisam ser exterminadas para

que se possa manter a ordem, o Estado torna-se soberano, ou seja, mais do que ditar como

viver, o Estado decide quem vai morrer, como se dará essa morte e a partir disso de como

disporá dos corpos dos não sujeitos.

Achille Mbembe parte sua análise de algumas ideias centrais elencadas abaixo:

1º Assim como para Foucault (1977), o conceito de soberania tem em seu berço a

modernidade. A soberania se estrutura junto à ideia de democracia moderna, baseada na

lógica do contrato social, onde homens e mulheres, dotados de racionalidade, iguais em

direitos e deveres (dada as diferenças entre os gêneros), produzem as normas, constituindo a

estrutura sócio-jurídica que os regem, a qual chamamos  de política.

Nas palavras de Mbembe “Nesse paradigma, a razão é a verdade do sujeito, e a

política é o exercício da razão na esfera pública”. Dessa forma a modernidade e a biopolítica

estão intimamente relacionadas ao passo que entende-se que esses homens e mulheres são os

sujeitos sob os quais incidirá a biopolítica descrita por Foucault (1977). Essa estrutura

político-social, pautada na razão, garante o estado de paz, ordem e harmonia.
A política, portanto, é definida duplamente: um projeto de autonomia e a realização
de acordo em uma coletividade mediante comunicação e reconhecimento. Isso, nos
é dito, é o que a diferencia da guerra (MBEMBE, 2016, p.124)

2º “Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de

autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação” (ibidem, 2016, p.124). Esse

fenômeno é dado pelo exercício da razão, entendendo que a racionalidade e a liberdade são

inerentes um ao outro: o ser racional é o ser livre, pois é o ser capaz de produzir e seguir

normas. No entanto, não há igualdade real entre todos os sujeitos do corpo social. Em

detrimento disso aqueles que não são vistos enquanto sujeitos de direito, e portanto habitam

fora do espectro do político, não são soberanos e “capazes de autoconhecimento,

autoconsciência e autorrepresentação”, portanto não são os alvos da biopolítica, tornando-se

assim objetos da necropolítica.



3º Ao alienar essas parcelas da população sem direito à vida em seu sentido

completo: político, econômico e social, a política deixa de ser uma forma de garantir a paz,

para tornar-se sinônimo de guerra. Abaixo Mbembe nos explica a diferença entre o estado de

paz e o estado de guerra ao referir-se aos processos colonizatórios:
Um traço persiste evidente: no pensamento filosófico moderno e também na prática
e no imaginário político europeu, a colônia representa o lugar em que a soberania
consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei (ab legibus
solutus) e no qual tipicamente a “paz” assume a face de uma “guerra sem fim”.
(MBEMBE, 2016, p. 132)

4º Ao viverem sob uma constante política de guerra, é usurpado desses o direito de

existirem dentro da coletividade “racional”, ou seja, a partir dos direitos e deveres que

“garantem” ao sujeito uma vida de paz, tornando-os “não sujeitos” e “seres-objetos” das

políticas de morte. Seja a partir do deixar morrer, seja em políticas racionalmente genocidas,

voltadas ao extermínio, seja pela morte da subjetividade pela negação de suas identidades ou

direito à vida em totalidade e plenitude.

Mbembe portanto constrói o conceito de necropolítica a partir da articulação do

conceito de biopoder, estado de sítio e estado de exceção (ibidem, 2016, p.128). Mbembe

parte do lugar ocupado pelo sujeito subalternizado: ao invés de partir do controle da vida,

parte do controle da morte, entendendo que falar sobre o controle da vida não é suficiente

para compreender a política aplicada à sujeitos alienados de cidadania.

Nesse sentido, a teoria biopolítica e do Estado de exceção do filósofo italiano Giorgio

Agamben também irá nortear este trabalho, associado com alguns elementos da necropolítica

de Achille Mbembe. A utilização da teoria de estado de exceção do autor teve por objetivo

traçar uma ponte dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a fim de facilitar a compreensão

de como a necropolítica coexiste com a democracia. As obras que serão utilizadas serão a

Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (AGAMBEN, 2007) e Estado de Exceção

(AGAMBEN, 2004).

Para iniciar essa breve abordagem filosófica de Giorgio Agamben, cabe estabelecer a

diferença entre a biopolítica foucaultiana e agambeniana, dada a abordagem menos

expressiva de suas obras no Brasil. O princípio constitutivo da biopolítica de filósofo italiano

já diverge quanto à origem, enquanto para Foucault a biopolítica resulta da modernidade

(bem como para Mbembe), para Agamben trata-se de uma prática indissociável à figura do

soberano, ou seja, não foi a modernidade que criou a biopolítica, visto que a prática antecede

o período, é herdada pelo soberano e transferida para as novas estruturas político-jurídicas

modernas (ABDALLA, 2010, p. 43-44).



Pode-se dizer então que para Foucault o soberano tinha a função de decidir sobre a

morte, mas a partir do século XVIII essa relação muda e a modernidade inaugura uma outra

modalidade de controle: o Estado passa a decidir sobre quem vive e como se vive e não mais

quem morre e como se morre. É nesse ponto que Agamben estabelece a ruptura com a

biopolítica Foucaultiana. Para Agamben na história do mundo ocidental a vida biológica

sempre esteve submetida ao controle do poder político. Assim, a prática da soberania e do

controle do corpo constitui uma relação simbiótica.
Esse direito - de vida e morte - seria filosoficamente inconciliável porque, na
extensão em que o soberano realmente detém o poder para decidir sobre a vida e a
morte dos indivíduos, o sujeito seria assim suspenso entre elas. Qualquer sujeito não
teria o direito de viver ou morrer independente da vontade do soberano. Quer dizer,
em termos da relação com o soberano, o indivíduo é, por direito, nem morto, nem
vivo. Do ponto de vista da vida ou da morte, o sujeito é neutro, e é graças ao
soberano que o indivíduo tem o direito de estar vivo ou, possivelmente, o direito de
estar morto (ibidem 2010, p. 44).

Dessa forma, a vida e a morte são dois conceitos concomitantemente indissociáveis e

inconciliáveis, pois é o soberano (ou o Estado a partir da modernidade) que decide sobre

quem vive e quem morre.
É nesse sentido que Agamben discorre que não se trata do fazer morrer e deixar
viver do velho poder soberano, nem do fazer viver e deixar morrer do biopoder, mas
"já não fazer morrer, nem fazer viver, mas fazer sobreviver" (ibidem, 2010, p. 61).

Dessarte, para Agamben nas sociedades contemporâneas ocidentais a vida alcançou o

ápice da centralidade, estando em simbiose com a política e com o capital, não operando

apenas como um aspecto da política, mas sendo a própria política. A esse respeito Pál Pelbart,

Isis Freitas e Evandro Pontel (FREITAS; PONTEL, 2019, p.8) afirmam que o valor e o

controle atribuído à vida passa por um paradoxo na teoria de Agamben, pois ao mesmo tempo

em que a vida tornou-se o alvo do capital, tornou-se também o próprio capital. Em outras

palavras, o período demarca uma supervalorização da importância da vida biológica, no

entanto esse fato não indica que seja um fenômeno iniciado na modernidade, antes representa

apenas uma radicalização da biopolítica em função do surgimento de novos dispositivos de

controle.

A conceituação de vida é abordada por Agamben (2007), em sua obra fundadora da

teoria da vida nua, intitulada Homo Sacer: il potere sovrano e la nuda vita. O autor discute o

conceito para Foucault e recupera sua definição aristotélica a partir de dois termos: bíos e zoé.

Esses termos destinavam-se a explicar a vida sob um duplo aspecto. Zoé, que definia a vida

do corpo biológico, aquela que é própria de todos os seres viventes, a instintiva. E bíos, que



representavam a vida política, a vida na polis, que a modernidade veio a compreender como a

vida racional.

A partir dessa conceituação Agamben faz uma crítica à teoria de Foucault a respeito

da biopolítica. Segundo Guilherme Abdalla (ABDALLA, 2010. p. 58) a emergência da bíos

representou a exclusão de Zoé da polis grega, ou seja, para os gregos, a medida que a bios

(vida política) é inaugurada, a vida biológica (zoé) é ignorada, como se não fosse possível

coexistir vida biológica com vida política.

Foucault parte dessa compreensão para afirmar que a modernidade traz Zoé de volta à

polis, se dando assim o nascimento da biopolítica. Entretanto para Agamben essa distinção

não explica a vida ou a própria biopolítica, pois para o autor a Zoé nunca foi retirada da vida

política, tampouco retornou com a modernidade, pois a relação entre vida biológica e política

emerge em função da necessidade, da relação de poder em que está submetida, ou seja, a zoé

sempre esteve na polis. Dessa maneira cunha o conceito de vida nua:
[...]não é a simples vida natural, mas sim a vida natural de um determinado
indivíduo capturada numa relação particular com o poder que o segrega do divino e
do profano. Não é bios nem zoé, mas sim a forma politizada da vida natural exposta
soberanamente à morte [...] Desse modo a vida nua é a existência biológica sujeita a
uma condição particular de exclusão inclusiva do domínio do soberano (ibidem,
2010.p.60).

Para explicar a vida nua Agamben (2007) parte de uma outra definição: o Homo

Sacer, que designa aquele para o qual a vida nua se faz presente, tornando-o um não-sujeito.

A definição deste conceito advém da tradição do direito romano e é o ponto de partida para a

defesa da tese de que a biopolítica nasce com a política e antecede à modernidade. Retrata um

sujeito que foi condenado e entendido enquanto criminoso, e não pode ser condenado à morte

por impedimentos legais, mas é então retirado da esfera de proteção do Estado e a partir disso

matá-lo não representa mais um crime. Esse indivíduo é chamado de “homo sacer”, traduzido

como “homem sagrado”, ou homem separado, pois é colocado em outro espaço, ele é o outro

e está à margem do ordenamento jurídico, político e social. O Estado já não mais o protege e

nem lhe garante direitos (ABDALLA, 2010, p.157-160).

Esse indivíduo não está mais sob a tutela do Estado, portanto não goza mais de

proteção ou garantias de direitos humanos, está exposto à condição de “vida nua”, situação

em que a morte desse não importa e seu assassinato não é nem um sacrifício, nem um

homicídio. Em função disso a categoria teria sido o primeiro aspecto observado da

biopolítica, pretérita à própria modernidade (ibidem, 2010, p. 54).

Temos aqui um ponto central do nosso debate, uma categoria extremamente

importante para compreendermos o que foge da esfera jurídica, o que não é dito. O homo



sacer não pode ser sacrificado, não pode ser juridicamente condenado à morte, à violência, à

fome, ou à indignidade. O Estado não o mata, mas o abandona à própria sorte.

É importante destacar que a vida nua não está imediatamente relacionada à figura do

criminoso, mas sim do criminoso visto como irrecuperável, pois os sujeitos que estão

submetidos a algum sistema corretivo do Estado, ainda está sob a tutela jurídica, ainda possui

direitos, ainda é um indivíduo. A vida nua destina-se ao incorrigível aquele para o qual não se

aplica mais a justiça, o apátrida, por exemplo. Entretanto, para o filósofo italiano toda vida é

nua, pois nenhum direito é absoluto, e o poder soberano do Estado pode, se entendido como

necessário à proteção do Estado e da democracia, retirar do sujeito sua tutela e aliená-lo de

direitos.

Dessa forma se insere a teoria do Estado de Exceção do autor. Segundo Agamben, as

democracias ocidentais modernas herdam do soberano a capacidade de conciliar a exceção

em sua estrutura, impõem-se a vida nua para os cidadãos, assim como em outrora foi para os

súditos. A exceção é um dispositivo de Estado para o controle do Homo Sacer, uma forma de

controlar as vidas perigosas ao status quo.

Agamben parte da concepção de que o estado de exceção não pode ser entendido

enquanto um ato normativo, pois não passa por uma lei, tampouco uma situação excepcional

na democracia. O estado de exceção agambeniano é resultado de um vazio do direito nos

Estados democráticos, é a ausência da garantia de proteção aos direitos fundamentais dos

indivíduos.

Mas cabe ressaltar que nas constituições mais modernas o estado de sítio e de defesa

são dispositivos democráticos legais, subterfúgios de defesa do próprio Estado, onde em

situação de crise, desordem ou calamidade o soberano pode suspender direitos dos cidadãos,

ou seja, faz parte do ordenamento jurídico. No caso do Estado brasileiro é possível utilizar-se

desse instrumento em caso de guerra declarada, instabilidade institucional grave e iminente

ou calamidade, sendo resguardado as devidas regras e limitações (BRASIL, CF. 1988, art.

136-142).

No entanto, apesar dessa judicialização do Estado de exceção na norma

constitucional, estamos aqui nos utilizando da tese agambeniana que Estados democráticos se

utilizam do argumento da democracia para suprimir direitos fora do aspecto da lei, sob a

máxima do brocardo latino “necessitas legem non habet” (a necessidade desconhece a lei)

(AGAMBEN, 2007.p. 40-41), ou seja, em nome da defesa do bem maior (da democracia e do

próprio Estado), a lei pode e fatalmente será dispensada. Assim, para Agamben qualquer



tentativa de legislar sobre o estado de exceção repercute em uma falácia, visto que não se

pode legislar sobre a ausência do direito, pois não há controle sobre o estado de necessidade.

Além disso, observamos a partir da teoria de Agamben que o homo sacer é retirado do

ordenamento social não por uma ação direta do Estado, mas ao ser abandonado por ele, ou

seja, quando sua vida perde validade jurídica. Dessa forma, para muito além do estado de

exceção legalmente justificado, tomaremos como objeto de análise os casos onde há

abandono dos sujeitos por meio da não aplicação de leis e proteção jurídica de determinados

grupos sociais.

Por fim, em paralelo à Hannah Arendt, Agamben compreende que os campos de

concentração não são alienígenas democráticos, antes podem coexistir como uma ferramenta

de manutenção do Estado e garantia da própria ordem democrática. O conceito de Campo é

portanto um espaço onde a exceção se torna regra, nas palavras de Agamben: “o campo é o

espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se regra"(ibidem, 2007, p.7).

Guantánamo2 é um exemplo contemporâneo clássico, mas poderíamos transferir para a

realidade brasileira citando as periferias brasileiras, comunidades de povos tradicionais e

espaços rurais, onde a suspensão de direitos não são situações pontuais, mas já integram a

dinâmica desses espaços.
No campo, o estado de exceção, que era essencialmente uma temporal suspensão do
estado de direito, adquire um arranjo espacial permanente, que, como tal,
permanece constantemente fora do estado da lei normal. Como uma figura
topológica, a essência revelada no campo é adquirida de normalização da exceção: o
campo materializa o paradigma jurídico-político no qual norma se torna
indistinguível da exceção, quer dizer, no qual a exceção é realizada normalmente
(ABDALLA, 2010.p 166).

Nesse sentido admitimos o espaço rural como um espaço de exceção, entendendo que

o argumento da cultura do meio rural, utilizado pela bancada ruralista para defender leis

trabalhistas diferenciadas (havendo prática, mas permanecendo sem a devida regulamentação

legal), remete a aceitação de um estado de exceção permanente, onde o direito é suspenso em

função da tradição.

Para finalizar a análise dos referenciais teóricos desta pesquisa, no que se refere aos

atores analisados, utilizaremos alguns trabalhos de Regina Bruno a fim de compreendermos

quem integra, o que representa e como se organiza a Bancada Ruralista.

2 Complexo prisional militar estadunidense, localizado na Baía de Guantánamo, Cuba. A princípio foi destinado
à criminosos acusados de terrorismo, tornando-se mundialmente famoso por graves denúncias de violações aos
direitos humanos, principalmente após a publicação do livro “Diário de detento em Guantánamo (SLAHI,
2002).



A escolha por destinar um referencial teórico específico aos atores da bancada

ruralista é por ter sido este o grupo com maior coesão discursiva de todo o rito legislativo.

Por outro lado, não há nada que indique um fator em comum entre os grupos que se

organizaram a favor da PEC, entre esses houve representantes de diversos movimentos

sociais, de luta pela terra, ambientalistas, de direitos humanos, partidos distintos, artistas, de

socialistas à liberais. Em contrapartida, na Bancada Ruralista é possível identificar uma

unidade, ainda que pluralizada, de uma parcela significativa de oposição ao texto original e à

promulgação da proposta (a bancada ruralista).

A esse respeito, Regina Bruno nos alude que a extrema organização em prol da defesa

de interesses em comum da bancada, capaz de minimizar as divergências concernentes às

multiplicidades de partidos, localidades, objetivos e sujeitos, têm como fundamento a
clareza que a união acima das contradições e disputas é condição da dominação e
consequentemente de sua reprodução social e política. (BRUNO, 2015, p.2)

Partimos portanto da compreensão que a bancada ruralista possui dimensão de classe,

onde a conformação de interesses cria identidade, exprime valores e garante hegemonia de

grupos historicamente poderosos, ainda que sob novas roupagens inerentes ao curso da

história, tal como o advento das agroindústrias pela modernização do campo.
O modo como grandes proprietários de terra e empresários rurais e agroindustriais
atuam e se organizam em defesa de seus interesses nos permite pensar a
representação como um processo que agrega diferentes dimensões. Representação
entendida como espaço de sociabilidade e de construção de uma retórica de
identidade, de legitimidade e de reprodução social e política, e concebida como
espaço privilegiado de intensificação dos laços sociais que une reciprocamente as
classes e grupos patronais rurais e agroindustriais e como lugar de reafirmação de
valores, de construção projetos de vida, da identificação dos adversários e dos
aliados e, ainda, da renovação e atualização de práticas sociais, culturais e políticas.
Nessa perspectiva suas elites e porta-vozes procuram apropriar-se de propostas
socialmente reconhecidas e legitimadas como, por exemplo, “segurança alimentar”,
“preservação ambiental”, “responsabilidade social”, “desenvolvimento sustentável”
e as transformam em palavras políticas e objeto de disputa (BRUNO; SEVÁ;
CARNEIRO, 2008, p.4).

A perspectiva predominante — e fim último da bandeira unificada pelo patronato

rural e agroindustrial — é a defesa da propriedade da terra, entendida como um direito

natural e inalienável (ibidem 2008, p. 5), à medida que também se expressa a defesa do

conservadorismo à moda brasileira. Assim apresentam-se modernos e liberais na economia, e

conservadores nos valores, costumes e ideais políticos. São esses, portanto, os interesses que

regem a Bancada Ruralista.

Entretanto, apesar do poder político do patronato rural não ser um fenômeno recente,

nas últimas décadas é possível perceber uma mudança de estratégia. Segundo Bruno o



“Movimento Sou Agro”, surgido na mídia em 2011, tinha a intenção de recuperar a boa

imagem do setor, em tempo já associada à retórica anti abientalista, e acrescentaria ainda

outras associações relacionadas à exploração de mão de obra e ao trabalho infantil. Dessa

forma iniciou uma jornada de criação de identidade coletiva nacional associada ao agro. O

slogan em defesa de que sem o agro nada se consome, sem o agro nada se veste, sem o agro

não há vida, de que do campo à cidade, tudo é agro3, ganhou espaço na mídia de maneira

muito mais efetiva. Nas palavras de Bruno:
Sou Agro simboliza, então, o princípio da universalização. Todos são agro, e se
ainda não o são, deveriam sê-lo, dizem seus porta-vozes. A abrangência da noção de
agro é parte de um habitus de classe, que consiste em considerar seus interesses
como se fossem de toda a sociedade. Se na década de 1960 as elites rurais
defendiam um “Brasil vocação agrícola”, o agronegócio apregoa que “o planeta é
agro”, basta apenas reconhecermos esta realidade. Como veremos, são valores
“inseparáveis da relação com a linguagem e com o tempo (...,) que funciona como
materialização da memória coletiva” (2008, ibidem p. 7)

No entanto, esse argumento também criava, paralelamente, a identidade do “outro”,

do inimigo a ser combatido. Ora, se tudo devemos ao agro, o agro não nos deve nada. Sob

esta bandeira engole-se tudo e todos: indígenas, quilombolas, povos tradicionais, pequenos

agricultores, etc. Todos são “agro”, dos grandes aos pequenos. E aqueles produtores que por

algum motivo não prosperam é por falta de trabalho, vontade, iniciativa, otimismo, espírito

empreendedor, conhecimento sobre poupança e excesso de preguiça, não por falta de terra ou

dinheiro, ou seja, valem-se de princípios liberais clássicos (ibidem, 2008, p. 8).

Assim, do lado do agro estão homens honrados, virtuosos, honestos, de boa família e

tradição, sem os quais nada existiria e ninguém sobreviveria. Desta forma, deste mesmo lado

deve estar a sociedade, que deve ser grata e sentir-se parte desse todo, pois do outro lado

estão os preguiçosos, ingratos e anti liberais (hoje genericamente chamados de comunistas ou

esquerdistas), representados pela figura dos ambientalistas, promotores do trabalho,

defensores dos direitos humanos e movimentos pelo direito à terra e ao teto. Assim o

patronato rural se estabelece enquanto uma força hegemônica econômica, política, social,

cultural e intelectual.

Cabe ainda comentar que a Assembleia Nacional Constituinte foi o limiar da

institucionalização do patronato rural. A reorganização dos movimentos sociais e de luta pela

terra durante a constituinte, bem como a pluralidade de interesses observadas no referido

debate, trouxe uma nova perspectiva de representação de interesses do patronato,

3 Em referência à teoria do discurso de Ernesto Laclau, podemos considerar o “agro” como um significante
vazio.



desencadeando na criação da União Democrática Ruralista, a UDR, embrião da Bancada

ruralista (ibidem, 2008 p. 9). Sem dúvida a modernização da agricultura já havia modificado

a estrutura do rural, mas foi a redemocratização e os direitos fundamentais referendados na

Carta Magna, que criaram a necessidade de uma ordem, agora de classe, para a categoria.

Pode-se dizer que o surgimento das Frentes Parlamentares inovaram a representação

patronal no âmbito político, pois agregou muito mais do que os ideais de um partido ou de

um grupo. É nesse sentido que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) cumpre o papel

de institucionalização do patronato rural. A FPA é hoje uma das principais forças

suprapartidárias do congresso e congrega uma pluralidade tão significativa que a “olho nu”

poderia causar estranhamento, mas ao fim reúne os principais representantes da agroindústria

e senhores de terra das principais regiões de conflito do país, bem como também admite

representantes religiosos e de forças industriais urbanas (ibidem).

Proposta Metodológica
Quanto ao referencial metodológico este estudo recorre à análise documental e

bibliográfica, visando recuperar brevemente a trajetória da escravidão colonial e

contemporânea no Brasil; bem como estabelecer um debate sobre as bases filosóficas do

texto constitucional e seus desdobramentos na construção discursiva no cenário político e

jurídico brasileiro a fim de compreender as origens do pensamento político, social e

econômico dos grupos analisados.

No que toca especificamente a análise do discurso dos debates em torno da PEC, além

dos aportes da Teoria do Discurso da Escola de Essex, exemplificada nos trabalhos de Laclau

(2001; 2014) e Mouffe (2014), utilizaremos também a metodologia de frame analysis de

Errejón Galván (2012), onde o autor propõe o enquadramento do discurso a partir de três

marcos de interpretação: marco diagnóstico, marco prognóstico e marcos de motivação.

No marco diagnóstico identificamos no discurso o problema levantado pelo indivíduo

ou grupo que disputa a hegemonia discursiva. Esse é o momento da denúncia, onde o grupo

que almeja hegemonia de um discurso aponta algo que necessita ser combatido ou mudado.

No marco prognóstico o autor do discurso define os limites que o diferenciam do seu

oponente, traçando as fronteiras entre o “nós” e o “eles”. A criação dessa identidade é

definida pela oposição ao outro. A partir dessa diferenciação propõe-se uma solução para os

problemas identificados: “Nós possuímos a solução, eles são os causadores do problema ou o

próprio problema”.



Por fim os marcos de motivação, onde são estabelecidas as bandeiras, comumente

atreladas tanto aos aspectos morais, como a naturalização e historização da proposta assim

como as propostas de ação. Esse último marco estabelece os princípios ideológicos que

apelam ao público apoio em função de um bem maior.

Os marcos interpretativos: quadros do diagnóstico, prognóstico e motivação:

Quadro de Marcos interpretativos

Marco de
diagnóstico

Problema Injustiça

A descrição do problema
com suas diferentes
dimensões

Injustiça que se destaca do problema diagnosticado

Marco de
Prognóstico

Dimensão vencedora Traçado de fronteira Nominação

Dimensão que se assume
como principal do problema
pela injustiça que cria na
população / grupo/ nação

Delimitação no espaço social
e no conjunto de atores que se
estabelece a
partir dessa dimensão
vencedora:
- Antagonismos
- O eles e o nós

Frase sintética da proposta de
solução que surge deste
prognóstico
- Slogan

Marco de
Motivação

Ideologização da fronteira
(moralização)

Reconstrução histórica
/social / política /científica

(naturalização)

Programa de ação

Conteúdos morais que se
destacam no discurso para
motivar as pessoas a aderir
a ele

Referências que se utilizam
para legitimar histórica, social,
política – e/ou cientificamente
a proposta nomeada

Principais medidas e
propostas a serem
implementadas

Estrutura da Dissertação

Além desta introdução o trabalho em tela compreende três capítulos, uma conclusão e

um pósfacio. No primeiro capítulo traçamos um panorama histórico da escravidão no Brasil,

iniciando na escravidão colonial até o fim da ditadura-civil militar. Analisamos a construção

do discurso da escravidão durante o período monárquico, a abordagem jurídica, política e

social da escravidão. Trabalhamos também o negacionismo da continuidade da cultura da

escravidão no Brasil após a proclamação da república, até o retorno do conceito no

ordenamento jurídico brasileiro em 1940, ainda que de forma superficial e abstrata. Esse

rápido panorama histórico nos permitirá compreender a construção do discurso que irá se



consolidar na Assembleia Nacional Constituinte, em 1985 e se fortalecer nos anos que se

seguiram até o amadurecimento da luta pela erradicação do trabalho escravo no Brasil.

No segundo capítulo trabalhamos com a promulgação da Constituição Cidadã, seus

referenciais teóricos, filosóficos e ideológicos; a construção dos discursos do trabalho

escravo, bem como a disputa pela elaboração da PEC do Trabalho Escravo no Senado e na

Câmara. No período que abarca a Constituinte até a aprovação da Câmara em 2004, veremos

do fortalecimento da luta pela erradicação do trabalho escravo até seu desmonte, quando por

quase oito anos (2004-2012) a PEC do trabalho escravo ficou parada nas gavetas do

Congresso.

No terceiro capítulo trabalhamos a disputa em torno da conceituação de trabalho

escravo e pela promulgação da Emenda Constitucional Nº 81/14. O recorte temporal se inicia

em 2012, quando o assunto retornou às casas legislativas, até 2014, quando é enfim aprovada.

Abordaremos também o fortalecimento da influência da Bancada Ruralista; a construção dos

discursos mais severos e reacionários da direita brasileira; o afrouxamento das políticas de

erradicação do trabalho escravo e a flexibilização do conceito de trabalho escravo no Brasil.

Na Conclusão retomamos as questões principais do trabalho, focando particularmente

na recuperação das concepções filosóficas sobre justiça da constituição, frente aos discursos

estabelecidos durante a tramitação da PEC do Trabalho Escravo. Por fim incluímos um

Pósfacio para recuperar o desmonte das políticas públicas no combate ao trabalho análogo à

escravidão no Brasil e  a incidência e o trabalho escravo no Brasil durante a pandemia.



CAPÍTULO I

AS ORIGENS DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO
BRASIL

O Brasil carrega não apenas a marca de ter sido o último país das Américas a abolir a

escravidão, como também foi a colônia americana que mais recebeu homens e mulheres

sequestrados do continente africano para serem escravizados. Chegados aqui eram

distribuídos como objetos de consumo para todo território nacional, demarcando mais um

importante dado histórico, visto que se fez da cultura escravista uma realidade para toda

colônia, não deixando espaço para outra realidade em nenhum canto desta terra.

Estima-se que cerca de 4,8 milhões de africanos tenham desembarcado legalmente4 no

Brasil entre 1560 e 1860 (SCHWARCZ; GOMES, 2018, p.18). No entanto, torna-se difícil

garantir a exatidão desses números em função da ausência de documentos que foram

queimados no escândalo da circular nº 29 de 13 de maio de 1891, assinada no governo

provisório de Deodoro da Fonseca, pelo ministro das finanças Rui Barbosa e executada pelo

seu sucessor, Tristão de Alencar Araripe. A norma citada determinou a queima de todos os

registros documentais da escravidão, como livros de matrícula, controle aduaneiro e

recolhimento de tributos. O episódio que continua sendo alvo de um jogo de culpas da

história5. Posto esses fatos torna-se essencial resgatar brevemente as memórias de exploração

e luta por liberdade e dignidade no Brasil, que tem como pedra fundamental a escravidão

indígena e negra, bem como seus desdobramentos no pós-abolição, até a Constituição de

1988.

5 O caso fez com que Rui Barbosa ficasse conhecido e denunciado por diversos teóricos do tema, tal como
Gilberto Freire e Abdias Nascimento, pelo apagamento da história da escravidão brasileira. Em sentido contrário
Américo Jacobina Lacombe (1988) foi à defesa do ex-ministro argumentando ter se tratado de uma estratégia de
governo para privar de instrução os indenezistas, ex-senhores de escravizados que pleiteavam uma indenização
do governo pela perda de suas propriedades humanas na abolição. Independentemente da motivação de Rui
Barbosa, a destruição dessas importantes fontes nos delega um espaço nebuloso de ausência de dados empíricos
e confiáveis que nos auxiliem na aproximação do número de vidas roubadas no continente africano para a
América colonial portuguesa.

4 não estão inclusos aqui o tráfico humano ilegal.



Partindo deste contexto, o primeiro ponto analisado será a escravidão colonial até a

abolição. Tomarei como foco da análise a atuação da sociedade civil, as legislações e aos

valores da elite colonial que moldaram o caráter paternalista e religioso da instituição

escravista brasileira, onde a relação entre o escravagista e o escravizado era justificada por

uma missão divina dada aos homens brancos salvadores, enquanto o tratamento desumano e

degradante era tido como um expurgo para o escravizado. Assim, os princípios de “justiça”

presentes nas práticas violentas que recaíram sobre as mulheres e homens escravizados,

desvelam as raízes do trabalho análogo à escravidão que ainda persiste no Brasil. A exemplo

da "cultura do trabalho no campo” defendida pela bancada ruralista como justificativa para a

exploração da força de trabalho.

Partiremos portanto do mito da “escravidão branda”, que deu origem ao mito da

“democracia racial” moderna. Esse fenômeno nos ajuda a compreender a dimensão

paternalista das relações de exploração, que permanece presente nos apelos afetivos

envolvendo homens e mulheres do campo e os senhores de terra, criando uma esfera de

dependência e gratidão, onde direitos são expostos como favores ou caridade.

Sobre esta perspectiva, Abdias Nascimento (2016) descreve a anatomia do racismo

estrutural brasileiro a partir da concepção do mito do senhor benevolente, explicado pelo

fenômeno da caridade católica na relação escravocrata-escravizado. Para o autor, a falseada

ideia de brandura da escravidão brasileira se explica por alguns fatores, tais como, a

propaganda católica de salvação e a suposta permissividade que permitiu a sobrevivência das

expressões culturais africanas, fato que ignora vetores como a própria resistência dos povos

pretos. Dessa maneira Abdias Nascimento afirma que
Durante séculos, por mais incrível que pareça, esse duro e ignóbil sistema
escravocrata desfrutou a fama, sobretudo no estrangeiro, de ser uma instituição
benigna , de caráter humano. Isto graças ao colonialismo português que
permanentemente adotou formas de comportamento muito específicas para disfarçar
sua fundamental violência e crueldade. Um dos recursos utilizados nesse sentido
foram a mentira e a dissimulação. A consciência do mundo guarda bem viva a
lembrança do colonialista Portugal encobrindo sua natureza racista e espoliadora
através de estratagemas como a designação de "Províncias de Ultramar" para
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau; como as leis do chamado indigenato,
proscrevendo, entre outras indignidades, a assimilação das populações africanas à
cultura e identidade portuguesas. Essa rabulice colonizadora pretendia imprimir o
selo de legalidade, benevolência e generosidade civilizadora à sua atuação no
território africano. Porém todas essas e outras dissimulações oficiais não
dissimularam a realidade, que consistia no saque de terras e povos, e na repressão e
negação de suas culturas, ambos sustentados e realizados, não pelo artifício jurídico,
mas sim pela força militar imperialista (ibidem, 2016, p.59-60).

Segundo o autor, na relação escravizador-escravizado, o senhor era visto como o

responsável espiritual do sujeito escravizado, por essa dinâmica o escravizado devia-lhe



gratidão e subserviência pela dádiva da redenção do trabalho e do ensinamento. Esse

patriarcalismo primário deu origem à cultura patronal da salvação, da dependência e da

gratidão social e econômica, que prevalece nas classes dominantes, principalmente no campo.

Essa submissão física, material e espiritual exigida dos sujeitos negros, fizeram de

seus corpos “objetos de disputa” de poder entre os “donos” da propriedade humana e o

Estado. Assim, a legislação colonial resolvia essa problemática garantindo que a decisão a

respeito do castigo destinado ao escravizado fosse direito do senhor. Já à Coroa cabia o que

estivesse fora do domínio das terras particulares (reprimir quilombos, capturar foragidos e

etc).

Aqui observamos um fato importante: não podemos falar de Estado liberal no Brasil

antes do século XIX. No entanto, a concepção de inviolabilidade radical da propriedade

(inclusive a humana) já estava fortemente arraigada à estrutura política, econômica e social

do Brasil colonial. Mas, dada as devidas categorias de poder, seja pelas mãos do senhor, seja

pelas mãos do Estado, "o controle dos comportamentos seguia a mesma lógica: a punição

deveria ser pública, exemplar, reafirmando o poder do senhor ou do soberano” (GRINBERG,

2018, p. 150).

Por conseguinte, existia um crivo moral a respeito do que era ou não adequado como

punição para garantir que o objetivo fosse alcançado: um castigo “justo” e “proporcional” à

falta para que não houvesse reincidência. A esse respeito, Grinberg (ibidem) nos alude que os

castigos físicos exemplares6 não ocorriam a todo momento, afinal representaria a perda da

propriedade e, principalmente, uma banalização da obediência pelo medo, sendo portanto

aplicados apenas em casos de fugas, rebeliões ou situações igualmente “extremas”. No

entanto, os demais castigos, tal como a máscara de folha de flandres7, por exemplo, eram

comuns e parte do cotidiano dos sujeitos escravizados.

1.1. A Legislação Escravista
No que diz respeito às bases legais, o caso português foi singular nas Américas, visto

que, diferente de outros colonizadores do território Americano, como Espanha e Inglaterra,

não existia um código jurídico específico para a escravidão (ibidem p.151-152). A legislação

escravista figurava no livro equivalente ao código penal português, onde todos os demais

crimes, de outras categorias, bem como suas penalidades, também estavam. Tratava-se do

Livro V das Ordenações Filipinas, publicado em 1603 e extinto apenas em 1830, com a

7 Espécie de máscara feita de lâminas de aço que impedia a ingestão de alimentos e bebidas.

6Castigos físicos que poderiam culminar facilmente em morte, como os açoites em pelourinhos e imobilização
em troncos.



promulgação do Código Criminal Português, que foi criado com objetivo de modernizar o

ordenamento jurídico, eliminando os resquícios do absolutismo.

No entanto, para regulamentar a escravização indígena foi criada uma lei específica.

Em 1570 foi promulgada a “Lei sobre a liberdade dos gentios” (BRASIL. 1570, tomo I, p.

345), que legalizou a escravização de indígenas sob argumento da “guerra justa”, ou seja,

autorizava a escravização de todos aqueles que apresentassem quaisquer formas de

resistência à colonização. Criou-se então o mito do “índio bravo” ou “Tapuios” e do “bom

selvagem” ou "índio manso”. Os Indígenas “bravos” foram escravizados, tanto para trabalho

forçado quanto em guerras de domínio em todo território, durante todo o período analisado e

de igual forma não podemos falar de um fim absoluto de sua exploração8 (OLIVEIRA;

FREIRE, 2006, P. 37).

No caso da escravização dos povos pretos, essa ausência de legislação específica não

significava que sujeitos livres e escravizados fossem punidos sob o jugo da mesma pluma.

Segundo Grinberg
as penas eram decididas com base no juízo que se fazia sobre a condição do
criminoso, a natureza de seu crime e a condição da vítima. Assim, crimes cometidos
por escravos eram punidos de maneira diferente dos crimes cometidos por pessoas
livres (ibidem, p.150).

Além disso, Grinberg continua dizendo que muito embora existisse lei para regular os

crimes dos escravizados:
muito espaço era concedido à decisão senhorial. Por exemplo, o título 95 do livro V
estabelecia que os senhores poderiam prender, castigar e emendar seus escravos,
porém não discriminava a pena específica, deixando a eles o poder de decidir
quantos e como seus escravos seriam açoitados (ibidem).

Cabe mencionar que havia também previsão legal para coibir castigos considerados

excessivos. Era permitido, inclusive, que os próprios escravizados representassem contra o

senhor à Coroa, o que raramente acontecia. A denúncia resultava costumeiramente na

recomendação para que o escravizado fosse vendido a fim de ser retirado de onde “causava

problemas”, assim a punição recaia sobre a vítima, visto que o escravizado vendido era

separado de sua família e comunidade.

A esse respeito, Grinberg não deixa dúvida: tratava-se de uma medida cautelar para

garantia da ordem, uma vez que castigar de forma excessiva poderia representar a perda da

mercadoria humana ou poderia deixar o escravizado rebelde, colocando em risco o status

quo, pois serviria de mau exemplo aos demais. Além disso, o poder atribuído ao Estado

8 Faz-se importante uma autocrítica quanto ao não aprofundamento da particularidade da questão
indigígena.



português, no limite do uso e tratamento destinado aos escravizados, também era uma forma

de demonstração de poder da Coroa “revelando aos senhores que a autoridade deles era

limitada pelo exercício do poder real” (ibidem).

Também em 1830, com o Brasil há pouco independente, foi criado o primeiro Código

Criminal brasileio (GOMES, 2015 apud CONFORTI, 2019, p. 379), onde era punível com

multa e prisão quem escravizasse alguém juridicamente livre. A medida foi essencial para

proteger o homem branco imigrante na primeira onda imigratória européia para o trabalho

livre. A lei determinava que:
Reluzir á escravidão a pessoa livre, que se achar em posse da sua liberdade.

Penas - de prisão por três a nove anos, e de multa correspondente à terça parte do
tempo; nunca porém o tempo de prisão será menor, que o do captiveiro injusto, e
mais uma terça parte (BRASIL,1830. art. 179).

Segundo os dados apresentados por Luciana Conforti (CONFORTI, 2019, p. 379), os

anos que se seguiram intensificaram os debates, críticas e resistências por parte dos homens

brancos donos de terras, que se negavam a crumprir penalidade por uso ilegal de mão de obra

negra escravizada, alegando tratar-se de um aspecto cultural da vida social e econômica do

Brasil9.

Assim, apesar de algumas fazendas terem iniciado uma gradual substituição da mão

de obra negra escravizada pela mão de obra branca, livre e imigrante, houve também

significativo aumento o tráfico humano ilegal interno. As leis que se sucederam, como a lei a

Lei Eusébio de Queiroz que determinou o fim do tráfico atlântico em 1850; a lei de terras, no

mesmo ano; e o aumento da demanda por mão de obra devido à expansão agrícola cafeeira,

também nos ajudam a explicar o fenômeno do aumento expressivo do tráfico interno.

O caso da Lei de Terras de 1850 foi um marco da transição do ideário

socioeconômico mercantil para o liberal. A partir deste marco histórico, para além da

herança, o dinheiro também comprava terras e portanto, prestígio social. A terra tornou-se

definitivamente privada, saindo do domínio da Coroa para particulares. Delegando ao

homem, ainda que livre, à servidão pela dependência da terra que jamais poderia comprar.

Nas palavras de José de Souza Martins
O país inventou a fórmula simples da coerção laboral do homem livre: se a terra
fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo; se o trabalho fosse livre, a terra tinha
que ser escrava. O cativeiro da terra é a matriz estrutural e histórica da sociedade
que somos hoje (MARTINS, 2010, p.3).

9 Chamo atenção do leitor para esse aspecto em particular, pois trata-se de um argumento que será repetido à
exaustão durante os debates da PEC do Trabalho escravo.



Assim, concluímos que a proximidade do fim jurídico da escravidão no século XIX

foi consonante com a consolidação do Estado liberal. No entanto, esteve longe de ser

explicado unicamente por essas novas dimensões políticas e econômicas. O processo de

abolição foi longo, penoso e politicamente bem demarcado. Segundo Angela Alonso (2018,

p. 378) o caminho foi marcado por duas características:
De um lado, movimento abolicionista, contramovimento escravista e governos
usaram o repertório de experiências internacionais como bússula para lidar com a
escravidão. De outro, abolicionistas escolheram estratégias, retóricas e áreas
preferenciais (espaço político, instituições políticas e ações clandestinas, em
resposta à correlação de forças em cada conjuntura — disposições de governos para
cooptar, tolerar ou reprimir, presença de aliados no sistema político e força dos
escravistas (ibidem).

1.2 Os Movimentos Abolicionistas
Os movimentos abolicionistas e anti-abolicionistas eram heterogêneos, convergindo

interesses distintos e, por consequência, complexificando o processo. Portanto, foram

também diversas as formas de luta e forças políticas que guiaram o processo durante e após a

abolição.

A elite política imperial era, em sua maioria, a favor da continuidade da escravidão, e

como explicitado por Alonso (ibidem), apenas sob pressão inglesa proibiram o tráfico

Atlântico em 1850, silenciando o debate parlamentar por quase duas décadas, fazendo o tema

da abolição voltar à agenda apenas em 1868, em função dos já avançados processos de

abolição no restante das Américas e também pelas pressões internas advindas dos grupos

abolicionistas institucionais e não institucionais.

Esse alvoroço político fez com que os partidos políticos rachassem à medida que o

número de movimentos sociais, das mais diversas orientações, aumentava. Assim, de dentro

da elite imperial insurgiram ideias abolicionistas, ainda que controversas e por vezes até

conservadores, guiadas pelo medo de revoltas. O partido liberal e seus simpatizantes, por

exemplo, sugeriam uma transição gradual, utilizando o espaço público e a imprensa como

forma de propaganda, fazendo com que o debate se ampliasse dentro do Estado e fora dele

(ibidem). O objetivo era uma transição lenta e indenizatória, para evitar revoltas sociais e sem

acarretar em prejuízos econômicos.

Mas, do outro lado haviam os movimentos abolicionistas radicais, protagonizados por

ex-escravizados, mulheres e homens negros nascidos juridicamente livres, e até mesmo

alguns membros da elite, influenciados por ideais liberais, que viriam a ocupar as esferas

institucionais. Esses demandavam por uma abolição imediata e sem indenização.



Ainda segundo Alonso o período conhecido como “primeiro ciclo da mobilização

abolicionista” (1868-1871) (ibidem) , reuniu diversos dissidentes da elite imperial, criando

vinte e cinco associações antiescravistas em onze províncias, reunindo nomes como Luís

Gama, André Rebouças e Abílio César Borges, os quais tinham por marca um ativismo

institucional, burocrático e pacifista, como o uso de
petições judiciais, lobby junto às autoridades, panfletos e jornais, aliança com
abolicionistas estrangeiros e conferência político-artísticas de propaganda”(ibidem).

Em 1871 o Visconde do Rio Brando, do partido conservador, entregou a proposta de

Lei 2040, conhecida como “lei do ventre livre” à Câmara. A proposta foi aprovada, gerando

forte polêmica e rachando ainda mais a elite anti-escravista do partido conservador,

culminando no silenciamento dos debates dentro da esfera institucional, fechando assim o

primeiro ciclo de mobilização. Em paralelo, nas ruas os movimentos abolicionistas estavam

cada vez mais fortes,  com o crescente número de quilombos e revoltas (ibidem).

Posteriormente, em 1878, quando em breve as crianças nascidas em 1871

completariam oito anos, fazendo entrar em vigor a lei do ventre livre, que determinava que as

crianças a partir dessa idade tivessem “escolha” de ir embora ou permanecer na fazenda, o

partido liberal assumiu o domínio do legislativo, retomando o debate da abolição na esfera

institucional (ibidem).

Nessa esteira o movimento abolicionista era oficialmente institucionalizado: em 1880

o diplomata branco Joaquim Nabuco criou o primeiro bloco abolicionista na câmara, que

contou com a participação de diversos outros sujeitos que viriam a ter grande apelo popular,

como o jornalista José do Patrocínio e o engenheiro André Rebouças. Foi criado também, em

1883, por Patrocínio e Rebouças a Confederação Abolicionista, que exigia a abolição

imediata e sem indenização. A associação tinha por prática a compra de escravizados para a

concessão pública de alforrias (ibidem).

Na mesma época o governo passou a criar leis voltadas à adequação do novo modelo

trabalhista que estava por vir, investindo incisivamente nas políticas de branqueamento

através imigração branca no território e regulamentação do trabalho livre já em curso (ibidem

p. 379-380).

A exemplo o Decreto nº 2.827, de 15 de março de 1879, conhecido com a Lei

Sinimbu, que apesar de não ter por objetivo atrair mão de obra branca imigrante, foi

responsável por regulamentar, pela primeira vez, o trabalho livre na agricultura. Foi o

primeiro dispositivo legal a proibir greves. O decreto estabelecia, nos artigos 178 e 179, as

“paredes” (greves) como crime punível com multa e prisão. Dessa forma o Estado se precavia



dos “riscos de desordem” inerentes ao trabalho livre que já estava em ascensão devido às

políticas de fomento imigratório.

Ainda segundo a historiadora Alonso (ibidem p. 381), um terceiro ciclo se iniciou

quando os movimentos abolicionistas pacíficos e institucionais passaram a representar um

real perigo à instituição escravista brasileira, quando uma província inteira no Ceará libertou

todos os escravizados do território, em 1884. A partir desse momento até os pacíficos

movimentos institucionais passaram a ser vistos enquanto perigosos e em detrimento disso

foram duramente reprimidos, culminando no deslocamento do principal palco político do

movimento abolicionista, do Estado, para as ruas.

Tal fato não representou o fim da representação institucional, que no mesmo ano

garantiu a abertura de um gabinete pró-abolição, liderado por Manuel de Souza Dantas, o

autor do projeto que libertaria os escravizados com mais de 60 anos, além de outras medidas

que visavam burocratizar e encarecer a compra e a exploração de mão de obra escravizada. A

reforma de Dantas rachou ainda mais os partidos, gerou debates, resistências, modificaram

diversas vezes o projeto inicial, como por exemplo aumento de idade (de 60 para 63 ou 65

para os que já tivessem 63 anos), e outras ações com objetivo de amenizar o impacto

econômico e social da proposta de lei.

Ao final, a lei Saraiva-Cotegipe10, ou em seu nome popular “lei do sexagenário”, foi

aprovada com o texto mais brando e menos eficaz que recebeu desde a proposta de Dantas

(ibidem p.1881). A tática da resistência institucional da elite escravista mostrou-se efetiva ao

aprovar uma lei de eficácia reduzida.

O último ciclo do processo abolicionista iniciou-se com a dissolução do gabinete

anti-escravista, pelo barão de Cotegipe, sob alegação de fraudes, levando ao enfraquecimento

dos movimentos abolicionistas institucionais. O decreto de regulamentação do barão de

Contegipe, apelidado por Patrocínio de “regulamento negro”, endureceu ainda mais as leis

contra os abolicionistas, determinando matrícula dos escravizados para o maior controle,

pena prisão de dois anos para qualquer um que ajudasse na fuga de escravizados e ainda a

criação de mílicias apenas para caçar fugitivos e coibir revoltas (ibidem).

A repressão levou à radicalização das manifestações públicas. Aumentaram também o

número de fugas, revoltas e atos de desobediência civil, que passaram a ter protagonismo

diante da luta institucional. Ao passo que os setores abolicionistas do governo chegavam

perto do esgotamento, aumentavam as lutas nas ruas, senzalas e quilombos. Ao fim, quando o

10 nome do escravista barão de Cotegipe, que assinou a lei e a princípio foi contra a proposta, só a aceitando a
partir da modificação de seu texto original, tornando a lei mais branda e menos eficaz.



Brasil havia se tornado o último país a permanecer escravista, as províncias iam aos poucos

cedendo à pressão interna e externa, e as fugas organizadas para as províncias abolicionistas,

como a do Ceará, tornaram-se cada vez mais comuns, principalmente quando setores do

exército se negavam a reprimir os fugitivos e seus colaboradores (ibidem).

A consequência dessa série de eventos foi a adesão até mesmo dos setores e grupos

mais conservadores por medo de uma possível guerra civil, tal como já havia ocorrido nos

EUA e no Haiti. Além disso houveram concessões em massa de alforrias como estratégia dos

senhores para barganhar a permanência dos cativos nas fazendas quando a inevitável abolição

chegasse. O objetivo era criar elos de gratidão, evidenciando ainda mais o caráter paternalista

do escravismo brasileiro (RIOS; MATTOS, 2004. p.9).

A lei de nº3353, conhecida como Lei Áurea, foi assinada no dia 13 de maio de 1988 e

representou o fim de uma instituição cruel e desumana, que sequestrou, matou, explorou e

torturou física, mental e espiritualmente, por mais de três séculos, homens e mulheres negras.

A notícia foi recebida com euforia, um evento que resultou em dias de festas nas praças, ruas,

quilombos e senzalas pelo Brasil. Afinal abolição foi fruto de muita luta, e diferente da

maneira como muitas vezes é relatada, não foi um processo passivo, muito menos veio de

forma predominantemente externa, antes foi resultante da resistência dos povos escravizados

nesta terra.

A esse respeito Walter Fraga (2018) nos conta que logo após de assinada a lei,

tornou-se prática comum os senhores contarem da abolição aos escravizados de suas terras.

Para o autor, tratava-se da tentativa de criar um sentimento de gratidão pela liberdade

concedida, mas muitos já encontravam-se em festa ou mesmo já haviam ido embora. Esse

fato histórico nos fornece pistas do protagonismo dos sujeitos escravizados no que ficou

conhecido como o primeiro movimento social do Brasil: o movimento pela liberdade da

população negra escravizada.

Mas, apesar da imensa conquista, há de se destacar um importante detalhe da lei. O

texto enfim assinado não foi o mesmo proposto e exigido pelos abolicionistas, e no fim,

esteve muito aquém da primeira versão redigida por André Rebouças, que tinha por base a

“democracia rural”.
Os abolicionistas aprovaram sua demanda central, abolição sem indenização. Mas
os escravistas garantiram que a lei viesse sem direitos para os libertos sem a
pequena propriedade — os outros pés da democracia rural. Final melancólico para
uma campanha de duas décadas, que envolveu milhares de pessoas, entre homens e
mulheres, brancos e negros, e constituiu o primeiro movimento social nacional no
Brasil  (ALONSO, 2018, p. 378).



O programa político proposto por Rebouças previa a integração dos libertos e tinha

por pilares o “fim dos latifúndios; criação do imposto territorial, parcelamento da terra;

loteamento das terras devolutas e colonização nos eixos ferroviários” (LIMA, 2019, p.

295-314). Em outros termos, para o engenheiro, apenas a promulgação da lei abolicionista

não era suficiente para por fim a escravidão, era necessário que os ex-cativos tivessem acesso

à terra e à meios de manter a produção. Para muito além da libertação jurídica, a criação de

uma classe média rural era a única maneira de garantir o progresso e por fim ao regime

escravista. É do abolicionista a célebre frase “quem possui a terra, possui o homem”.

Como previa Rebolças, o fim jurídico da escravidão sem políticas de inserção, como

acesso à terra, à educação e ao trabalho digno, levou a continuidade de práticas próprias do

escravismo: exploração, fome, miséria, segregação racial, social e cultural. Grande parte dos

ex-cativos permaneceram nas fazendas, fosse por paternalismo senhorial, que desde os

prenúncios de possibilidade de abolição já vinham sendo desenvolvidos; fosse para não

desfazer-se dos laços de comunidade; ou mesmo por não terem para onde ir ou não saberem

outros ofícios. Fato é que sem direito protetivo algum e nenhuma indenização a receber, não

haviam muitas alternativas além vida que conheciam.

1.3 O Pós-abolição

Nós nem cremos que escravos outrora
Tenha havido em tão nobre País
Hoje o rubro lampejo da aurora
Acha irmãos, não tiranos hostis
(hino à proclamação da República)11

A última década do século XIX inaugurou uma nova era para o Brasil, afinal em 1890

o Brasil já não era mais uma monarquia escravista, mas sim uma República com regime de

trabalho livre. Não por acaso, de imediato, foram promulgados, simultaneamente, um novo

Código Penal (1890) e uma nova Constituição (1891). Assim, podemos dizer que o golpe

militar da República, sem a menor dúvida, modernizou o país, mas manteve as tradições.

Do campo às fábricas, do rural ao urbano, o que se via eram realidades miseráveis. Se

no campo o regime servil tomou o lugar da escravidão. Nos chãos de fábrica a insalubridade,

a insegurança e a fome, formaram as bases do proletariado urbano. Salários extremamente

baixos, maquinários deformadores de homens, humilhações e jornadas exaustivas, eram o

dia-a-dia desses trabalhadores. Havia ainda os que não estavam nas fábricas, em sua maioria

11 Composição: Leopoldo Miguez / Medeiros e Albuquerque, Publicada no Diário Oficial de 21 de
janeiro de 1890



homens e mulheres negras, como as lavadeiras, passadeiras e domésticas em geral, que longe

do ambiente fabril estavam na casa dos patrões e também contavam com o desprezo,

desumanização, salários insuficientes e jornadas de trabalho que não acabavam ao fim do dia.

Citemos ainda os engraxates, os trabalhadores temporários e tantos outros, que

mantiveram-se igualmente explorados, humilhados e famintos.

Entretanto cabe ressaltar a importância das conquistas legais, afinal, como bem

afirmou Ângela de Castro Gomes, “é necessário chamar atenção para certos formalismos”

(GOMES, 2002), ainda que não passem de meras letras de lei, pois representam um obstáculo

transposto e uma luta a menos, falaremos disso, juntamente com os avanços e retrocessos no

que tange à luta contra o trabalho escravo no período.

A República, como bem citado no trecho do hino à sua proclamação que abre essa

seção, considerou a escravidão como uma página virada, creditando 300 anos de história à

monarquia, uma culpa que jazia com tiranos mortos ou nobres foragidos, não mais presentes

nessa nova era. Por consequência, tanto o Código Penal quanto a nova Constituição

negligenciaram completamente qualquer menção à escravidão que marcara o país por séculos

e abolida havia menos de cinco anos.
Ocorre que, a retirada do crime de “escravizar pessoa livre do Código Penal de
1890”, como previsto no Código Penal de 1830, foi totalmente equivocada, já que a
previsão também protegia em face da escravidão de “fato” e não só se justificava no
contexto da escravidão de “direito”. A punição era prevista para a “escravização do
homem livre”, bem como para a “compra e venda ou assenhoramento de escravo
alheio”, para a proteção de “homens nascidos livres e libertos” e também da
“propriedade escrava de um legítimo dono.” Assim, “embora desde o século XIX
tenha se extinguido a ‘escravidão de direito’, o nome plágio continuou a ser usado
para imaginar o crime de ‘escravização de fato’, o que era seu objeto desde o
Direito Romano.”  (CONFORTI, 2019. p. 99)

As vias de fato o Brasil ainda vivia (nas dimensões sociais) sob a mesma lógica

escravista que outrora vivera legalmente, e em tempo, encontrava-se ainda submerso ao

racismo científico, que dominava as esferas mais altas da sociedade brasileira republicana.

Foi sob a aurora da eugenia12 que a república brasileira foi construída. Assim é possivel

observar que muito embora o Código Penal de 1890 sequer mencione o termo escravidão, ou

racialize a população de forma expressa, os artigos ali contidos observavam, em sua

magnitude ideológica, a criminalização da cultura negra e a manutenção práticas punitivas

próprias da moral escravista.

12 termo cunhado por Francis Galton (1822-1911) para definir uma série de práticas políticas, amparada pela
ciência, que defendiam a inferioridade das raças não arianas e a busca pela pureza genética humana.



O Código Penal de 1890 previa pena de prisão com trabalho obrigatório em celas

isoladas ou em penitenciárias agrícolas coletivas, como podemos ler nos artigos 45 e 50 do

referido código.
Art. 45. A pena de prisão celular será cumprida em estabelecimento especial, com
isolamento celular e trabalho obrigatório, observadas as seguintes regras:
a) se não exceder de um ano, com isolamento celular pela quinta parte de sua
duração;
b) se exceder desse prazo, por um período igual à quarta parte da duração da pena e
que não poderá exceder de dois anos; e nos períodos sucessivos, com trabalhos em
comum, segregação noturna e silêncio durante o dia. (...)

Art.50. O condenado a prisão celular por tempo excedente a seis anos e que houver
cumprido metade da pena, mostrando bom comportamento, poderá ser transferido
para alguma penitenciária agrícola, a fim de aí cumprir o restante da pena.

Parágrafo 1º - Se não perseverar no bom comportamento, a concessão será revogada
e voltará a cumprir a pena no estabelecimento de onde saiu.

Parágrafo 2º - Se perseverar no bom comportamento, de modo a fazer presumir
emenda, poderá obter livramento condicional, contanto que o restante da pena a
cumprir não exceda de dois anos. (português adaptado)

Há de se destacar que a prisão com trabalho forçado em penitenciária agrícola era a

última etapa da regeneração, antes do indivíduo ser considerado apto ao retorno à vida social.

A transferência para as penitenciárias agrícolas também ocorriam como benefício ao bom

comportamento. Percebe-se aqui a permanência do ideário do trabalho forçado como forma

de redenção. A esse respeito o Código Penal estabeleceu quatro possibilidades de

cumprimento de pena, duas delas incluíam trabalho forçado, uma em cela, outra em colônia

agrícola, ambas eram entendidas como forma de benefício para o preso em progressão de

pena.
Como sabeis, aquele código consagrou o sistema penal de W. Crofton, em virtude
do qual o cumprimento de pena está subordinado a uma classificação progressiva de
quatro períodos: o da prisão cellular até dois anos com isolamento completo, o da
prisão cellular com trabalho comum durante o dia e segregação noturna, o da prisão
com trabalho em penitenciária agrícola e o da liberdade provisória sob a vigilância
policial  (português adaptado) (BRASIL, Ministério da Justiça, 1900).

Seguindo a mesma linha política, a Constituição de 1891 também não faz qualquer

menção ao trabalho escravo ou forçado. Ainda segundo Luciana Conforti (2019. p. 100), os

direitos trabalhistas não foram observados em nome da defesa da liberdade contratual, ou

seja, defendia-se que o estabelecimento de direitos trabalhistas colocava em risco a liberdade

de negociação do contrato, herança da influência da constituição liberal norte americana.

Além disso, “não tratou expressamente sobre a dignidade da pessoa humana”

(ibidem), (direito que só seria observado na constituição de 1988) limitando-se ao controle do

trabalho livre, ou seja, era livre a decisão de onde trabalhar e por quanto tempo permanecer,



mas nada garantia ao trabalhador proteção contra possíveis (e comuns) explorações,

desrespeitos ou crime contra à dignidade.

Ora, se não existia garantia de direito à dignidade humana, direitos trabalhistas,

tampouco previsão legal para punir o uso de mão de obra escravizada, nem política alguma

de inserção social dos negros, o que garantia liberdade e dignidade aos trabalhadores?

Quanto a isso, outro aspecto a ser abordado é: como as categorias “trabalho” e “trabalhador”

foram reformuladas e redefinidas nos novos aspectos sociais, políticos, jurídicos e

econômicos.

Após a abolição, o “trabalho” foi ressignificado aos moldes do liberalismo. Afinal a

categoria estava transitando de uma prática redentiva, destinada a seres entendidos como

intelectual e moralmente inferiores em função de raça, para ser classificado como o pilar do

progresso. A partir desse novo momento, em que estava em curso também as políticas de

branqueamento, fazer do trabalho uma prática positiva, moral e edificante, era essencial.

Já no que tange aos trabalhadores, precisamos localizar o frágil limite entre o trabalho

escravo e o assalariado, que em tempo se diferenciava apenas pelo status jurídico, definido

pelo direito de ir e vir, que era facilmente burlado pelas limitadas opções dos recém-libertos.

Em função disso é possível e necessário dizer que a luta por direitos trabalhistas no período

enfrentava as dificuldades impostas pela herança escravista. No entanto, não significava que

as realidades vividas por todos os trabalhadores eram iguais, o que dificultou a criação de

uma identidade coletiva como ocorrera em diversos lugares da Europa.

Assim, destaca-se a diversificada identidade dos trabalhadores da primeira república,

que nas palavras de Ângela de Castro Gomes
Eles se diferencia muito, em cor, sexo, idade, etnia (havia imigrantes de várias
nacionalidade, e se autodefiniam como artistas, artesãos, operários, funcionários
etc.) (  GOMES, 2002, p.16).

Muito embora não houvesse unidade, as organizações trabalhistas foram se formando

durante a primeira república. Ainda para a historiadora do trabalho Angela Gomes
[...] falar da história dos direitos do trabalho no Brasil é falar de uma história das
formas de organização dos trabalhadores. E elas são basicamente duas, ambas se
desenvolvendo ao longo da Primeira República: as organizações de matriz
corporativa, clássicas do mundo do trabalho, chamam-se ligas, clubes, centros,
resistências, associações mutualistas ou sindicatos; e as organizações do espaço
político, basicamente os partidos (ibidem, p; 17).

Dessa forma, não obstante a incipiente massa trabalhadora do início do século XX não

fosse homogênea em relação às origens e estratégias organizacionais, divergindo ideias e

subdividindo-se entre anarquistas, socialistas e etc, foram criadas diversas e amplas frentes de



luta (ibidem), nas quais os trabalhadores formaram suas identidades e organizaram-se em prol

dos direitos trabalhistas que culminaram em nova fase a partir dos anos 1930.

Cabe ainda ressaltar o lugar dos trabalhadores negros nesse momento da história.

Como dito anteriormente a imagem conceitual do trabalho e do trabalhador foram

ressignificados para caber nesse novo mundo de progresso e tudo o que era próprio do

período anterior era visto como inerentemente atrasado e não por acaso o trabalho escravo foi

entendido como prática do monaquismo e portanto já superada. Dessa forma o trabalhador

negro, embora juridicamente livre e igual, era símbolo desse atraso, como explica o

historiador René Silva:
Nesse momento, trabalho escravo passava a significar atraso, latifúndio,
monocultura, baixa produtividade. Vinculado a tudo isso, trabalhador negro também
era percebido de foram similar: insuficiência e baixo conhecimento técnico,
indisciplina, ausência de espírito de poupança, etc. Mas o pior de tudo isso, toda
esta subjetividade caracterizadora do trabalhador negro lhe era atribuída como
sendo intrínseca, imutável, algo próprio ao elemento negro pelo simples fato de ser
negro Assim, no exato momento de redefinição do trabalho do trabalhador e do
modelo político viabilizador de um novo horizonte cidadão, o elemento negro se via
desqualifica - do como agente transformador e como sujeito de direito ( SILVA,
2013, p. 93-107)

Ainda segundo René (SILVA apud ANDREWS, 1998. p. 123), o fato dos trabalhos

formais serem destinados prioritariamente à mão de obra branca imigrante, sobrou para a

população não-branca ocupações informais desvalorizadas, como serviços domésticos e

“bicos”. Tal fenômeno creditou à população negra a ainda maior vulnerabilidade econômica e

social no aspecto do trabalho.

Outro aspecto indispensável ao debate (e último a ser abordado nesta sessão) diz-se

respeito ao trabalho no campo. A priori precisamos saber que os direitos trabalhistas para o

trabalhador do campo passaram por processos ainda mais lentos e duros do que para o

trabalhador urbano. Porém cabe ao momento dizer que seguiremos a teoria de Victor Nunes

Leal, cujo a tese defendia que campo manteve uma lógica servil de trabalho, baseada no

coronelismo, dessa forma, muito mais do que um resquício da escravidão, essa servidão

representou a continuidade da tradição escravista no Brasil republicano (LEAL, 1948).

O latifúndio, o coronelismo e a servidão no campo constituiram-se como as pedras

fundamentais do trabalho análogo à escravidão no Brasil contemporâneo. Essa simbiose

histórica (terra, mandonismo e trabalho forçado) se fez outrora tão presente que se

reconfigurou para caber com a mesma força no moderno Brasil republicano. Tal fenômeno se

reconstituiu no Coronelismo da primeira república, descrito por Victor Nunes Leal como

“resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura



econômica e social inadequada” (LEAL, 2012, p. 23), ou seja, o coronelismo foi a

representação da manutenção dos interesses privados na esfera pública, eram os mesmos

senhores de terras, agora chamados de coronéis. A influência das elites agrárias politicamente

decrépitas no Estado em ascensão.

A respeito dos coronéis, Victor Nunes destaca uma caraterística extremamente

relevante para escavarmos a origem da cultura de criação de líderes políticos ligados à terra.

O autor destaca que nem todos as lideranças que defendiam interesse da categoria eram

necessariamente coronéis, muitos iam para universidades e cursavam medicina ou direito,

habilitando-se a funções de chefia em atividades aparentemente desligadas à questão agrária.

Esse fenômeno é observado com frequência até hoje no nosso parlamento.
O aspecto que logo salta aos olhos é o da liderança, com a figura do “coronel”
ocupando o lugar de maior destaque. Os chefes políticos municipais nem sempre
são autênticos “coronéis”. A maior difusão do ensino superior no Brasil espalhou
por toda parte médicos e advogados, cuja ilustração relativa, se reunida a qualidades
de comando e dedicação, os habilita à chefia. Mas esses mesmos doutores, ou são
parentes, ou afins, ou aliados políticos dos “coronéis” (ibidem p. 24).

Esses homens possuíam tamanha influência que gozavam de autonomia política

extralegal em seus respectivos territórios, que abrangiam municípios inteiros. Ao passo que

também possuíam influência política nas esferas estaduais e até nacional ao barganharem

trocas de favores e defesa de interesses.
Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal, o elemento primário desse tipo de
liderança é o “coronel”, que comanda discricionariamente um lote considerável de
votos de cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestígio político, natural
coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de dono de terras.
Dentro da esfera própria de influência, o “coronel” como que resume em sua
pessoa, sem substituí-las, importantes instituições sociais. Exerce, por exemplo,
uma ampla jurisdição sobre seus dependentes, compondo rixas e desavenças e
proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, que os interessados respeitam.
Também se enfeixam em suas mãos, com ou sem caráter social, extensas funções
policiais, de que frequentemente se desincumbe com a sua pura ascendência social,
mas que eventualmente pode tornar efetivas com o auxílio de empregados,
agregados ou capangas (ibidem).

Assim, seguindo a mesma lógica de dominação regional, o coronelismo manteve vivo

os relacionamentos próprios do período pré-republicano. Transitando do mandonismo para o

coronelismo e da escravidão para a servidão.

A exemplo Walmir Corrêa (2013, p. 9-36) nos conta sobre a prática da escravização

por dívida no plantio de erva mate durante a república velha, no Mato Grosso do Sul, pela

companhia Mate Larangeira. A companhia cresceu consideravelmente a partir de 1880 em

função de acordos e contratos que concederam ao comerciante Thomaz Larangeira

exclusividade no plantio da erva, que estava em ascensão no mercado internacional. Além



disso, Thomaz Larangeira não contava com concorrência a altura porque a rival paraguaia

havia falido em consequência da guerra.

Corrêa revela o caráter oligárquico da companhia Mate Larangeira que representa de

maneira ímpar a prática da escravidão no período abordado. Segundo o autor a mão de obra

barata, formada por paraguaios e gaúchos, associado à forte aliança política e econômica com

o Banco Rio-Mato e a oligarquia dos Murtinho, conferia à companhia status de verdadeiro

“império econômico, formando um poder paralelo dentro do próprio estado do Mato Grosso”

(CORRÊA, 2013, p.11).

O caso chama atenção em primeiro lugar porque o trabalho era, em parte, assalariado,

porém a não regularização do trabalho, associado à cultura da escravidão, não conferiu

diferença no tratamento e regime de trabalho exigido dos ervateiros. Em segundo lugar

porque a mão de obra escravizada, a princípio, era predominantemente formada por

prisioneiros da guerra do Paraguai, fato que revela a influência política da companhia, ao

transladar de maneira desumana e sem encontrar resistência do governo brasileiro,

prisioneiros que iam de criminosos à membros da administração paraguaia.

Outro ponto a ser notado é que grande parte da mão de obra ervateira era formada por

trabalhadores que chegavam até a companhia voluntariamente em busca de trabalho, porém

não conseguiam mais ir embora em função do acúmulo de dívidas adquiridas. Essas dúvidas

estavam associadas ao fornecimento de comida, roupas e itens indispensáveis à

sobrevivência, já que não havia mais obrigatoriedade do senhor em fornecer insumos básicos,

por não se tratar de um regime de escravidão legal, levando os trabalhadores a assumirem

dívidas impagáveis, mantendo-os presos à função. Estes casos viriam a predominar durante a

primeira república.

O autor comenta que a exploração desses trabalhadores intensificava-se quando, para

tentarem pagar a dívida, os próprios trabalhadores aumentavam a intensidade e o tempo de

trabalho à exaustão, já que o ganho ocorria em função da quantidade de raídos (fachos de

erva) transportados13. Corrêa nos conta que o trabalho em si já representava uma realidade

cruel e extremamente exaustiva.
o raído passa uma alça ao redor da cabeça do mineiro. Ela solda a carga ao homem e
evita que a espinha dorsal se parta. Ao fim de cem passos, quando o raído assenta, a
alça começa a latejar, como se batesse para entrar nas paredes do crânio. Vencido
um quilômetro, os ombros ficam insensibilizados pelas duas correias que os
enlaçam. Por cima dos outros pesos há também o de suas preocupações: não errar
um passo -- pois o tombo pode quebrá-lo debaixo do fardo; e não permitir que a
espinha dorsal se curve ( CORRÊA, 2013 apud DONATO, 1976. p. 21).

13 cada raído pesava cerca de 15 kg.



Os que percebiam que escapar pelo trabalho era impossível, tentavam com frequência

vender suas mulheres em troca do pagamento de dívidas, ou fugir, prática punida com

severos castigos físicos de chicotes ou até mesmo a morte, já que estes não eram mais

propriedade, e portanto já não possuíam valor algum a ser preservado. O autor revela que na

década de 1920 a companhia chegou a organizar uma guarda armada apenas para perseguir os

fugitivos (CORRÊA, 2013, p. 5). Por fim, a terrível violência repressiva dos jagunços

dificultou a organização desses trabalhadores, que em tempo tiveram como grau máximo de

organização as chamadas ranchadas, que funcionavam para garantir a sobrevivência mútua

dos ervateiros (ibidem).

Outros exemplos de prática de escravidão por dívida foi durante a febre da borracha,

na década de 1910. Corrêa nos conta que a atividade extrativa do látex fez com que as

florestas
[...]fossem transformados em verdadeiros campos de concentração. Os
trabalhadores ficavam à mercê da vontade do patrão, cercados por capangas, febres,
animais selvagens e atrelados ao armazém da fazenda.Endividados, sem que o
rendimento do trabalho mensal pudesse quitar suas dívidas, sempre crescentes,
esses trabalhadores jamais se libertavam do domínio do patrão. A revolta e a morte
eram os meios do seringueiro escapar da tirania dos patrões (ibidem, p. 10).

O autor descreve ainda outros casos em Mato Grosso, onde o trabalho assalariado

transformava-se de voluntário a forçado em função das dívidas adquiridas nos armazéns dos

senhores das fazendas e companhias agrícolas. A realidade, portanto, manteve-se assim,

alternando exploração, fugas, revoltas, massacres e diversas formas de resistência.

A intensificação da capangagem associada à desvaloração da vida de fato reprimiu os

movimentos e organizações de trabalhadores, mas não significou a aniquilação das

resistências ou continuidade das tentativas de fuga da Companhia Mate Larangeira, bem

como a de outras áreas rurais.

Ainda no início do século XX é possível verificar diversas tentativas de organizações

sindicais por parte dos trabalhadores rurais. Em 1903 ocorreu a primeira tentativa de

estabelecer normas para regulamentar a situação dos trabalhadores rurais e agrícolas com o

Decreto 97914 que “facultava aos profissionais da agricultura e indústrias rurais a organização

de sindicatos para defesa de seus interesses”, sem necessidade de prévia autorização do

governo. No entanto, o texto previa formas mistas de organização sindical, unindo patrões,

empregados e cooperativas agrícolas, fato que, se posto em prática, resultaria em

14 O Decreto 979/03 foi assinado pelo presidente Rodrigues Alves e regulamentado pelo sucessor
Afonso Pena através do decreto Decreto nº 6.532, de 20 de Junho de 1907



aparelhamento desses movimentos. O Decreto nunca foi colocado em prática, tendo sido

revogado em 1933.

A resistência dos trabalhadores pode ser observada em diversos eventos na primeira

república. Relembrando as mais conhecidas revoltas urbanas e rurais cito a Revolta da

Chibata, em 1910: motim liderado por João Cândido, contra as torturas e constantes castigos

físicos sofrido pelos marinheiros; a greve geral de 1917, em São Paulo; Canudos, ocorrido no

sertão baiano, em 1896 e 1897, que uniu centenas de pessoas em torno de uma ideário social

de fuga à realidade vivida pelo trabalhador sertanejo sem terra. Entre tantos outros

movimentos e organizações, rurais e urbanas.

Ao concluir essa primeira etapa da primeira república brasileira ratifico a tese de que

a tradição escravista fez parte da cultura do trabalho na imediato pós abolição, modificando

muito pouco a realidade do trabalhador, sobretudo da população negra recém-liberta e

camponesa, criando uma cultura de exploração do trabalho nas fábricas, enquanto a realidade

nas zonas rurais apenas transitou do trabalho escravo para o regime servil, do mandonismo

para o coronelismo, da capangagem para a jagunçagem.

Assim, apesar desta pesquisa intentar abordar o tema do trabalho escravo e seu campo

discursivo, fez-se inevitável falar de direitos trabalhistas quando o trabalho escravo deixou de

ser considerado no dicionário jurídico, pois é necessário entender a tênue linha entre trabalho

assalariado, escravidão e servidão, por se tratar justamente do debate que imperou no

Congresso durante os anos de tramitação da PEC do Trabalho escravo. Veremos agora como

o assunto foi abordado durante a segunda república até à Constituição de 1988.

1.4 Os Movimentos Trabalhistas Urbanos e Rurais e a Construção do Conceito de
Trabalho Escravo Contemporâneo após 1930

É fato que o sindicalismo brasileiro gravou novos episódios a partir de 1930 com o

advento do varguismo, não apenas em função do aparelhamento dos sindicatos urbanos e pela

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas também porque em tempo os movimentos

trabalhistas já contavam com certo amadurecimento. Foi também nesse período que o debate

a respeito do trabalho escravo foi retomado, ainda que de forma incipiente, e entrou no

ordenamento jurídico do Brasil republicano pelo Código Penal de 1940.

Dito isto, para abordar o período que se estende de 1930 até 1964, olharemos

brevemente para a maneira como o sindicalismo varguista, a CLT, a morosidade para

considerar os trabalhadores rurais nessa esteira e por fim o debate a respeito do trabalho



escravo, irão convergir para a formação do discurso em torno dos limites do trabalho no

cenário urbano e rural.

Nesse sentido, o primeiro grande ponto a ser destacado é a Constituição de 1934. A

segunda Constituição do Brasil, de escopo contraditório como a trajetória política varguista,

conciliou duas filosofias antagônicas, como afirma Luciana Conforti

A Constituição de 1934 procurou conciliar filosofias antagônicas emanadas da
Constituição de Wimar (social-democrata) e dos Estados Unidos da América
(liberal-individualista). Além de mesclar a representação política resultante do voto
direto com a escolhida pelas associações sindicais (representação corporativa).
Foi-lhe, por isso ‘vaticinada vida efêmera’, o que de fato aconteceu ( CONFORTI,
2019. p.111)

Essa característica marcante da Constituição de 1934 conferiu ao Brasil um forte

sopro de esperança quanto à realização de demandas políticas e sociais. Assim, dando

prosseguimento, Conforti destaca alguns pontos essenciais do texto constitucional. Elenco os

mais importantes ao nosso debate, tais como: criação da Justiça do Trabalho (art. 122);

inviolabilidade dos direitos à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à

propriedade; igualdade de todos perante à lei (sem distinção de raça, nascimento, sexo,

profissões, classe social, crenças ou ideias políticas); garantia de existência digna; e garantia

de direitos aos trabalhadores:
A Constituição previu, ainda, o reconhecimento de sindicatos e associações (art.
120); aliou a proteção social do trabalhador aos interesses econômicos do país (art.
121) e dispôs sobre direitos do trabalhador, sem limitar outros que pudessem trazer
melhores condições (art. 121, § 1º), tais como: a) proibição de diferença salarial por
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; b) salário mínimo, capaz de
satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades normais do
trabalhador; c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só
prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) proibição de trabalho a menores de 14
anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de
18 anos e a mulheres; e) repouso semanal, de preferência aos domingos; f) férias
anuais remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa; h)
assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta
descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e
instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e
do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de
acidentes de trabalho ou de morte; i) regulamentação do exercício de todas as
profissões; j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho (CONFORTI,
2019. p. 111-115)

Como foi possível observar, a Constituição de 1934 cumpria uma quantidade

considerável de demandas trabalhistas e sociais do período, mas sua curta duração não

permitiu sequer espaço para o início de uma transformação. É no Estado Novo, com a

Constituição de 1937, a CLT e o Código Penal de 1940, que a história política do trabalho

escravo contemporâneo iria ser desenhada.



A contradição da ditadura varguista se traduzia em uma estrutura moderna e

retrógrada, onde o direito ao trabalho digno era “assegurado” no texto constitucional ao passo

que greves eram consideradas nocivas ao progresso, descritas pelo Art. 139 da CF/37 como:

“recursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores

interesses da produção nacional”.

De caráter intervencionista, a constituição de 1937 tinha como objetivo estrutural a

cooperação entre o Parlamento Nacional e o Conselho de Economia Nacional. Prometia

garantir o progresso pela promoção do trabalho e o controle dos conflitos, e principalmente,

suprimindo os riscos do comunismo, presente nos movimentos dos trabalhadores. Vargas

fechou o Congresso, pôs fim ao federalismo, destituiu o equilíbrio dos três poderes. Seu

autoritarismo e aparelhamento dos trabalhadores, traduzido como trabalhismo, é uma falácia

da escrita da história, reproduzindo a massiva propaganda varguista.

Na órbita do aparelhamento populista, em 1932 os sindicatos profissionais foram

regulamentados e subdivididos em categorias profissionais afins. A posteriori, em 1934,

passou a valer o modelo federativo. Assim a organização dos trabalhadores urbanos, bem

como seus desafios associados ao aparelhamento estatal, confrontou-se com questões muito

singulares, refletindo pouco ou nada na realidade dos trabalhadores rurais.

No campo, o primeiro sindicato rural também data de 1932 e reunia pequenos

lavradores e cortadores de cana-de-açúcar no Rio de Janeiro ( WELCH, 2006 p. 61). No

entanto, a organização sindical foi autorizada apenas a partir da década de 1940, por meio do

decreto nº 7038 de 1944. Segundo Antônio Thomaz Junior (1988), a ação foi fruto da pressão

das lutas trabalhistas no campo e na cidade, reverberando a política populista varguista,

pressionado a atender as demandas dos trabalhadores rurais (ibidem).

Segundo Leonilde Medeiros (1990. p.10), as possibilidades de organização sindical

rural se subdividiam em quatro categorias: trabalhadora da lavoura, trabalhadores da pecuária

e similares, trabalhadores na produção extrativista e produtores autônomos. Assim, no final

da década de 1940 surgiram as primeiras organizações institucionais de trabalhadores rurais.

Nesse caminhar, ainda na década de 1940, a Consolidação das Leis Trabalhistas

(CLT) foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, entrando em vigor no

dia 10 de novembro do mesmo ano. No entanto, cabe lembrar que a CLT teve foco primordial

no operariado urbano. Nesse sentido, chamo atenção para o art. 7, alíneas a e b da CLT, que

diz expressamente que a Lei não se aplica aos trabalhadores domésticos e rurais, salvo

exceções expressas na lei. Argumenta-se que essas duas categorias trabalhistas estariam

contempladas por lei própria, mas essas leis só vieram a ser promulgadas décadas depois com



a Lei Nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que legisla sobre os direitos do trabalhador rural, e a

ainda mais distante, Lei Complementar Nº 150 de 01 de junho de 2015, que legisla sobre os

direitos dos trabalhadores domésticos.

O apagamento dos direitos dessas categorias não pode ser visto de outra forma senão

como a continuidade da cultura escravista, que historicamente, no Brasil, recai sob essas duas

modalidades de trabalho. Assim as organizações de trabalhadores rurais e urbanos (excluindo

os domésticos, como já foi dito) andaram em paralelo, sem muitas associações. As

imbricações limitavam-se à influência mútua dos movimentos de greves e formações

organizativas, ou seja, ondas de greve no meio urbano não raro insuflavam insurreições no

campo, mas não uniam-se em demandas.

Foi também na década de 1940 que o segundo Código Penal do Brasil republicano foi

promulgado. Foi aqui, no art.149, que o termo trabalho escravo entrou novamente no léxico

jurídico brasileiro, mas agora sob novo título, sendo chamado de “trabalho análogo à

escravidão”, diferenciando as práticas do passado (escravidão legal) e do presente (escravidão

ilegal) ( CONFORTI, 2019. 379 apud GOMES, 2015).

É importante lembrar que embora hoje haja o entendimento de que o trabalho análogo

à escravidão represente um crime contra à dignidade humana e não apenas contra a liberdade,

não era esse o entendimento da época.

Outro importante evento para a década foi a promulgação da quinta Constituição

Brasileira, em 1946, que pôs fim à ditadura varguista. Segundo José Andrade Silva (2014)

com a Constituição de 1946 tivemos o retorno das preocupações observadas na Constituição

de 1934 no que se refere aos direitos do trabalhador urbano e rural, com destaque no artigo

157, onde estavam dispostos diversos direitos trabalhistas, como o direito à greve,

estabilidade na empresa ou na exploração rural, indenização por demissão, salário mínimo e

etc.

Entretanto a Constituição também delegou importância singular ao desenvolvimento

da indústria rural e o aproveitamento dos latifúndios, disposto no art. 156, início da

industrialização do Campo, processo que estratificou ainda mais a realidade social e

econômica rural. Nesse contexto surgem as Ligas Camponesas como dimensão de luta

coletiva dos trabalhadores do Campo. As ligas tinham como pautas principais a luta pelo

direito à terra e à não ser explorado. Mantiveram-se autônomas e fora da lógica sindical até

1965.
As Ligas Camponesas não gravitavam na órbita do controle do Estado, colocando
em xeque a "ordem" institucional (mas aproveitando-se de todos os canais legais
existentes para encaminhar suas lutas) e, em curto período de existência já se



alastraram para 40 municípios de Pernambuco e na Paraíba, principalmente com a
adesão de Francisco Julião às suas fileiras (JUNIOR, 1988).

Dessa forma os movimentos de trabalhadores voltaram a ganhar força após o fim da

constituição imposta pelo Estado Novo, mas as trajetórias dos trabalhadores urbanos e rurais

foram completamente distintas. Nas décadas de 1950 e 1960, enquanto os trabalhadores

urbanos reorganizaram as bases sindicais, organizavam-se em congressos, órgãos, formavam

centrais sindicais e moviam grandes greves. Já os trabalhadores rurais mantiveram-se

organizados em Ligas, fora do aparelhamento do Estado.

A ideia de organizar o trabalhador do campo em sindicatos e associações, apesar das
tentativas, não se concretizou facilmente. Havia ‘forte repressão dos grandes
proprietários e das autoridades’, além das ‘exisgências burocráticas’, que
praticamente inviabilizaram qualquer formalização. Tais dificuldades perduraram
até após o fim do Estado Novo, em 1945, e as Ligas Camponesas não conseguiam
atuar (CONFORTI, 2019. 128).

A regulamentação do sindicalismo rural ocorreu apenas em 1962, no governo de João

Goulart, como parte das políticas de reformulação do pacto populista, para fins de controlar

os avanços das ligas camponesas. Em tempo, o sindicalismo rural não fugiu à tradição

sindical populista urbana, mantendo o corporativismo, o aparelhismo e o municipalismo,

como estruturais.

Segundo Junior, o número de sindicatos cresceu de forma exponencial a partir da

regulamentação
Entre 1962 até meados de 1963, já existiam 800 entidades sindicais e cerca de
50.000 camponeses organizados nas ligas em 10 Estados. Às vésperas do golpe
militar de 1964, o número de sindicatos chegava a 1.200 e 42 federações (ibidem).

Ainda em 1963 foi criada a Lei nº 4.214, conhecida como Estatuto do Trabalhador

Rural, regulamentada pelo Decreto 53.154, que instituiu a previdência social rural. O Estatuto

foi a primeira lei a regulamentar o trabalho no campo, mas nunca chegou a ser de fato

implementada em função da ausência de fiscalização (ibidem). No mesmo ano a

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) foi criada, sendo

reconhecida pelo Estado em janeiro 1964, poucos meses antes do golpe.

Por fim cabe dizer que o não aparelhamento fez do sindicalismo rural o epicentro das

aspirações reformistas e revolucionárias do país. Sob a bandeira da “superação dos resquícios

feudais e semifeudais da sociedade brasileira” (ibidem) proclamada pela intelectualidade do

PCB, deu-se nome para parte da luta pela terra e pelo direito à dignidade no trabalho já

pleiteada pelos movimentos rurais. Fortaleceram-se as lutas por reforma agrária e pelo direito

de não ser escravizado, pautando o fim da escravidão contemporânea ou trabalho análogo à



escravidão, bandeiras que se mantêm até hoje como pautas centrais das lutas dos movimentos

rurais.

1.5. Tratados Multilaterais de Combate ao Trabalho Forçado
Nas décadas de 1950 e 1960 o Brasil assinou as primeiras convenções de combate ao

trabalho forçado e em função da importância desse assunto, dedico uma sessão específica

para citá-las.

O primeiro tratado multilateral foi a Convenção nº 29 de 1930, assinada pelo Brasil

em 1956. A importância desse tratado não se limitou a promessa do governo Brasileiro em

combater a exploração no trabalho, mas também porque definiu o termo, estabelecendo que

trabalho forçado ou obrigatório é “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a

ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente” (Organização

Internacional do Trabalho, 1930). No entanto, não aparou todas as arestas, pois, ao se limitar

a definir trabalho forçado enquanto cerceamento de liberdade, não considerou a dignidade

enquanto uma variável. Contudo representou um importante passo na retomada do debate por

parte do Estado.

Em 1965 o Brasil ratificou a segunda Convenção, de nº 105, de 1957, complementar à

Convenção nº 29. A Convenção nº 105 aprofundou as diretrizes e especificou os acordos,

contendo um total de 10 artigos. Segue em destaque dois deles:
Art. 1 — Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique
a presente convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, e
a não recorrer ao mesmo sob forma alguma:

[...]

Art. 2 — Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique
a presente convenção se compromete a adotar medidas eficazes, no sentido da
abolição imediata e completa do trabalho forçado ou obrigatório, tal como descrito
no art. 1 da presente convenção.

[...] (OIT, 1957)

O último Tratado sobre trabalho escravo adotado pelo Brasil antes da nova república

foi em 1966, pouco depois do golpe civil-militar, ainda durante o governo de Castello

Branco. Tratou-se da Convenção Suplementar Sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico de

Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura (Nações Unidas, 1966),

adotado em Genebra em 1956, como complementar à Conveção nº29.

No referido Tratado, pela primeira vez a escravidão por dívida foi considerada no

ordenamento jurídico brasileiro, o que fez desta Convenção um dos momentos mais

importantes da construção de um novo entendimento sobre o trabalho escravo fora do



contexto colonial. Nela foi definido com precisão o conceito de trabalho escravo e forçado.

Seguem abaixo apenas alguns artigos e parágrafos pertinentes à nossa construção

argumentativa:
Artigo 1º
Cada um dos Estados Membros à presente Convenção tomará todas as medidas,
legislativas e de outra natureza, que sejam viáveis e necessárias, para obter
progressivamente e logo que possível a abolição completa ou o abandono das
instituições e práticas seguintes, onde quer ainda subsistam, enquadrem-se ou não
na definição de escravidão assinada em Genebra, em 25 de setembro de 1926:

§1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do fato de que
um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus
serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses
serviços não for eqüitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a
duração desses serviços não for limitada nem sua natureza definida.

§2. A servidão, isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou
por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa
outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar
sua condição.

[...]

Artigo 7º
Para os fins da presente Convenção:

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

§2. "Pessoa de condição servil" é a que se encontra no estado ou condição que
resulta de alguma das instituições ou práticas mencionadas no artigo primeiro da
presente Convenção.

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

[...] (NU, 1966)

1.6. Os direitos trabalhistas na Ditadura Civil-Militar de 1964
A ditadura civil-militar desestruturou os sindicatos urbanos e aparelhou as

organizações rurais, perseguiu trabalhadores e tentou afundar pautas centrais dos movimentos

trabalhistas e sindicalistas. O período foi marcado por prisões, cassações, execuções e pelo

esvaziamento do legislativo e do judiciário em prol da centralização do poder nas mãos do

executivo. Nos deparamos com o colapso do trabalhismo, afinal, o golpe foi, entre outras

razões, motivado pelo medo da ascensão dos movimentos trabalhistas, principalmente os

movimentos do campo, protagonizados pelas ligas camponesas. Assim, o período mais



tenebroso do século XX para o Brasil esteve intrinsecamente ligado à luta pelo direito à terra

e à não ser explorado.

Para trazer maior clareza ao assunto recorro a abordagem do historiador Marcus

Dezemone (2016) que explica o golpe a partir de três fatores: “o debate sobre a reforma

agrária, o papel e a atuação das Ligas Camponesas e o processo de sindicalização rural de

iniciativa do governo”. Segundo o autor a primeira motivação do golpe dizia à respeito do

medo da “cubanização” em função do crescimento expressivo das ligas camponesas, que,

com o advento do êxodo rural, teriam levado para as camadas urbanas suas formas de atuação

e luta, ao passo que saíram do domínio da jagunçagem.

Em outras palavras, entendeu-se que o caráter revolucionário das ligas camponesas

exercendo influência no espaço urbano, onde não existiam as mesmas ferramentas de coerção

do campo, transformou o Brasil em um “barril de pólvora”. O autor ainda destaca que o

êxodo rural brasileiro foi muito rápido se comparado ao ocorrido no processo de urbanização

de outros países, o que contribuiu para a criação de um pânico ideológico, afinal tratava-se do

maior país da América Latina, com uma enorme onda urbanizadora, protagonizado pelo setor

com o maior potencial revolucionário do país.

Essa urbanização acelerada associada ao aumento da população trabalhadora em

função da ascensão do capitalismo tardio brasileiro, culminou no crescimento dos

movimentos trabalhistas urbanos. Dessa forma o número de mobilizações e greves aumentou

de maneira ostensiva na década que antecedeu o Golpe, marcado pelo ápice do populismo e

pelo avanço dos movimentos trabalhistas urbanos e rurais.
Ao populismo característico do governo de João Goulart, somam-se uma série de
mobilizações e pressões sociais coordenadas principalmente por entidades sindicais.
Em aliança com o governo, a ideia era a aprovação das denominadas Reformas de
Base. [Boris] Fausto relata que, enquanto no ano de 1958 foram registrados apenas
31 movimentos grevistas, no ano de 1963 eles chegaram a 172. Esses números
indicam bem o avanço das mobilizações sociais do período (SILVEIRA;
ALMEIDA, 2016).

Além disso, faz-se importante uma menção da participação do empresariado urbano

no golpe e na repressão, pois aqui vemos um importante ponto de convergência entre o

mundo do trabalho e repressão ditatorial. Casos como o de Lúcio Bellentani, ex ferramenteiro

que denunciou torturas dentro da fábrica da volkswagen (ELPAÍS, 2017) demonstram que o

Estado e o empresariado agiram em conformidade e que a ditadura militar foi um regime

anti-trabalhista com forte influência e participação dos setores privados, que visavam

controlar os avanços conquistados pelos trabalhadores rurais e urbanos (CAMPOS, 2014).



Esse cenário trouxe retrocessos severos ao combate do trabalho escravo, já atrofiado

em tempos anteriores. Assim, dando seguimento a esse breve traçado histórico, nesta sessão

me proponho a trazer uma sucinta abordagem sobre a ação do Estado ditatorial iniciado em

1964 no combate (ou manutenção) do trabalho escravo no Brasil.

Como já dito, o citado período teve como marca da repressão o sufocamento dos

movimentos sociais e trabalhistas, mas é importante dividir esse fato entre as bases legais e

ilegais de ação dos governos, não por considerá-las distintas em dimensões práticas, visto que

os Estado agiu em consonância nesses dois caminhos, mas para fim de manter a lógica desse

capítulo e conformar o argumento da legalidade estatal como um instrumento de exceção

agambeniano.

No entanto cabe dizer que não tenho por objetivo comentar cada lei e ação

anti-trabalhista do período, pois seria uma tarefa impossível diante do objetivo específico

desta pesquisa, mas sim os considerados mais pertinentes, principalmente os que atingiram

diretamente os sindicatos e movimentos trabalhistas, afinal sempre foram esses os principais

espaço de reivindicações contra a exploração do trabalho e por consequência no combate ao

trabalho escravo.

Iniciaremos pela primeira lei de cunho trabalhista outorgada pelo governo Castelo

Branco, logo após o Golpe: a Lei nº 4330 de junho de 1964. A lei regulamentou o direito à

greve, determinando questões como proibição de demissão do funcionário grevista pacífico e

a proibição de greve por parte de servidores públicos, e o artigo que mais chama atenção, o

artigo 22 que definiu os critérios de ilegalidade da greve, vejamos o inciso III:
Art 22. A. greve será reputada ilegal:
[...]
III - Se deflagrada por motivos políticos, partidários, religiosos, sociais, de apoio ou
solidariedade, sem quaisquer reivindicações que interessem, direta ou
legitimamente, à categoria profissional;
[...]

o Art.22, inciso III, implica em diversas problemáticas, visto que denunciar como de

cunho político era suficiente para criminalizar um movimento grevista, fora que de fato a

grande maioria dos movimentos grevistas tinham de fato origem política, como afirma

Agenor Miranda:
Tal critério, de interesse para a categoria profissional, é considerado arbitrário. Como
quase todos os movimentos grevistas estavam envolvidos com questões políticas –
aliás, a greve é um instrumento político e social – este inciso representa uma abertura
às interpretações contra os grevistas. Isso porque os juízes poderiam alegar que
houve uma sobreposição de outras questões (MIRANDA, 2016)

Agenor Miranda também comenta a respeito da proibição para os servidores públicos

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12132177/art-22-inc-iii-da-lei-4330-64


Vale destacar que os servidores públicos, em grande parte, eram proibidos de
participar de movimentos grevistas e no setor privado era mais complicado, em
vista das exigências de quórum: para a assembleia declarar greve, precisava-se de
2/3 de aprovação dos votantes, na primeira convocação, e 1/3, na segunda
convocação (SIMÕES, 1986, p. 26 apud MIRANDA, 2016).

O autor continua argumentando que a Lei em questão foi um instrumento para

acalmar a população trabalhadora aparelhando-as, visto que o período populista foi pautado

nos direitos trabalhistas, então qualquer modificação precisava ser feita de forma gradual,

assim, a regulamentação foi uma estratégia extremamente precisa, afinal, não se suprimiu o

direito, mas o aparelhamento foi suficiente para nocauteá-lo. Afinal, o que a lei em questão

fez não foi criar direitos e sim regulamentar os já existentes, assim, o governo, considerado

moderado, pôde iniciar o projeto de aparelhamento e controle social, próprio do que foi a

ditadura, mas de forma sutil e progressiva, sobre aparência de legalidade. Cabe ainda

destacar, para fim de exemplificar melhor o exposto, que em 1964 “o governo fez

intervenções em 433 entidades sindicais” (ibidem).

A pressão representada pela lei 4330/64 foi tamanha que não era incomum

comunicados de centrais sindicais antecipassem qualquer acusação ratificando que a greve

"respeitou as disposições da Lei 4.330”, ou chamados para assembleias com adendos dizendo

que “será discutido e deliberado sobre a paralisação do trabalho, observadas em tudo as

disposições da Lei nº 4330 de junho de 1664".

Tal efeito não significou a ausência de resistência frente à Lei, tampouco o fim do

caráter político das greves. Ressalto aqui as palavras do Professor e advogado Evaristo de

Moraes Filho em entrevista para o Jornal Correio da Manhã em novembro de 1964, onde

alertou para os riscos iminentes aos direitos dos trabalhadores enquanto comentava um

projeto de lei que visava restringir ainda mais o direito de greve. Durante a entrevista o jurista

apelidou a lei de “delito de greve” e afirmou que:
O verdadeiro conceito de greve não é o restritivo que se encontra na Lei 4.330, e
assim a suspensão coletiva do trabalho visando a preservar, modificar ou criar um
direito que diga respeito à condição dos trabalhadores (Correio da Manhã, 1664).

Outras leis também foram sancionadas que, muito embora não fossem diretamente

relacionadas ao direito ao trabalho digno e à não ser explorado, limitaram direitos já

adquiridos em um cenário onde as possibilidades de questionamento estavam sendo

cerceadas. Como por exemplo a Lei 4.749/65 que alterou a lei 4.090/62 (lei do 13º salário),

determinando o parcelamento do 13º salário.

Quanto a questão do campo, ainda em 1964, foi promulgada o Estatuto da Terra, onde



[...] o entendimento que prevaleceu foi que a concentração de terras em si não era o
problema a ser combatido, desde que tais terras pudessem ser consideradas
produtivas (DEZEMONE, 2016, p.13).

Em 1965 o governo Castelo Branco unificou os sindicatos rurais e aumentou a

ingerência do Estado nas organizações. Foram criados: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

(STR), a nível federal e a Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura (FETAG’s), a

nível estadual, unificando, sob uma única frente, patrões, trabalhadores assalariados,

semi-assalariados e até pescadores (JUNIOR, 1998), criando um grande guarda-chuva dos

“homens do campo”, indiferenciando classes, categorias e status sociais.

Outro ponto importante mencionado pela jurista Luciana Conforti diz respeito à da

justiça do trabalho como um espaço de reivindicação, pois apesar do terror representado pelo

período, a justiça do trabalho sobreviveu, tendo sido constantemente palco de denúncias. Foi

durante a ditadura, em 1976, que o primeiro caso de trabalho escravo foi julgado, obtendo

condenação no Brasil.

O processo de nº 71/1976, lavrado pelo Juiz trabalhista Vicente Malheiros da Fonseca,

julgou o caso de Humberto Pereira Cardoso, trabalhador rural que viveu cerca de 20 anos sob

regime de trabalho análogo à escravidão em Abaetetuba/PA. O caso chegou à justiça do

trabalho como uma infração trabalhista comum, o reclamante acusava Francisco Maués

Carvalho15 e Murilo Parente de Carvalho de tê-lo dispensado sem nenhuma indenização.

Segundo o magistrado Vicente Malheiros a denúncia foi feita de forma verbal, pois

Humberto era analfabeto. Malheiros relatou que demorou para perceber que o caso tratava-se

de trabalho análogo à escravidão, pois não havia no Brasil jurisprodência de caso correlato,

tendo percebido apenas durante a instrução do processo quando o reclamante relatou o caso.

Humberto Pereira Cardoso procurou a justiça do trabalho, onde contou que trabalhava

no canavial desde o final da década de 50, mesmo local onde seu pai e avô também haviam

trabalhado desde o início da década de 1940. Segundo o relato, nenhum deles jamais teriam

recebido salário durante todos aqueles anos, eram “pagos” com um rancho e o direito de

produzir na terra16.
Os “financiados”, considerados aqueles que tinham a produção custeada pelos
donos das terras em troca do recebimento de parcela da produção, como o
reclamante da ação, foram denominados na sentença de “escravos disfarçados”,
ressaltando-se, inclusive, a “prisão” ao trabalho pelo endividamento
(CONFORTI, 2019. p.166).

16 Os trabalhadores que viviam sob essa modalidade de trabalho eram chamados de “financiados”

15 O reclamado Francisco Maués Carvalho chegou a se candidatar ao cargo de prefeito de Abaetetuba/PA pelo
PSDB em 2004, mas não foi eleito.



Segundo o Juiz do caso o tema era tão inexplorado que os “financiados” não tinham

conhecimento de estarem sendo vítimas de trabalho análogo à de escravo. Apesar da

contundência contida nessa afirmação, cabe destacar que essa é uma problemática que

permanece constante nos casos relatados, mesmo após quase 50 anos deste caso.

Em entrevista o Magistrado chama atenção para um fato muito pertinente onde

afirmou que:
eu tenho quase a convicção que se eu fosse dar uma sentença muito tradicional
talvez nem reconhecesse o vínculo de emprego, porque o reclamado dizia que
[Humberto] era parceiro, que era como se fosse um sócio dele, meeiro, às vezes
fazia algumas empreitadas e eu tive que me aprofundar no exame dessa matéria para
afastar essa tese tradicional [de que ser autônomo não constitui vínculo trabalhista]
(MELHEIROS, 2013).

O relato nos mostra o peso da tradição como substancial nessas relações de trabalho,

onde configurava-se como “normal” regimes trabalhistas como os vivido por Humberto, tanto

que o magistrado relata ter entrado em conflito com uma corrente do tribunal que acolhia a

tese do reclamado de que ser autônomo livrava o réu da responsabilidade de um empregador

rural.

Quase cem anos se passaram desde a abolição até o primeiro caso reconhecido de

trabalho escravo no Brasil já republicano. Quase cinquenta anos após o primeiro caso ainda

se discute a definição do conceito de trabalho escravo. Essa problemática revela não apenas a

perpetuação de uma cultura da escravidão, mas também a extensão dessa dinâmica dentro do

Estado, culminando na impunidade e perpetuação da prática.

Hoje é reconhecido que a sentença proferida pelo magistrado Vicente Malheiros da

Fonseca permitiu dar forma e reconhecimento das diversas dimensões do trabalho escravo

contemporâneo, mas é importante compreender que tratou-se do desdobramento da

construção de uma luta que antecedeu e muito o caso, sendo fruto de décadas de luta dos

movimentos sociais e trabalhistas. Havemos de se reconhecer a coragem de Humberto em

procurar a Justiça do trabalho, ainda que não para denunciar como escravidão, pois

evidenciou sua percepção enquanto sujeito possuidor de direitos.

Em suma, a Ditadura Civil-Militar representou um retrocesso em muitos aspectos à

luta pelo trabalho digno. No entanto, o período também foi marcado pela resistência de

trabalhadores e movimentos sociais dentro e fora do Estado. Assim foram construídas

também plataformas discursivas que desenharam a redemocratização e criaram os espaços de

luta pelo fim do trabalho análogo à escravidão no âmbito da institucionalidade.



CAPÍTULO II

A REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL E A CONSTRUÇÃO DA
PLATAFORMA DISCURSIVA DA LUTA PELA ERRADICAÇÃO DO

TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO BRASIL

A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou uma marca histórica,

retirando o Brasil de mais de duas décadas de regime autoritário, inserindo no seu corpo

direitos e garantias individuais e coletivas e fazendo jus à demandas das mais diversas

minorias. Sem dúvida representou um enorme avanço frente à história brasileira. No entanto,

a Constituinte foi realizada mediante um cenário de disputas complexas, onde o referencial

global neoliberal se fez tão evidente quanto as lutas sociais travadas em sua época, associada

às novas diretrizes econômicas que influenciaram diretamente a reestruturação política do

Brasil.

Em função disso, antes de iniciarmos a análise da construção do discurso em torno do

trabalho análogo à escravidão na nova república, faz-se necessário entender as bases

filosóficas do texto constitucional, isso porque veremos que toda disputa em torno dos termos

“trabalho escravo”, “trabalho forçado”, e “trabalho análogo à escravidão”, bem como suas

definições, conflitam diretamente com os valores morais contidas na Carta Magna, seja sob

alegação de defesa do direito à propriedade, da liberdade, da vida ou da tradição.

2.1 A Moralidade jurídica e a Constituição Federal de 1988

A redemocratização brasileira se deu em tempo da guinada neoliberal pós-guerra-fria,

onde imperava o recrudescimento econômico ao mesmo tempo em que surgiam e ressurgiam

movimentos sociais e políticos que sobreviveram clandestinos por décadas. Dessa maneira

tomaram espaço no debate político e na disputa por hegemonia discursiva intelectuais

orgânicos representantes dos mais distintos grupos sociais. Ou seja, ao passo que o

neoliberalismo representou para a América Latina um momento de fortalecimentos das

filosofias liberais, também influenciou movimentos sociais de diversas outras tradições

filosóficas.



A vista disso a Constituição Brasileira de 1988 surpreendeu ao se caracterizar pelo

pluralismo filosófico após décadas de ditadura. Nesse sentido, um dos pontos mais

importantes do novo texto constitucional foi a inclusão de direitos fundamentais em seu

escopo, que serão fundamentalmente considerados à medida da nossa limitação teórica.

Analisaremos rapidamente alguns direitos fundamentais que cabem a essa discussão: vida e a

liberdade (art. 5º, caput) e alguns fundamentos da constituição como: “a dignidade da pessoa

humana” e os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1º, inc. II, III CF/88).

Para iniciar o debate seguem algumas observações a respeito do direito à vida. Sobre

o qual é importante destacar três aspectos:

1) Todo indivíduo independente de origem, raça, idade ou gênero tem a vida

como direito fundamental desde a nidação  (MORAIS, 2003, p.8).

2) apesar de fundamental, o direito à vida não é absoluto (não é assegurado em

caso de guerra (externa) declarada) ( BRASIL, art. 5, inc XLVII. 1988).

3) O direito à vida não se limita à não morte do corpo, significa também o direito

à existência digna e livre. Dessa forma ela se estende a muitos outros direitos

fundamentais. A esse respeito vejamos o que diz o jurista doutrinador

Alexandre de Morais:
O direito humano fundamental à vida deve ser entendido como direito a um nível de
vida adequado com a condição humana, ou seja, direito à alimentação, vestuário,
assistência médica-odontológica, educação, cultura, lazer e demais condições vitais.
O Estado deverá garantir esse direito a um nível de vida adequado com a condição
humana respeitando os princípios fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa
humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e, ainda, os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional e erradicando-se a
pobreza e a marginalização, reduzindo, portanto, as desigualdades sociais e
regionais (MORAIS, 2003, p. 87).

Outro aspecto a ser trabalhado no que diz respeito aos direitos humanos na

Constituição Federal Brasileira de 1988 é a importância dada aos tratados internacionais,

principalmente os de direitos humanos em que o Brasil é signatário. Os tratados

internacionais de direitos humanos no Brasil podem ter o mesmo peso de uma norma

constitucional, sendo, nesses casos, chamados de normas supralegais17. Um dos exemplos

mais emblemáticos é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão

(DUDHC), onde a dignidade da pessoa humana é direito constituído e garantido

17 Para ser considerado uma norma supralegal é necessário ser aprovado pelo Congresso Nacional com quorum
previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da CF/88 e ter aprovação de 3/5 dos membros de cada Casa do Congresso, em
dois turnos.



universalmente. Em específico, o direito ao trabalho livre e com remuneração justa é

observado pelo artigo 23 do referido tratado:
Artigo 23°
1.Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições
equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego.
2.Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.
3.Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe
permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e
completada, se possível, por todos os outros meios de protecção social.
4.Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar
em sindicatos para defesa dos seus interesses. [...] (ONU, 1948)

A DUDHC Também define que:

Artigo 4° Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o
trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos (ibidem).

Nesta esteira a Constituição Federal Brasileira de 1988 ratifica essa concepção

filosófica ao inserir o direito ao trabalho como um direito social fundamental nos artigos 6º e

7º da Constituição Federal (BARROS, 2007, p.207). No entanto é necessário compreender

que a prática desses valores possuem também caráter subjetivo, de forma que veremos que

apesar de presente em nossa carta maior, tem sido relativizado.

Dito isso seguiremos com uma breve reflexão sobre a constituição cidadã de 1988 à

luz da teoria constitucional de John Rawls (RAWLS, 1997), dada a importância de

compreendermos como as perspectivas filosóficas morais da constituição norteiam o

entendimento legislativo brasileiro, para assim facilitar a compreensão das disputas políticas

em torno de assuntos tais como: vida, liberdade, dignidade e trabalho.

Cabe dizer mais uma vez que a Constituição de 1988 rompeu com a tradição

constitucional brasileira ao adotar uma concepção pluralista e por conceber direitos

fundamentais como estruturantes em seu escopo filosófico. É nesse sentido que para o jurista

João Rocha a Constituição Cidadã se estrutura a partir de um debate jurídico filosófico amplo

e de interface ética (ROCHA, 2009, p. 297-311), característica comum entre as constituições

contemporâneas. A esse respeito o autor destaca a contribuição da jurista Gisele Cittadino,

que concebe a carta magna como comunitarista, que em outras palavras se estrutura em um

fraternalismo, onde prevalece o senso de comunidade posto na ideia da igualdade entre

indivíduos, e dessa maneira nega o individualismo liberal clássico.

No entanto José Eduardo Faria (1988) nos alude que o liberalismo, enquanto filosofia

política na contemporaneidade, adquiriu novos valores e significados, muitas vezes

associados à concepções de mundo que ultrapassam seu sentido estrito (econômico e

político), de forma que tornou-se incoerente admitir apenas um tipo de liberalismo, sendo



mais apropriado referir-se no plural “liberalismos”. A partir disso poderemos observar

diversas correntes e divergências dentro das filosofias liberais. Cabe portanto considerar que

o liberalismo não representa uma corrente econômica cristalizada no tempo.

Para Andreia Pizetta (2009), as concepções liberais mais modernas entendem que para

que sejam garantidos os direitos individuais é preciso haver limites aos direitos antes

considerados sagrados e ilimitados pelo liberalismo clássico. Assim admite-se que os direitos

coletivos são garantidores dos direitos individuais. Esse entendimento nos ajuda a

compreender que a adesão dos direitos coletivos e sociais não representa a perda do caráter

liberal, antes representa a ampliação dos direitos individuais. Tal conceito é base da filosofia

liberal de John Rawls.

Por esse lado, João Rocha afirma que o liberalismo constitucional do filósofo John

Rawls compreende a noção de “comunidade” a partir de perspectivas distintas, associada ao

conflito imposto pelo direito da maioria e os direitos individuais. Ou seja, dentro da

concepção do filósofo, nas modernas constituições democráticas, as tendências progressistas

não são incompatíveis com o liberalismo político atribuído a elas.
A constituição democrática de uma sociedade complexa não pode ser resumida a
uma única doutrina abrangente, mas antes reconhece a disputa entre doutrinas
distintas, estimulando a sua convivência. Não se desconhece a existência de grandes
narrativas, que respondem às principais crises de cada época. Assim ocorreu com o
discurso liberal, social, humanitário e ambiental, em face, respectivamente, do
absolutismo, da urbanização industrial, das grandes guerras mundiais e das crises
ambientais planetárias. A constituição, no entanto, permanece sem ser reduzida a
um manual, livro de receitas ou peça ideológica (ROCHA, 2009, p. 309).

Sem mais delongas, faremos uma breve análise da teoria de justiça John Ralws,

partindo da hipótese de que seja a teoria liberal que melhor se adequa à estrutura filosófica da

Constituição brasileira.

Considerado um dos principais críticos do utilitarismo, Rawls se propôs a reformular

a filosofia moral dominante e apresentar uma nova Teoria de Justiça. Esse novo conceito

seria a máxima do contrato social contemporâneo. Dessa forma Rawls se despediu do

liberalismo clássico, trazendo uma outra perspectiva para a filosofia política liberal do século

XX (RAWLS, 1997, p.3).

Rawls parte de uma reflexão pautada no pluralismo social, econômico, político e

cultural, buscando, por meio da esfera moral e legislativa, proteger essa diversidade. Segundo

ele, uma sociedade justa deve estar organizada mediante o equilíbrio de direitos e deveres,

onde as liberdades individuais não representem risco às liberdades da coletividade e ainda

sim sejam protegidas pelo regimento. No entanto, a pluralidade do corpo social não permite

que os princípios de justiça e igualdade sejam equânimes, isso porque o conceito de justiça



está sempre em disputa, e inevitavelmente, as liberdades individuais entrarão em conflito com

as liberdades coletivas (ibidem p. 4).

Entretanto Rawls admite que, apesar de não haver consenso a respeito do que

representa “justiça”, o termo está constantemente em disputa justamente por haver consenso

sobre a necessidade de algo que sirva como balizador dos direitos individuais, o que faz das

instituições ímpeto natural dos seres sociais, visto que o conceito de justiça é permeado por

um esvaziamento de sentido, mas jamais é tido como insignificante (ibidem p. 5-6). Esse

princípio do qual parte Rawls evidencia as raízes do contratualismo do autor: o homem

natural busca justiça para si e demanda por instituições que o defendam de possíveis

injustiças.

Assim, além de um consenso sobre a necessidade de instituições que garantam

equidade para que possa existir de fato uma sociedade justa, é vital que essas instituições

possuam “coordenação, eficiência e estabilidade” e é nesse sentido que Rawls argumenta que

é substancial que se “abra mão” de determinadas vontades individuais para a garantia do bem

comum, ou em outras palavras, é preciso que os planos, vontades e desejos individuais se

encaixam dentro da teia social (ibidem).

Antes de partirmos para a estratégia de Rawls para a garantia dessa equidade e em

como sua filosofia se fez presente em nossa formação constitucional, é primordial

compreendermos que Rawls não está falando de justiça econômica, mas sim na justiça social,

vulgarmente chamada de "meritocracia" na tradição liberal. O autor não questiona as

desigualdades econômicas enquanto um problema a ser combatido, todos os aspectos da

liberdade capitalista são exatamente o que o entende enquanto alvo de defesa
Por instituições mais importantes quero dizer a constituição política e os principais
acordos econômicos e sociais. Assim, a proteção legal da liberdade de pensamento e
de consciência, os mercados competitivos, a propriedade particular no âmbito dos
meios de produção e a família monogâmica constituem exemplos das instituições
sociais mais importantes (ibidem, p. 7).

Mas afinal, como garantir equidade em uma sociedade sistematicamente plural? O

autor afirma que o papel das leis e instituições políticas consiste em regular as circunstâncias

alheias às escolhas pessoais: condições de nascimento, acasos, sorte e etc. Para o autor as

condições que permeiam nossa existência têm poder de influenciar não apenas as nossas

chances de vencer disputas travadas por escolha pessoal, como também de induzir desejos.

Dessa forma é imperioso que essas condições primárias de existência sejam equânimes.
Tomadas em conjunto como um único esquema, as instituições sociais mais
importantes definem os direitos e deveres dos homens e influenciam seus projetos
de vida, o que eles podem esperar vir e ser o bem-estar econômico que podem
almejar. A estrutura básica é o objeto primário da justiça porque seus efeitos são



profundos e estão presentes desde o começo. Nossa noção intuitiva é que essa
estrutura contém várias posições sociais e que homens nascidos em condições
diferentes têm expectativas de vida diferentes, determinadas, em parte, pelo sistema
político como pelas circunstâncias econômicas e sociais. Assim as instituições da
sociedade favorecem certos pontos de partida mais que outros. Essas desigualdades
são especialmente profundas. Não apenas são difusas, mas afetam desde o início as
possibilidade de vida dos seres humanos; contudo, não podem ser justificadas
mediante um apelo às nações de mérito ou valor. É a essas desigualdades,
supostamente inevitáveis na estrutura básica de qualquer sociedade, que os
princípios de justiça social devem ser aplicados em primeiro lugar. Esses princípios,
então, regulam a escolha de uma constituição política e os elementos principais do
sistema econômico e social. A justiça de um esquema social depende
essencialmente de como se atribuem direitos e deveres fundamentais e das
oportunidades econômicas e sociais que existem nos vários setores da sociedade
(Ibidem p.8)

Para Rawls os indivíduos são naturalmente dotados de um ímpeto de busca por uma

maior e melhor porção das dádivas produzidas pela coletividade, da mesma forma que

também desejam a menor porção de obrigações e deveres. Sendo assim é natural que, sem a

devida regulamentação, impere a injustiça. Portanto faz-se necessário uma estrutura básica

que garanta a todos as mesmas oportunidades iniciais.

Esse conjunto de valores e direitos elencados como garantidores de oportunidades é o

que Rawls entende por justiça. No entanto, é importante ressaltar que esses princípios

fatalmente irão variar em função das diferenças inerentes a cada tipo de sociedade ou grupo

que poderá ter perspectivas distintas de justiça. É em função deste último fato que torna-se

imprescindível a elaboração de algum princípio de justiça que estruture a sociedade e seja

uma garantia universal (Ibidem p 8-10).

Assim o princípio de justiça de Rawls é formulado a partir de seu conceito de “véu da

ignorância”. O filósofo parte de uma situação hipotética para alcançar um princípio de justiça

ideal, onde todos os indivíduos ao nascerem seriam alienados dos seus status herdados.

Assim, não sabendo seu lugar de pertencimento no mundo, desejariam que todos possuíssem

uma parcela justa de dádivas, um mínimo necessário para disputar espaço no mundo, pois

não podendo garantir que seu lugar de nascimento o privilegiaria ou não, resguardariam-se de

possuir o mínimo. Esse mínimo foi traduzido na carta magna como direitos fundamentais.

A metáfora do véu da ignorância de John Rawls entende que para definir um princípio

de justiça, que cumpra os critérios de garantia da equidade, é preciso levar dois aspectos em

consideração: o pluralismo e o egoísmo social. O primeiro sugere o que já foi acima

mencionado: as sociedades humanas são marcadas pelo pluralismo social, econômico e

moral, portanto não haverá um imediato consenso sobre o que é justo. O segundo

compreende também um aspecto já mencionado, que todo indivíduo tenderá a desejar a maior

porção possível do que for produzido socialmente (MATTOSINHO; STIPP, 2015. p. 3). A



partir dessa máxima Rawls propõe uma “posição original” a partir da metáfora do véu da

ignorância, base do contratualismo rawlsiano, que sustenta toda sua teoria de justiça. Mas

afinal, como a teoria de justiça de John Rawls se constitui enquanto uma teoria

constitucional?

Segundo Cecília Lois e Daniel Neto (LOIS, 2008 p.204), a teoria constitucional de

John Rawls é resultante do amadurecimento do liberalismo clássico, em face de uma “crise

de racionalidade” das teorias constitucionais vigentes. Em outras palavras, a teoria

constitucional de Rawls cumpre o papel de “atender as demandas atuais (sociais e culturais) e

possibilitar o resgate da ‘vontade da constituição’'' (ibidem p. 208) sem romper com o

liberalismo.

Rawls compreende que o desenvolvimento de uma nova teoria de justiça é resultante

do natural progresso da humanidade. Argumenta que a própria concepção de democracia

passou por diversas reformulações filosóficas, até resultar nas modernas teorias políticas

liberais, e da mesma forma fazia-se necessário, em tempo, o desenvolvimento de uma nova

teoria constitucional, pois é indispensável à democracia a revisão constante da funcionalidade

das instituições (RAWLS,1997. p.4). Assim o filósofo historiciza o processo, atrelando o

desenvolvimento da teoria constitucional à filosofia liberal.
Segundo Rawls (1995, p. 220), esses elementos essenciais são o resultado de uma
longa história de formação do pensamento constitucional, que teve início com a
distinção efetuada por Locke entre poder constituinte e poder constituído (a). Logo
após, aponta uma distinção hierárquica entre lei ordinária e lei superior (b); a
Constituição democrática como a expressão do povo para governar-se a si mesmo
(c); uma Constituição escrita que deve estabelecer os direitos fundamentais (d); e,
finalmente, o fato de que o poder mais alto num Estado constitucional não pode
pertencer nem ao executivo nem ao Tribunal Superior, deve ser um poder dividido
entre os três poderes e controlado pelo povo (e)  (LOIS, 2008 p.205).

Rawls entende a modernidade como o berço do princípio constitucional. A formação

do Estado moderno e os aspectos intelectuais, morais e filosóficos da modernidade europeia,

formam bases filosóficas da teoria constitucional. Rawls recupera três momentos que

considera como determinantes para o rompimento da concepção moral do medievo e o

surgimento de uma nova mentalidade na qual se estruturou a democracia moderna (ibidem).

O primeiro tratou-se da reforma protestante do século XVI, quando o pluralismo

religioso impulsionou o desenvolvimento de novas concepções morais, culturais, políticas e

filosóficas18. O segundo consistiu na centralização do poder político e na progressiva

formação do Estado moderno. Por último o surgimento da ciência moderna no século XVII.

18 Para o autor o pluralismo de ideias e ideais é um indispensável ponto de partida para, pois é nele
que origina-se a concepção de equidade enquanto justiça



Associado a esses fenômenos Rawls destaca as modernas filosofias liberais, onde o impulso

para compreender o Estado e questionar os limites do poder soberano fez nascer a ideia de

uma Lei Fundamental, e representa a pedra angular do constitucionalismo (ibidem).

Assim, a teoria constitucional de Rawls por vezes se confunde com a própria

formulação da teoria de justiça por ambas serem entendidas como a expressão popular para a

criação de um instrumento de aplicação dos princípios de justiça. No entanto, a formulação

de princípios de justiça não tem fim em si mesmo, pois cria limites morais para a sociedade,

mas não os garante, sendo necessário portanto a criação de um instrumento legal, um

contrato. É nesse momento que surge a teoria constitucional.

Segundo Lois e Neto esse processo se constrói em quatro etapas19:
Na primeira etapa, na posição original, os princípios são escolhidos, após o que as
partes na posição original se reúnem numa assembleia constituinte, na qual decidem
sobre a justiça das formas políticas e escolhem uma Constituição. Esta é a segunda
etapa, em que se estabelecem claramente os direitos e liberdades fundamentais. A
partir de então é possível legislar -fazer leis que dizem respeito à estrutura
econômica e social da sociedade: é a terceira etapa, em que se trata da justiça das
leis e das políticas econômicas e sociais. Quando esta se completa, já só nos resta,
na quarta etapa, a aplicação das regras pelos juízes e outras autoridades (LOIS;
MACHIORI; NETO, 2008, p. 212).

Podemos perceber que a formulação dos princípios de Justiça antecede a constituinte

e se realiza através de debates que colocam em voga direitos e liberdades dos mais distintos

grupos sociais. Já a constituinte serve para regulamentar e garantir o cumprimento desses

valores através da formulação de um contrato social formal, que deve ser construído de forma

legítima e tendo por base o véu da ignorância. Dessa forma Rawls inova, pois acrescenta na

ideia de uma lei fundamental, princípios éticos e moralizantes, nos quais precisam estar

amparados em dois elementos básicos: direitos fundamentais e limitação do poder do líder

nacional. Para o autor essa seria a garantia de uma constituição justa e permanente (ibidem

p.206-207).

No entanto Rawls compreende que a justiça para ser equânime precisa

necessariamente se adaptar ao tempo, visto que o autor entende que a história está em

constante movimento e evolução20, podendo assim necessitar de reformas e sofrer emendas,

desde que amparada pelo ímpeto de corrigir uma injustiça.
No que concerne ao poder reformador, é possível tomar os princípios de justiça
justamente como os limites éticos ao poder de reforma da Constituição. De acordo
com Rawls (1995:226), no tocante ao poder de emendar a Constituição, há que se
considerar que “uma emenda nunca é algo isolado em si mesma, o objetivo que a

20 Olhar sobre a história típica do período, fortemente influenciado pela escola de Annales.

19 É importante ressaltar que Rawls está se baseando na história constitucional americana (LOIS, NETO. 2008,
p.206), mas deixa claro que os princípios de justiça poderão, e fatalmente irão mudar em decorrência das
circunstâncias distintas que norteiam os indivíduos, suas vontades e desejos (RAWLS, 2000).



move é ajustar os valores constitucionais básicos às mudanças de circunstâncias
políticas e sociais ou incorporar à Constituição uma compreensão mais ampla destes
valores”. Segundo Cittadino (1999: 186), o que se depreende da argumentação de
RAWLS é que “qualquer procedimento de reforma constitucional que venha
desvirtuar a promessa inicial configurada na Constituição – revogar direitos
fundamentais, por exemplo – não pode ser considerado válido” (ibidem, p. 207).

Nesse sentido, o artigo produzido por Francisco Mattosinho e Luana Stipp nos auxilia

na compreensão de alguns pontos-chave: como a teoria constitucional de John Rawls explica

a constituição Brasileira? Ou melhor, por que a constituição brasileira, marcada pelo

liberalismo político, tem em sua espinha dorsal direitos fundamentais? Mais ainda, o que em

sua concepção filosófica trouxe a urgência de uma reforma constitucional no que se refere à

questão do trabalho escravo no Brasil?

Para Mattosinho e Stipp (2015, p.11) a trajetória política do Brasil confere um

contexto muito particular para a conformação dos ideais de justiça sob a ótica rawlsiana. A

começar pela formação colonial. Baseada no escravismo e na economia agrícola, a tradição

política que construiu o estado nacional brasileiro não é liberal, tal como na Europa e nos

Estados Unidos. A formação política e social brasileira não comportou a garantia de direitos

fundamentais e sociais na formulação constitucional até o final do século XIX. Não obstante

o nascimento da república e as intensas transformações legislativas e administrativas

ocasionadas em função da transição, sabe-se que a passagem para o republicanismo foi

marcada por forte intervencionismo estatal, nacionalismo e ausência de princípios de

equidade.

O prosseguir da história da democracia brasileira foi ainda mais complexo no que diz

respeito às garantias e direitos fundamentais. Após a Constituição republicana de 1881, outras

quatro constituições fizeram oscilar a democracia e o autoritarismo. Além disso, nenhuma

constituição, anterior a de 1988, utilizou a terminologia “direitos e garantias fundamentais”,

antes utilizava-se apenas “direitos e garantias individuais” (MATTOSINHO; STIPP, 2015, p.

66).

Mas não cabendo aqui permanecer por muito tempo na história constitucional

brasileira, cabe apenas recordar brevemente a que antecedeu a de 1988, quando por mais de

duas décadas tivemos como lei maior dezessete atos institucionais21, que garantiram o total

desequilíbrio dos três poderes: pouco limite ao poder executivo e suspensão do legislativo, ao

passo que usurparam do povo as garantias constitucionais e liberdades políticas e civis. Em

face disso tivemos uma transição difícil e sob o slogan “lenta, gradual e segura” o povo

21 O Ato Institucional - nº4 foi editado com finalidade de promulgar a constituição de 1967 em rito
acelerado



brasileiro passou por uma severa mudança de hegemonia discursiva em pouco menos de uma

década após a reabertura do congresso.

Mediante o exposto podemos afirmar que a participação popular na constituinte foi

inédita por diversos fatores: primeiro pela mencionada tradição autoritária do país, onde até

aquele momento não havia precedente histórico. Segundo porque a constituinte não passou

por referendo popular, foi elaborada pela assembleia constituinte (formada pelo congresso), e

ainda assim não é possível negar que a voz do povo ecoou de maneira intensa dentro da

assembleia e influenciou de maneira significativa a elaboração da carta, fazendo valer a

máxima da democracia representativa. É indubitável que constituição brasileira tem como

marca o pluralismo político, social e cultural, contemplando de forma detalhada e expressiva

uma variedade de demandas,
A Constituição Federal de 1988 é caracterizada por ser deveras analítica, tratando
de temas agrícolas, industriais, bancários, financeiros, comerciais, militares,
religiosos, esportivos, culturais, educacionais, além de pontos como salário, pensão,
habitação e urbanismo, saúde, segurança, telecomunicações e informática, meio
ambiente e tudo aquilo que se entendeu por bem alçar ao status constitucional
(MATTOSINHO; STIPP, 2015, p.9).

Dessa modo Mattosinho e Stipp ratificam de maneira contundente a hipótese de que o

conceito de “véu da ignorância” exerceu forte influência na assembleia constituinte de 1987.
Neste ponto, analisa-se uma estreita relação com o conceito da justiça de Rawls que
é definido “pelo papel dos seus princípios na atribuição de direitos e deveres e na
definição da divisão apropriada das vantagens sociais”20 já que o constituinte
brasileiro ao prever a inalienabilidade de direitos e princípios objetivou amenizar as
desigualdades existentes e garantir direitos (ibidem, p11).

A expressiva participação popular redesenhou a estrutura constitucional do país.

Segundo Mattosinho e Stipp (ibidem, p.9) a maior parte das manifestações de caráter popular

durante a constituinte tinha por objetivo introduzir na carta benefícios “materiais, de vida e de

trabalho, de oportunidade de ação e de reconhecimento das classes sociais e grupos étnicos

brasileiros”. Assim os direitos reconhecidos e garantidos pela carta possuem forte apelo à

defesa da dignidade humana individualmente considerada, mas contextualizada em seu

aspecto social. Mais do que isso, não limitou-se a reconhecer os direitos e liberdades, mas

definiu quais eram fundamentais, criando assim uma “posição original”, ou seja, um mínimo

social (ibidem, p.11). Essa é a principal marca da filosofia rawlsiana na constituição: o véu da

ignorância.

Outro ponto observado pelos autores é que o
extenso rol de artigos com hierarquia constitucional revela certa desconfiança do
constituinte em relação ao legislador infraconstitucional” (ibidem, p.12),



ou seja, apesar de ser importante dizer que não consistem em direitos absolutos, o artigo 5º

possui uma peculiar característica, pois além de ser extremamente descritivo, elencando uma

quantidade significativa de direitos, possui aplicação imediata e máxima efetividade.

Ainda assim é observado que ao optar por conciliar uma gama tão abrangente de

reivindicações nem sempre afinadas, ao mesmo tempo em que buscava-se garantir máxima

efetividade e manter um caráter pragmático e diligente da ordem constitucional, houve como

consequência “um grande número de disposições constitucionais dependente de

regulamentação legislativa” (ibidem, p.13). Em outras palavras, a extensa gama de direitos

garantidos na constituição também resultou em um uma extensa legislação

infraconstitucional, fato que não é considerado problemático quando executado sem

morosidade desnecessária.

Em síntese cabe ratificar que a contribuição de Rawls para a filosofia moral

contemporânea é, sem dúvida, importantíssima para reconhecermos os padrões morais

defendidos e disputados no cenário político brasileiro, mas o autor não cumpre aqui a função

de referencial teórico. Nas palavras de Nozick” Os filósofos políticos têm agora ou de

trabalhar com a teoria de Rawls ou explicar por que não o fazem” (NOZICK, 1991,

p.201-202).

A obra de Rawls estabelece, em aspectos gerais, uma ponte entre a filosofia

norteadora dos preceitos morais do legislativo brasileiro e a prática das disputas percebidas

na esteira do cenário político. Assim, a compreensão desses valores é essencial para

situarmos o porquê o fim último de toda disputa é a premissa da defesa da vida e da

liberdade, facilmente traduzida como a defesa da democracia. É sob a bandeira da

democracia que todos os apelos são feitos, ainda que contraditórios, e é a partir desses

princípios que o debate que veremos a partir de agora estão calcados.

Em síntese, a Constituinte representou uma marca histórica sem precedentes no que

diz respeito à participação popular, convergência de pautas e construção de lutas coletivas,

formalizando a construção de uma plataforma discursiva para a criação de estratégias de

combate à exploração do trabalhador, pelo direito à vida digna, preservação ambiental e

criando limites ao direito da propriedade. No entanto, essa convergência de valores liberais e

sociais criou brechas que dificultam a expropriação da terra, ferindo diretamente a matéria da

Emenda Constitucional nº80/14, pondo a vida em menor peso em relação ao direito de

propriedade.



A exemplo, destaco os artigos de 182 a 186, que determinam a obrigatoriedade do

devido uso social da propriedade urbana e rural, com respeito às normas ambientais,

trabalhistas e sociais. O art. 184 dispõe que
Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o
imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real,
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.

Cabe mencionar, a fim de esclarecer possíveis dúvidas, que o art. 243 da CF/88,

Emenda Constitucional nº81/14, é destinado a um fim distinto dos arts.182 a 186, que

prevêem os critérios para a desapropriação (com indenização) em caso de não cumprimento

da função social, que dentre os critérios encontra-se o respeito às leis trabalhistas.

Entretanto até 2014 o entendimento doutrinário considerava que tanto as propriedades

encontradas sob uso de mão de obra irregular, quanto nos casos de uso de mão de obra

escravizada, tornavam-se igualmente passíveis de desapropriação para fins de reforma

agrária, nos termos do art. 182 a 186 CF/88, sem distinção entre os casos no que dizia

respeito a consequência para à propriedade, diferindo apenas na consequência penal.

No entanto, aprovada a PEC do trabalho escravo e transformada em Emenda

Constitucional nº 81/14, fez-se diferença, uma vez que a propriedade encontrada com uso de

mão de obra escrava passou a ser passível de expropriação (sem indenização) e não de

desapropriação (com indenização), dessa forma saindo dos critérios abordados no art. 182 e

186 da CF/88. É nesse sentido que a aprovação da PEC, sem regulamentação, tornou-se um

retrocesso, afinal, se antes era possível ao menos a desapropriação, hoje existe um impasse

jurídico que impede tanto a desapropriação, quanto a expropriação.

No entanto, o ponto central diz respeito ao fato que os artigos que dispõem sobre uso

social da propriedade evidenciaram que a Constituição Cidadã entende que o direito à

propriedade não é um direito absoluto, mas também criaram o entendimento de que qualquer

violação ao uso social está sujeito a indenização, mesmo em caso de flagrante crime contra a

vida e/ou ao meio ambiente. Assim, o Art. 243 da CF/88, ao não ter incluído de imediato o

uso de mão de obra escravizada em seus termos, abriu precedente para indenizar quem

escraviza. Esse foi o entendimento proferido na relatoria da CCJ, 6 de setembro de 2001, pelo

relator Romeu Tuma, ao aprovar a PEC do Trabalho escravo, nº57/99.
A Constituição Federal, ao excepcionar o confisco apenas para o cultivo de plantas
psicotrópicas, consagrada a exceção no art. 243, submeteu os demais imóveis rurais



que não estejam cumprindo as funções sociais às regras do art. 184. (BRASIL,
2001, p. 17218)22

Assim, ratifico que apesar do direito ao trabalho digno ter ocupado espaço central

durante os debates para a elaboração da Constituição Cidadã, como observado acima,

inclusive como impresncindíveis a manutenção da propriedade da terra, foi apenas nos anos

90, em função do acirramento dos conflitos no campo pela organização dos trabalhadores,

que a conformação do conceito de “trabalho análogo à escravidão” e os primeiros planos

estratégicos para erradicação da prática, foram elaborados.

Por fim deste tópico cabe dizer que na década de 1990 uma série de comitês, fóruns,

debates e decretos foram realizados a fim de definir o que era trabalho análogo à escravidão e

como combater. Vejamos uma resumida sequência de acontecimentos:

● Em 1991 foi criada a Comissão Especial de Inquérito vinculada ao Conselho de

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), do Ministério da Justiça, com

objetivo investigar denúncias de trabalho escravo no campo.

● Em 1992 foi criado o Fórum Nacional Contra a Violência no Campo, onde foram

discutidos os principais conceitos sobre o tema. O fórum foi palco do início dos

debates que culminaram na PEC do Trabalho Escravo. (CONFORTI, 2019 p.178)

● No mesmo ano, em 1992, a OIT cobrou explicações do Brasil — em respeito à

convenção nº29, onde o Brasil assinou concordando combater o trabalho forçado ou

obrigatório — sobre de diversas denúncias de trabalho forçado que teriam chegado

desde 1985 à organização. Segundo a jornalista Natália Suzuki (2017. p. 69). O Brasil

teria tentado se esquivar com argumentos frágeis e alegações como "dificuldades

operacionais", mas em 1993 a OIT apresentou relatório em que constam 8.986

denúncias de trabalho escravo no Brasil. Logo depois, a Central Latino-Americana de

Trabalhadores representou contra o Brasil por desrespeitar as convenções nº29 e

nº105 da OIT, ambas  ratificadas pelo Brasil.23

● Em 1995 o Brasil reconheceu oficialmente a existência da prática de trabalho escravo

no território e foi criado o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado –

GERTRAF, que segundo Conforti (2019  p.179) não obteve êxito.

● Também em 1995 foram criados os Grupos Móveis, atuantes até hoje e essenciais ao

combate ao trabalho análogo à escravidão, pois são eles que realizam as incursões de

23 Natália Suzuki especifica com detalhes o desencadeamento dos eventos concernentes à denúncia
no seu trabalho.

22Diário da Câmara dos Deputados /Ano LVI - Nº 105/ Sexta-feira, 17 de Agosto de 2001, p. 17218



fiscalização e resgate. Foi também neste ano que surgiu a proposta do Fórum

Nacional Permanente contra a Violência no Campo.

● Ainda em 1995 a primeira versão da PEC do Trabalho Escravo foi elaborada. Como

veremos a seguir.

2.2 Os ruralistas no Brasil democratizado

Dentre os citados grupos que emergiram durante o debate da Constituinte, destacou-se

a União Democrática Ruralista (UDR), que representava a força articulada das elites

agroindustriais na transição na transição democrática ( MENDONÇA, 2011, p.27). A UDR

surgiu em 1985 como resposta ao Plano Nacional de Reforma Agrária, representando a

coalizão e o realinhamento das pautas das principais entidades de representação patronal:

como a Confederação Nacional da Agricultura (CNA); Organização das Cooperativas do

Brasil (OCB) e a Sociedade Rural Brasileira (SRB). A UDR teve rápido crescimento e

legitimidade frente aos principais representantes do setor, foi a precursora da formação de

uma consciência de classe, que colocava os interesses da categoria acima dos interesses

partidários e assim garantia a defesa de suas agendas no congresso.

A UDR se desfez após a constituinte, voltando a organizar-se durante os anos 1990.

Importa aqui destacar a organização como a criadora de um novo signo da categoria no

contexto do realinhamento estrutural do neoliberalismo. A bandeira dos interesses do

patronato rural se justificava na ideia do direito absoluto da propriedade, e na consequente

legitimidade de defendê-la a qualquer custo, seja pelas vias institucionais, ou através do uso

da violência. Mudava-se a estratégia, mas não a prática. Manteve-se o cerne de sua estrutura

descrita por Regina Bruno:
[…] dois principais traços marcam o perfil das classes e grupos dominantes no
campo: a defesa da propriedade como direito absoluto e a violência como prática de
classe. Direito incontestável, algo naturalmente herdado e adquirido pelo trabalho,
da grande propriedade fundiária teria partido a determinação dos valores sociais da
sociedade brasileira, em especial a respeitabilidade, a audácia, a bravura e o
destemor para enfrentar a adversidade ( BRUNO, 2003, p. 285).

Nos anos 1990 o patronato Rural articulou-se politicamente com as demais

agroindústrias, afetadas pela nova conjuntura político-econômica devido às bandeiras dos

movimentos sociais do campo. A hegemonia do patronato rural consolidou-se política e

economicamente, em consonância com a agenda econômica neoliberal em 1993, com a

criação da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). Esse aparelho privado de

hegemonia passou a representar não apenas uma frente de defesa de uma classe, mas uma



agenda política e uma proposta de governo, apresentando-se inclusive como uma alternativa

para recuperar a economia brasileira afetada pela crise em curso ( MENDONÇA, 2011, p.27).

Atualmente a categoria representante do agronegócio na esfera política se expressa na

chamada “bancada ruralista”. As bancadas temáticas são representantes de interesses

específicos de determinados grupos sociais, independente dos partidos de origem e no caso da

Bancada Ruralista esses interesses não são observados nem mesmo por uma unidade

profissional, mas sim por visões de mundo compartilhadas, como analisa Regina Bruno em

suas obras. Essa diversidade pode ser observada ao olharmos para o perfil profissional dos

integrantes da Bancada Ruralista através dos anos.

A esse respeito Sandra Costa fornece um levantamento do perfil profissional de 374

deputados federais e senadores ruralistas em 2012. O resultado obtido a partir do cruzamento

de dados entre as declarações voluntárias — acompanhado de outras fontes — mostra uma

vasta heterogeneidade profissional dos membros da frente parlamentar. No entanto

observa-se uma predominância de determinados campos profissionais, onde os mais comuns

são respectivamente: pecuaristas; políticos (fonte de renda única); empresários, representante

de significativa expressão econômica nacional, dominando grupos empresariais tais como

“Grupo Mabel” e “Grupo André Maggi”; e empreendedores imobiliários ( COSTA, 2012. p.

67-80).

Verifica-se ainda no trabalho de Sandra Costa uma gama de outras profissões

associadas, comumente ligando alguma atividade do ramo agrícola com outra atividade.

Dentre esses, a autora ainda destaca vinte parlamentares proprietários rurais (fazendeiros,

latifundiários) que não declararam explicitamente sua atuação profissional, e não há registro

de fonte de renda, tendo, portanto, a terra como fonte da receita, sem que haja registro de

qualquer atividade produtiva (Ibdem. p. 76-77). Em suma, os parlamentares ligados à

Bancada ruralista geralmente possuem fonte de renda advinda do setor agrário ou são

oriundos de famílias tradicionais do patronato rural, mas não necessariamente possuem

formação profissional na área.

Dessa maneira a Bancada Ruralista foi conquistando espaço significativo no cenário

político nacional justamente por não reunir apenas indivíduos ligados a categorias

específicas, mas que possuem valores em comum, o que faz dela a maior bancada de

interesse do parlamento brasileiro, fazendo-se presente em diversos setores, partidos e

comissões. Segundo Regina Bruno:
[…] existia uma decisão de ampliar participação na grande política institucional e
de fazer-se presente no maior número de comissões com vista a ampliação ou a



como ampliação da área de influência política e a possibilidade de orientar e
controlar os debates e negociações ( BRUNO, 2015. p. 10).

As alianças formadas pela frente parlamentar têm resultado na imobilização de

diversas lutas essenciais ao avanço democrático e à garantia dignidade humana, a exemplo da

PEC 438/2001, onde a Bancada Ruralista teve expressiva participação como a principal

articuladora do discurso contra a aprovação da PEC e posteriormente tornou-se responsável

pela modificação do texto aprovado na segunda instância.

2.3 Primeira Instância da PEC do trabalho escravo: 1º RITO - Casa Iniciadora
(Senado)

A primeira versão da PEC do Trabalho Escravo foi elaborada em 1995, passando por

diversas modificações, confrontando-se com um forte debate e resistência, com

predominância de atores da Frente Parlamentar da Agropecuária. O texto ganhou novas

versões em 1999, até que em 2001 foram apensadas as PECs ns. 232/95; 159/99; 21/99;

189/99 e 300/00, conformando a Proposta de Emenda Constitucional 57/1999, aprovada em

dois turnos pelo Senado em 2001, transformando-se na PEC Nº 438/01. Em 2004 passou por

mais dois turnos na Câmara, concluindo o rito da primeira instância, criando assim a PEC

57A/99, que voltaria a ser votada novamente apenas em 201424.

A primeira passagem da PEC no Senado, apresentada pelo Senador Ademir Andrade

(PSB-PA), ocorreu em junho de 1999 e foi encaminhada em julho para a CCJ pelo Senador

Romeu Tuma (PTB-SP), que em agosto do mesmo ano já havia emitido relatório com voto

favorável. No entanto, a matéria só foi aprovada pela CCJ dois anos depois, em agosto de

2001. A aprovação correu relativamente rápido e sem muitas modificações nesse primeiro

momento.

Entretanto a rápida passagem pelo Senado não significou a ausência de ação

articulada dos ruralistas, tampouco faltaram tentativas de influir no processo, muito embora

nesse primeiro momento ainda não houvesse a organização que viria a estar em maior

evidência nos anos que se seguiram. A esse respeito, destaco a proposta de emenda do

Senador Juvêncio da Fonseca (MDB/MS) durante o quinto dia de debate no senado em

200125:

25 Parte do rito diz respeito aos debates ocorridos durante o primeiro turno da tramitação, como se destaca no art.
358 do Regimento Interno do Senado, que determina que “Decorrido o prazo de que trata o art. 356 [ até trinta
dias, contado da data do despacho da Presidência, para emitir parecer] sem que a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania haja proferido parecer, a proposta de emenda à Constituição será incluída em Ordem do Dia,
para discussão, em primeiro turno, durante cinco sessões deliberativas ordinárias consecutivas.”

24 anais do Congresso Nacional.



§ 2° Nos casos de arrendamento, os proprietários rurais ficam excluídos das
sanções previstas neste artigo,relacionadas com o trabalho escravo explorado pelo
arrendatário (BRASIL, 2001, p. 20979)26

A emenda foi negada sob o seguinte argumento:
Essa emenda vem definir significativa situação de fato que a proposta não
contempla.

No mundo rural o arrendamento é instrumento suficiente de produção,
especialmente para aqueles que têm vocação e tecnologia mas não tem terra.

Penalizar o proprietário de boa fé não é justo, como não é justa a penalização do
trabalhador na sua exploração desumana (ibidem p. 20982).

Importa perceber na proposta a intenção de formalizar “testas de ferro”. A

transferência de culpa era, e continua sendo, uma tática utilizada por proprietários de Terra

para não serem punidos por crimes em amplo aspecto (social e ambiental). Um exemplo

recorrente da fuga de responsabilidade de grandes proprietários é a culpabilização exclusiva

dos “gatos” no aliciamento de trabalhadores escravizados. É comum que a culpa criminal

recaia somente para os aliciadores, facilmente substituíveis, enquanto o dono da propriedade

nega envolvimento com a prática, saindo ileso do processo.

Ao discorrer sobre o assunto o ex-Senador Romeu Tuma afirmou que:
[...] temos ressalvas a fazer quanto ao mérito da emenda, pois entendemos que a
sua aprovação permitirá que o proprietário que explora trabalho escravo em suas
terras mediante arrendatários fictos, vulgarmente conhecidos como "laranjas", não
venha a ter a sua propriedade expropriada em razão da prática do referido crime
de   utilização   de mão-de-obra escrava (BRASIL, 2001, p. 23398)27

O relator continuou argumentando sobre a existência de instrumentos legais

suficientes para um proprietário de boa fé provar sua ignorância sobre o fato ocorrido em

seus arrendamentos caso um evento como este venha a ocorrer. A emenda foi rejeitada com o

seguinte resultado: Sim 6, Não 49, Abst. 0, Total = 55. Entretanto a proposta voltaria a ser

debatida diversas vezes nos anos posteriores.

A votação da Proposta de Emenda Constitucional nº 57/99 seguiu, sendo aprovada

nos dois turnos do Senado nos dias 17 de outubro e 31 de outubro de 2001, respectivamente.

No segundo turno uma fala do Senador Ademir Andrade (PSB-PA) chamou atenção por

abordar uma série de práticas próprias da definição de trabalho escravo contemporâneo e

ainda assim não ter gerado polêmica, visto que na etapa seguinte, em 2004, esses conceitos

seriam fortemente questionados. Segue em destaque um trecho do discurso:
Na verdade, Sr. Presidente os proprietários que fazem uso do trabalho escravo têm a
certeza da impunidade, por isso mesmo sendo fiscalizados pelo Ministério do

27 Diário da Câmara dos Deputados /Ano LVI - Nº 1307/ Quinta-feira, 28 de Setembro de 2001, p. 23398
26Diário da Câmara dos Deputados /Ano LVI - Nº 117/ Quinta-feira, 06 de Setembro de 2001, p. 20979



Trabalho, reincidem. Das cerca de 25 fiscalizações realizadas entre 2000 e 2001,
apenas oito inquéritos foram abertos pela Polícia Federal no período, dos quais
somente um foi concluído.

Temos conhecimento apenas de duas condenações por prática de trabalho escravo
na região, nos últimos anos. Uma delas foi a do proprietário da Fazenda Alvorada,
no Município de Água Azul do Norte, no Pará, em 1999. A punição efetivamente
aplicada foi paga com a distribuição pelo fazendeiro infrator de cestas básicas, já
que a pena foi inferior a um ano de detenção e, neste caso, a lei faculta pena
alternativa. O outro fazendeiro também pagou com cestas básicas.

Não é à toa, Srªs. e Srs. Senadores, que o dono da Fazenda Alvorada atualmente é
reincidente no mesmo crime contra trabalhadores (BRASIL, 2001, p. 26992).28

A fala do senador demonstra com clareza a construção do discurso que ainda estava

sendo formulado. Durante o restante do discurso focou na recorrência da escravidão por

dívida e na impunidade diante de um crime contra à vida e à dignidade humana. Afirmou que

a pobreza, falta de terras e desigualdade regional, levava trabalhadores a serem aliciados pela

promessa de uma vida digna; afirmou também que a impunidade e a ausência de leis

eficientes contribuem para a continuidade da prática, dificultando a ação dos grupos móveis;

citou também a capangagem como resultante de uma política que não pune o persistente

coronelismo nas regiões rurais, capazes de intimidar até agentes do Estado.

Por fim, terminado os devidos processos legais pertinentes à passagem pelo Senado, o

texto foi aprovado por unanimidade. Segue sua estrutura:
Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas
ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo serão
imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de
colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de
trabalho escravo será confiscado e se reverterá, conforme o caso, em benefício de
instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados, no
assentamento dos colonos que foram escravizados, no aparelhamento custeio de
atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão ao crime de tráfico ou do
trabalho escravo" - (NR)

art. 2 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
(ibidem).

A segunda parte do Rito da 1ª Instância só viria ocorrer em 2004, quando não por

acaso o debate estava em plena efervescência política. O ano anterior, 2003, primeiro ano do

governo Lula, foi marcado por intensos debates e construções de plataformas de ação em prol

da erradicação do trabalho escravo no Brasil. Em função disso, antes de retomarmos a

28 Diário da Câmara dos Deputados /Ano LVI - Nº 152/ Quinta-feira, 11 de novembro  de 2001, p. 26992



passagem da PEC Nº 438/01 pela Câmara, falaremos sobre os principais acontecimentos

desses dois anos que se seguiram.

2.4 III Fórum Social Mundial: Oficina “Trabalho escravo: uma chaga aberta”

A Oficina organizada pelo Forum, sob o titítulo "Trabalho Escravo: uma chaga

aberta", foi um dos mais importantes momentos de elaboração e construção de pautas e

estratégias para a erradicação do trabalho análogo à escravidão da década. O evento reuniu

cerca de 2000 pessoas em Porto Alegre - RS, em janeiro de 2003, onde compareceram

personagens políticos importantes, como Frei Xavier Plassat, da Pastoral da Terra.

O evento foi dividido em três momentos. Na primeira parte discutiu-se quem é o

sujeito escravizado. Na segunda parte: quem escraviza. Na terceira: o que liberta. Selecionei

alguns trechos de falas dos três momentos para iniciarmos a construção do quadro

interpretativo do discurso de combate ao trabalho escravo do período. A escolha pelo evento

como base dessa construção foi em função da contingência das pautas mais comuns ao

momento e por ter sido o primeiro espaço de discussão do projeto que viria a se tornar a PEC

do Trabalho Escravo.

A priori cabe lembrar de dois fatos. Primeiro: no período abordado raramente se

considerava a vítima de trabalho escravo urbano29, pois entendia-se que era uma problemática

predominantemente rural. Segundo: pode ser que as falas causem no leitor a sensação de

serem muito óbvias, mas na época ainda imperava a ideia de que o trabalho escravo só

ocorria se houvesse privação de liberdade30, então essas falas foram essenciais para a criação

de um novo rumo para o entendimento sobre o assunto.

Dito isso, vejamos algumas falas importantes para a construção do discurso:

● Quem é escravizado?

○ Trecho retirado da exposição de Marinalva Cardoso Dantas, Auditora Fiscal

do Trabalho e representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do

Trabalho (SINAIT). A participante descreveu os perfis mais comuns das

pessoas resgatadas por ela no trabalho nos grupos móveis:
[...] O que eu trago para vocês é, na verdade, a experiência da Inspeção do Trabalho,
do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, no resgate desses escravos, vítimas da
escravidão contemporânea. Os escravos são vítimas principalmente da fome. E, no
perfil dessas pessoas, vemos que elas pertencem todas a grupos muito vulneráveis,
mas não dependem mais da cor, obviamente, mas sim da pobreza. São vítimas desse
tipo de escravidão: mulheres, crianças, pessoas de todas as etnias, como índios,

30 Até hoje os setores conservadores insistem nessa narrativa, mas já não é predominante entre os tribunais.

29 A partir de 2003 a abordagem sobre trabalho análogo à escravidão nos setores urbanos vai começar a existir,
mas ainda sem muito protagonismo



ex-garimpeiros, prostitutas, nordestinos e, principalmente, o maior número de
escravos que nós retiramos são nordestinos. [...] 31

○ Trecho retirado da exposição do Procurador do Trabalho Loris Rocha Pereira

Junior, onde descreve características dos indivíduos encontrados em trabalho

análogo à escravidão e defende que é preciso “cortar o mau pela raíz”,

atacando a cedeia produtiva, ou seja, punindo economicamente o escravista. O

mais próximo que chegamos desta proposta foi a “lista suja”, criada no mesmo

ano da realização do Fórum:

Meu nome é Loris Rocha Pereira Júnior, sou Procurador do Trabalho e integro o
Ministério Público do Trabalho, no Estado do Pará, há cerca de dez anos. Eu
acredito que falar sobre quem seja o escravo, as imagens já falam por si. Os
escravos, nas relações trabalhistas rurais no Pará, são aquelas pessoas que estão
marcadas desde o nascimento, estão condenadas desde o nascimento a perpetuar o
abismo que existe na nossa estratificação social, separando, de um lado, o
proprietário de terras e, do outro, o trabalhador. O trabalhador escravo é o produto
da desigualdade, da distribuição de renda, é o produto da desigualdade até mesmo
na distribuição das terras neste país. Ele é também o resultado da ineficácia, da
ineficiência dos nossos poderes constituídos, do Ministério Público, do Poder
Judiciário, e do Poder Executivo.

Mas, de forma mais imediata, de forma mais concreta, é o caso do trabalho escravo
no Sul do Pará. Pode-se dizer que ele é o resultado de disparidades econômicas que
existem entre, por exemplo, os estados do Maranhão e Piauí, que, como nós vimos,
são estados fornecedores de mão-de-obra, e regiões no Sul do Pará, que são regiões
onde ainda se encontra um certo dinamismo econômico. Os proprietários de terra no
Pará são pragmáticos e práticos o suficiente para adotarem, ainda hoje, formas
pré-capitalistas de produção. Enfim, a existência do escravo e do trabalho escravo
ou degradante decorre de uma série de fatores, de uma conjunção triste de fatores.
Evidente que esse tipo de trabalho só existem porque existe viabilidade econômica,
viabilidade social e viabilidade política. Essas palavras não são minhas, são de um
magistrado trabalhista no Pará que se dedica ao estudo do tema, dr. José Maria
Quadros de Alencar, do Tribunal Regional do Trabalho. Há muito tempo que o
magistrado trabalhista do Pará defende a adoção de formas extrajurídicas para a
solução do problema. Por exemplo, diz ele, nós precisamos atacar a fonte
fornecedora dessa mão-de-obra, os Estados de onde provêm esses trabalhadores, e
precisamos atacar a cadeia produtiva do fazendeiro. É preciso, portanto, que, na
origem do problema, nos Estados fornecedores de mão-de-obra, se implantem
políticas públicas efetivas, principalmente de educação e de geração de empregos.

No outro lado, na outra ponta, na cadeia produtiva do fazendeiro, é preciso tentar
quebrar, é preciso tentar arruinar essa cadeia produtiva do fazendeiro, cortando esta
cadeia. Por exemplo, poderia se pensar em adotar medidas para os frigoríficos não
mais comprarem gado de fazendas onde tenha sido constatado trabalho escravo.
Seria uma espécie de “selo de qualidade”, exatamente como acontece com os
produtos da ABRINQ, exatamente como acontece com os produtos do Greenpeace.

● Quem escraviza?

31 Anais da oficina trabalho escravo: uma chaga aberta. Brasília: OIT, 2003. Evento realizado no Fórum Social
Mundial, em janeiro de 2003, Porto Alegre - RS.



○ Trecho retirado da exposição da Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge,

representante da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A procuradora

destacou a participação das empresas e a cumplicidade do Estado na

escravidão contemporânea:
Quem escraviza hoje no Brasil? A servidão por dívida é praticada no Brasil hoje por
pessoas, mas também por empresas. Em geral em quadrilha. Grave é que, para
viabilizar o empreendimento, conseguem obter incentivo financeiro da União
Federal para a exploração agrícola. E essas pessoas vão utilizar e já utilizaram no
passado o trabalho de pessoas, submetendo-as à escravidão. Há trinta anos, por
exemplo, incentivos fiscais federais da SUDAM [Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia] já eram causa de servidão por dívida na Amazônia.
Houve incentivo oficial do governo militar na década de 70, para a expansão da
fronteira agrícola sob o modelo do latifúndio. Nesse eixo de raciocínio,
indiretamente, apesar da Lei Áurea, o Estado brasileiro ainda é escravista, porque
essa prática não mudou. E só com o nosso esforço coletivo ela poderá mudar.

● O que liberta?

○ Trecho retirado da exposição de Valderez Maria Monte Rodrigues,

representante do SINAIT e do Grupo Móvel de Fiscalização:

O que fazer para que o trabalhador escravo liberte-se definitivamente? Acredito que
vocês podem ajudar-me nos debates. Não sei tudo, mas tenho uma certeza: a
inclusão urgente desse homem naquilo que chamamos de cidadania, com a garantia
dos direitos básicos, através do conhecimento, da alfabetização, da qualificação
profissional, políticas públicas de geração de renda com a fixação desse homem ao
campo que ele tanto ama, proporcionando-lhe, e à família, assistência médica,
odontológica e até mesmo psicológica, por que não?, escola adequada e digna para
os filhos, terra, estrada, transporte, crédito e assistência técnica, enfim, uma reforma
agrária competente e real. Antes mesmo dessas conquistas, urge que os
escravagistas sejam punidos com os rigores da lei, desde o pagamento das multas
trabalhistas, prisões exemplares, expropriação. As desapropriações que aconteceram
foram verdadeiros prêmios. Então, gravem bem: é expropriação. E, mais um
detalhe: que se crie a obrigação de que esses senhores de escravos devolvam aos
cofres públicos o valor relativo ao custo de cada Grupo Móvel que tiver que
fiscalizar a situação que ele mesmo criou. Aí sim, poderemos pretender a legítima
liberdade aos trabalhadores escravizados, aos subcidadãos que produzem riqueza e
grandes lucros aos agronegócios no Brasil. Tudo isso se adequando às práticas,
talvez sirva para libertar os escravos do mundo inteiro, lembrando que escravizar
fere todos os princípios de respeito à dignidade da pessoa humana independente de
sua etnia. Nós, Auditores Fiscais do Trabalho, lutaremos incansavelmente até que se
acabe esta chaga, esta vergonha nacional.

Outro momento marcante do Fórum foi a exposição do então Ministro dos Direitos

Humanos (2003-2005), Nilmário Miranda32, que aproveitou sua fala para anunciar o

lançamento do Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, aprovado em março de

2003. O plano visava fortalecer as instituições de combate ao trabalho escravo;

32 Anais da oficina trabalho escravo: uma chaga aberta. Brasília: OIT, 2003,Exposição de Nilmário Miranda,
secretário especial de Direitos Humanos p. 35-39. Evento realizado no Fórum Social Mundial, em janeiro de
2003, Porto Alegre - RS.
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Luciana Conforti ressalta que foi a partir do 1º Plano Nacional de Erradicação do

Trabalho Escravo que a palavra “combate” foi substituída por “erradicação” e o termo

“trabalho escravo” passou a ser oficialmente empregado, substituindo “trabalho forçado”

(CONFORTI, 2019 p.178). Essas mudanças representaram o reconhecimento de dois fatores:

o trabalho escravo contemporâneo não é definido pela privação de liberdade e sim pela

negação de dignidade; e havia urgência na erradicação imediata da prática de trabalho

escravo no Brasil.

Antes de prosseguir, faz-se importante citar casos que se tornaram públicos e

impulsionaram a luta antiescravista no Brasil. O primeiro trata-se do caso José Pereira,

trabalhador rural que foi baleado ao tentar fugir da fazenda onde era escravizado, sobreviveu

fingindo-se de morto, vendo seu companheiro de fuga morrer ao seu lado. A denúncia foi

levada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado por

descumprimento das convenções nº 29 e 105. O outro caso ocorreu em janeiro de 2004 e

ficou conhecido como a Chacina de Unaí, onde os auditores fiscais Eratóstenes de Almeida

Gonçalves, João Batista Soares Lages e Nelson José da Silva e o motorista do Ministério do

Trabalho, Aílton Pereira de Oliveira, foram assassinados, vítimas de uma emboscada, durante

uma fiscalização.

Ainda em 2003 duas grandes ações voltadas à erradicação do trabalho análogo à

escravidão foram realizadas: a criação da lista suja e a alteração do artigo 149 do Código

Penal, que se refere à punição pelo crime de escravizar.

2.5 Alteração do art.149 do Código Penal

Um dos mais importantes passos dados pelo ativismo jurídico brasileiro foi a

mudança do artigo 149 do Código Penal, pois foi aqui que pela primeira vez a legislação

recebeu uma definição mais precisa do que é trabalho escravo, afastando-se do entendimento

da prática apenas como trabalho forçado com privação de liberdade, ao incluir escravidão por

dívida, condições degradantes e jornadas exuastivas, que são as formas mais comuns de

trabalho análogo à escravidão no Brasil.

A modificação do artigo mudou consideravelmente o entendimento sobre o que é

trabalho escravo ao ampliar o conceito, definindo categoricamente os termos a fim de evitar

as brechas causadas pelo entendimento subjetivo do conceito, que havia delegado o artigo a

quase letra morta, visto que estava praticamente em desuso. vejamos a mudança:



Art.149 do Código Penal de 1940 Art.149 do Código Penal de 1940

(alterado pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

Reduzir alguém à condição análoga à de escravo:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Art. 149. Reduzir alguém à 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:
(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803,
de 11.12.2003)

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela
Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por
parte do trabalhador, com
o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº

10.803, de 11.12.2003)

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. (Incluído pela Lei nº 10.803, de

11.12.2003)

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é
cometido: (Incluído pela
Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº
10.803, de 11.12.2003)

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
origem. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

FONTE: elaboração própria.

A nova definição facilitou significativamente a interpretação dos casos. A exemplo do

que foi explicitado pela auditora fiscal do trabalho Camilla de Vilhena Bemergui ao ser

questionada a respeito das diferenças entre escravidão colonial e trabalho análogo à

escravidão :
Camilla explica que há diferença entre o trabalho escravo colonial e o trabalho
análogo ao escravo ou o trabalho escravo contemporâneo. O primeiro tem como
base “a perda da liberdade pessoal e a existência de castigos corporais”. Já o
segundo ocorre devido à "sujeição de outra pessoa a trabalhos forçados ou a
jornadas exaustivas, bem como a condições degradantes de trabalho e à restrição da
liberdade, por qualquer meio. Muitas vezes, a restrição da liberdade ocorre em razão
de uma dívida que o empregado contraiu com o empregador ou com o preposto
(representante do empregador). Outras práticas constantes que limitam a locomoção
do trabalhador são a vigilância ostensiva no local de trabalho, o cerceamento do uso



de qualquer meio de transporte pelo trabalhador e o apoderamento de documentos
ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”.

Até a alteração do código penal, no entanto, a advogada relata que “as ações fiscais
definiam ‘condições análogas a escravidão’ nos casos em que a liberdade fosse
tolhida ou por aliciamento ou por servidão por dívidas. Após 2003, com a mudança
do artigo 149 do Código Penal, é que as ações passaram a se basear também nas
condições degradantes de trabalho, ou seja, que de alguma forma gerem problemas
de saúde ou de segurança ao trabalhador” (MONTEIRO, 2021).

Apesar do avanço do texto não foi suficiente para estancar o argumento da

inconsistência da definção de trabalho análogo à escravidão, instigando ainda mais o debate e

as constantes tentativas de esvaziamento do termo.

2.6 A criação da “Lista Suja do trabalho escravo”

A “Lista Suja” do Trabalho Escravo foi criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego

pela Portaria nº 1.234, de 17 de novembro de 2003, posteriormente substituída pela Portaria

de nº 540, de 15 de outubro de 2004. A portaria determinou que todos os empregadores

condenados por submeter trabalhadores à condição análoga à escravidão entrariam para um

banco de dados público, onde seus nomes permaneceriam por dois anos, nesse tempo seriam

fiscalizados, devendo ainda pagar uma multa.

A “Lista Suja” é considerada uma das ações mais efetivas de combate ao trabalho

análogo à escravidão, pois comumente confere prejuízo econômico ao escravagista,

dificultando à obtenção de créditos em instituições financeiras e fazendo-os perder contratos

e fornecimentos, afinal é raro que alguma empresa queira se associar a uma outra empresa

acusada de trabalho escravo, visto que entraria na cadeia produtiva criminosa.

Em função disso, a lista suja sofreu diversas tentativas de desmonte. Em novembro de

2004 ocorreu a primeira tentativa de derrubar a portaria pela Confederação da Agricultura e

Pecuária do Brasil (CNA), quando a entidade patronal entrou com uma Ação Direta de

Inconstitucionalidade perante o STF.

Em 2011 uma segunda portaria foi criada, a Portaria Interministerial 2/11, em ação

conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos. Em

2014 a lista suja foi suspensa por meio de uma nova Ação Direta de Inconstitucionalidade

(assunto que abordaremos apenas ao final desta dissertação), retornando só em 2017. Além

das inúmeras tentativas de provar a inconstitucionalidade da portaria, não é incomum que os

empregadores condenados entrem na justiça para retirar seu nome da lista.

Para finalizar a abordagem a respeito do período, cabe dizer que no ano de 2004

houveram ainda diversos outros eventos, nacionais e internacionais voltados ao combate ao



Trabalho Escravo, nos quais o Brasil participou e sediou, que marcaram o início de um

direcionamento de luta mais conciso no que diz respeito ao entendimento sobre o assunto.

2.7 PEC do trabalho escravo: 2º RITO - Casa Revisora (Câmara)

Segundo Gustavo Velani (2015), em 2002 e 2003 dois fatores influenciaram na

tramitação da PEC. O primeiro fator diz respeito ao maior envolvimento do executivo, que de

fato pode ser observado em diversos momentos, inclusive durante as falas do Oficina

“Trabalho escravo: uma chaga aberta”, onde onde foram anunciadas diversas medidas do

governo Lula para a erradicação do Trabalho Escravo, como por exemplo o Primeiro Plano

Nacional de Combate ao Trabalho escravo e a própria lista Suja. E o outro aspecto foi a maior

articulação dos ruralistas como contra-resposta que obstruiu o quanto pôde o retorno da

tramitação da PEC, mas que se tornou inevitável após a chacina de Unaí.

Assim, a PEC seguiu da seguinte forma: a matéria foi distribuída em novembro de

2002 para a CCJC - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, cujo o relator

designado foi o deputado Moroni Torgan (PSDB), aliado à Bancada Ruralista, que a avocou

em julho de 2003. Em 1º de agosto de 2003 a relatoria passou para o Dep. Luiz Eduardo

Greenhalgh, do PT, que em 21 de novembro de 2003 deu parecer favorável à admissibilidade

da matéria, apensando às PECs Nº 21/1999, Nº 159/1999, Nº PEC 189/1999, nº 232/1995 e nº

300/2000. Vejamos o que cada uma delas propunha:
PEC nº 232/95, do Deputado PAULO ROCHA, que, no mesmo sentido, ao
modificar a redação do art. 243 da Constituição Federal, insere o trabalho escravo
como causa de expropriação;

PEC nº 159/99, do Deputado ADÃO PRETTO, que altera o art. 243, neste caso,
para inserir a cultura de plantas transgênicas como causa de expropriação;

PEC nº 21/99, do Deputado MARÇAL FILHO, que modifica o art. 243, a fim de
inserir a hipótese de trabalho escravo como causa de expropriação;

PEC nº 189/99, do PODER EXECUTIVO, para dispor que serão causa de
expropriação, não apenas as plantas psicotrópicas, mas também as que se prestem,
de qualquer modo, para o tráfico ilícito de entorpecentes;

PEC nº 300/00, do Deputado ROBERTO PESSOA, que altera a redação do
parágrafo único do art. 243, prevendo que os bens apreendidos em decorrência do
tráfico de entorpecentes poderão ser revertidos em benefício de instituições de
utilidade pública que, efetivamente, trabalhem para o bem-estar social. (BRASIL,
CCJ, 2004). (BRASIL, 2004)

Em 11 de fevereiro de 2004 o parecer retornou à Comissão de Constituição e Justiça

e de Cidadania, onde foi aprovado por unanimidade e publicado na Coordenação de

Comissões Permanentes. No dia 13 de fevereiro de 2004 foi apensada a PEC 235/04 que



determinava os fins para os bens encontrados nos imóveis de acordo com o ilícito. Percebam

que a proposta não inclui a necessidade de lei complementar:
Art. 243 – Serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao
assentamento de colonos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei, as propriedades em qualquer região do País,
onde:

I) forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas;

II) ficar comprovada a existência de trabalho escravo. Parágrafo Único : Todo e
qualquer bem de valor econômico apreendido:

a) na hipótese do inciso I, quando decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal
especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e
custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de
tráfico dessas substâncias.

b) na hipótese do inciso II, as culturas, benfeitorias e os bens móveis e semoventes,
apreendidos no local, reverterão em benefício dos assentados, prioritariamente os
cidadãos resgatados, ou do aparelhamento de fiscalização, controle e repressão ao
trabalho escravo. (BRASIL, 2004)

No dia 2 de março de 2004 a Comissão Especial destinada a proferir o parecer à

Proposta de Emenda Constitucional 243/01 foi constituída sob relatoria do Deputado Tarcísio

Zimmermann (PT-RS). A partir deste dia a Comissão recebeu um prazo de 40 dias para

proferir um parecer, como determina o § 2º do art. 202 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados.

No dia 4 de março de 2004 a Comissão Especial solicitou a convocatória de audiência

pública33 para discutir o teor da PEC 438-A/01, onde foram convocados as seguintes pessoas

e organizações: Ministro Ricardo Berzoini; Ministro Nilmário Miranda; Ministro Miguel

Rosseto; Ministro Roberto Rodrigues; Presidente do INCRA Dr. Rolf Backmart; Ministro da

Justiça Márcio Thomaz Bastos; CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Agricultura; CNA - Confederação Nacional da Agricultura; CPT - Comissão Pastoral da

Terra; Delegados das DRT ́S das áreas de maior conflito; Delegado do Trabalho em MG

Carlos calazans; Prefeito da cidade de Unaí.

Chama atenção que o grupo selecionado conferia justamente a presença dos dois lados

em disputa discursiva, corroborando a importância dos eventos já citados no presente

capítulo, como impulsionadores da retomada da primeira instância da PEC. Destaco a

presença do Prefeito de Unaí, cidade palco da chacina dos auditores fiscais e do motorista do

33“A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada.” art. 50 CF/88



Ministério do trabalho no ano anterior à convocatória, em 2003; a CNA, principal

representante do patronato rural e a CPT, um dos mais importantes personagens da luta

antiescravista do final do século XX e início do século XXI.

A justificativa do deputado requerente Leonardo Monteiro (PT-MG) nos dá indícios

da força do discurso ruralista em seus principais pontos argumentativos: escravização como

cultura de trabalho do homem do campo, liberdade de negociação do trabalhador e livre

iniciativa. Vejamos:
Mais de um século depois da abolição da escravatura, continuamos, ainda,
presenciando em nosso país, a utilização da mão-de-obra escrava. O mais curioso é
que, ainda, existem muitas pessoas que acreditam que essa é uma prática que gera
emprego, que sem ela tem fazendeiro até pensando em trocar a lavoura de cana por
soja. Outros dizem que os trabalhadores estão acostumados a viver assim mesmo,
em taperas e lonas, fazendo as necessidades fisiológicas ao léu. Só me falta alguém
vir reclamando que trabalho escravo é direito adquirido. Existem lucubrações para
afirmar que até os setores da economia rural, ou não, sofrerão graves baques com a
aprovação desta PEC. Da mesma forma, afirmam que os EUA e a Europa,
justificam seus subsídios, dizendo que o Brasil tem trabalho escravo e degradante. E
estão certos, pois, são subsídios indiretos, proporcionado pela sonegação, pelo total
desrespeito aos contratos trabalhistas, além dos baixíssimos valores pagos, quando
são pagos.

A CPT e OIT, concluem que é cada vez maior o número trabalhadores sujeitos ao
trabalho degradante, que rouba a cidadania de milhares de brasileiros. Portanto,
ouvir os convidados aqui sugeridos é de fundamental importância para que
possamos com a lucidez necessária, sistematizar todas as opiniões, conhecendo
todos os ângulos desta realidade. Só assim, poderemos produzir um relatório e um
projeto justo e equânime.

Por fim, solicito o apoio dos meus pares para que possamos aprovar relevante
requerimento, lembrando um trecho do relatório do ilustre deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh: " ...apesar de já estarmos no século XXI e vivermos num Estado
Democrático de Direito, é inadmissível suportar a existência desse ilícito à luz de
regras jurídicas que preservam as relações de trabalho e o bemestar do trabalhador."
(BRASIL, 2004)

Outros nomes foram posteriormente solicitados, a exemplo da Procuradora-Geral do

Trabalho, do Ministério Público do Trabalho Dra. Sandra Lia Simon; Ruth Beatriz de

Vasconcelos Vilela, Secretária de Inspeção do Trabalho; alguns outros representantes da

Secretaria de Inspeção do Trabalho; do Ministério Público do Trabalho; da Procuradoria

Federal dos Direitos do Cidadão; da OIT; da OAB; Comissão Especial Contra o Trabalho

Escravo. Em tempo foram realizadas audiências públicas e debates abertos. Durante o mês de

março foi amplamente discutido o fim a ser destinada à terra expropriada.

2.8 O Parecer da Comissão Especial



Veremos agora que o parecer da Comissão Especial (BRASIL, 2004)34, emitido no dia

27 de abril de 2004, foi um momento extremamente importante de conformação dos

discursos. O relatório composto por 14 páginas emitido pela Comissão Especial contém

dados-chave da polarização dos discursos e dos lados que disputavam a hegemonia narrativa.

É interessante perceber que neste relatório pela primeira vez as pautas dos ruralistas ganham

protagonismo dentro do debate da erradicação do Trabalho Escravo, e a partir daqui assume

espaço central nas negociações dos termos. Foram levantados os seguites assuntos: a questão

da escravidão urbana; a fragilidade do conceito de trabalho escravo e a segurança jurídica do

proprietário rural.

O primeiro ponto a ser destacado foram as três propostas de emendas apresentadas,

conforme permite o procedimento do rito, cujo os autores foram grandes nomes da Bancada

Ruralista: Ronaldo Caiado e Kátia Abreu. Seguem as propostas na literalidade que consta no

documento:
A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Ronaldo Caiado e outros, faz inserir
dispositivo tipificando como crime hediondo a conduta que, de qualquer modo,
concorra para a exploração de trabalho escravo em gleba de qualquer região do
País.

A emenda nº 2, de autoria da Deputada Kátia Abreu, estende a sanção de confisco,
em razão de exploração de trabalho escravo, às áreas urbanas e faz inserir
dispositivo determinando que a expropriação apenas se consumará após o trânsito
em julgado da sentença condenatória, garantindo-se o contraditório e a ampla
defesa.

A emenda nº 3, também de autoria da Deputada Kátia Abreu, tem por escopo
garantir a retenção de parte do bem a ser expropriado ou a sua compensação
financeira, em benefício do cônjuge e dos filhos menores que não tenham
participado, direta ou indiretamente, das condutas que caracterizaram a exploração
do trabalho escravo.

A 1ª emenda foi rejeitada, sob alegação de que não caberia à norma constitucional

tipificação de crime, sendo de domínio da Lei nº 8.072, de 1990 que dispõe sobre os crimes

hediondos. A 2ª emenda, proposta pela ex-deputada Kátia Abreu, foi igualmente rejeitada,

mas essa nos interessa em particular, pois a exigência de incluir a propriedade urbana

embargou a tramitação da PEC e viria a ser razão de impedimento de votação futura. O

argumento da relatoria foi o seguinte:
O trabalho escravo em propriedades rurais ocorre com freqüência muito maior do
que em áreas urbanas, o que justifica o seu tratamento em separado. Outra
peculiaridade é que nas áreas urbanas o espaço físico da propriedade (o galpão da
fábrica ou oficina) não tem a mesma importância como fator de produção que tem a
propriedade rural. Fator mais importante nas fábricas e oficinas urbanas são as
máquinas e equipamentos operados pelos trabalhadores e a legislação já permite o

34 Parecer da Comissão Especial destinada a dar parecer à PEC nº 438-A, de 2001



confisco dos objetos usados como instrumento para prática de crimes. Em razão
dessas especificidades, pensamos que a discussão do combate ao trabalho escravo
em áreas urbanas não deve ser embaraço para a aprovação imediata de medidas
fundamentais para erradicação do trabalho escravo em propriedades rurais.
Finalmente, não há a necessidade de vincular a expropriação ao trânsito em julgado
da sentença, o contraditório e a ampla defesa, já que essas são garantias
constitucionais que continuarão a vigorar na plenitude de seus efeitos após a
promulgação da PEC e nem mesmo poderiam ser objeto de supressão, já que
representam cláusula pétrea. (BRASIL, 2004)

Veremos em breve que o debate sobre a propriedade urbana será uma das pautas mais

importantes para os ruralistas nesse primeiro momento de tramitação da PEC.

Dando seguimento à votação, a emenda nº 3, de autoria da ex-deputada Kátia Abreu,

também foi rejeitada. A proposta defendia que o título da propriedade ou sua compensação

financeira fosse repassada para o cônjuge ou filhos menores de idade se estes forem

inocentados. A natureza da proposta da parlamentar revela a essência do ruralismo brasileiro

que tem como objetivo garantir que a propriedade e herança da terra seja defendida a

qualquer custo. A argumentação da negativa foi óbvia e clara:
A expropriação exclui o direito de propriedade e é, portanto, incompatível com
quaisquer efeitos decorrentes desse direito excluído, como a compensação
financeira, o direito de retenção, o direito de herança, os ônus reais etc. São
institutos incompatíveis e não há como conciliar os efeitos pretendidos pela PEC
com os da Emenda Nº 3. Louvamos a preocupação da autora ao tentar preservar o
bem-estar dos filhos e do cônjuge do criminoso. Lembramos, todavia, que havendo
conflito aparente entre valores amparados constitucionalmente, cabe ao legislador
só pesar esses valores, decidindo-se por aquele que mais peso tiver para a
coletividade. Pensamos que, neste momento, preservar a ordem constitucional é
privilegiar a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e a função social da
propriedade. (BRASIL, 2004)

Outro ponto importante desta relatoria foi a sessão intitulada “As lacunas da

legislação e os impasses da erradicação em virtude da impunidade”, onde foram abordadas

questões extremamente pertinentes, como o valor irrisório das multas aplicadas, às vezes

acarretando em maior custo judicial do que o próprio valor arrecadado. Mas foi também

nessa sessão que a suposta fragilidade do conceito de trabalho escravo foi abordada,

contestando a efetividade da alteração do artigo 149 do Código Penal em 2003. Segundo o

relator,
Apesar do esforço do legislador [refere-se a alteração do art. 149 CP/03], esse
crime ainda é descrito de forma subjetiva, cabendo à doutrina e à jurisprudência
definir o que seja reduzir alguém à condição análoga à de escravo. A persecução
criminal enfrenta, ainda, dúvidas sobre a definição da competência para julgar o
crime. A jurisprudência do STF, à semelhança do que ocorre na caracterização dos
crimes contra a organização do trabalho, entende que o crime não deve ser julgado
perante à Justiça Federal, porquanto não atingiria o conjunto dos trabalhadores. [...]
Esse detalhe poderá prejudicar a oitiva de testemunhas e a produção de provas,
dificultando a instrução do processo e inviabilizando a condenação. Por essas
razões suspeitamos que haverá muitas dificuldades para que os processos por
crime de trabalho escravo resultem em condenação efetiva na esfera penal.



[...]

Existe a necessidade de estabelecer definições claras sobre a federalização dos
crimes contra os direitos humanos, pois, apesar dos avanços e de todo esforço já
feito, tais lacunas geram impasses na erradicação do trabalho escravo e fragilizam a
posição do Estado brasileiro, internamente, perante as vítimas e, a sociedade;
externamente, perante a comunidade internacional, por força dos tratados assinados
que o país se obrigou a cumprir. (BRASIL, 2004).

O debate sobre o conceito de trabalho escravo contou ainda com uma sessão própria,

sob título “O debate sobre a conceituação do Trabalho Escravo em face dos preceitos

constitucionais e dos tratados internacionais”. No texto o relator argumentou que o trabalho

análogo à escravidão no Brasil não se devia “à omissão de nossas leis e costumes", já que

além de crime previsto no ordenamento jurídico, é também repudiada socialmente, e portanto

só existe "como a exploração de um negócio ilícito por parte de indivíduos que se escondem

atrás da honrosa atividade de produtor rural". O caso é abordado como uma prática de

exceção de um grupo muito específico e chama atenção pela tentativa de dissociar a imagem

do escravista a do produtor rural.
Não são produtores rurais! São exploradores das vantagens econômicas do crime,
como o são os exploradores da prostituição, do comércio ilegal de entorpecentes, do
tráfico de armas e de outras atividades ilícitas, mas lucrativas. Nesse sentido, a
expropriação das terras desses pseudo-empreendedores rurais atinge o núcleo da
questão: a inviabilização econômica da exploração do trabalho escravo pela
imposição de pesados custos punitivos. (BRASIL, 2004)

No mesmo argumento Tarcísio Zimmermann afirma que apesar de existir definição

jurídica do que é trabalho escravo, o entendimento pode ser prejudicado pela diferença entre

a memória social do que era a escravidão (colonial) e a escravidão contemporânea:
Apesar de justo e necessário, o emprego dessa medida suscitou dúvidas sobre a
conceituação de trabalho escravo, questão importante, porquanto não se deseja de
forma alguma expropriar verdadeiros proprietários rurais em razão de falhas no
cumprimento da legislação do trabalho (BRASIL, 2004).

Por fim, apesar das contradições ao longo do relatório, Tarcísio Zimmermann se

posiciona pela desnecessidade de uma lei regulamentar, visto que a própria natureza da

Constituição de 1988 tem princípios claros sobre liberdade, dignidade e direito ao trabalho

digno e livre, portanto, não há o que se duvidar a respeito dos limites do direito a esses

princípios.
O cortejo dessa legislação, com os direitos e garantias individuais, previstos no art.
5º e com os direitos sociais do trabalhador, previstos no art. 7º da Constituição
Federal, permite aos órgãos de repressão, à comunidade jurídica e aos magistrados
uma compreensão segura do conceito de trabalho escravo  (BRASIL, 2004).



A relatoria foi eficaz ao inserir o argumento da oposição, ao passo que afirmou ser

necessário dar foco à aprovação da lei de expropriação e não no debate do que já parece

óbvio no ordenamento jurídico. No entanto, foram os principais pontos colocados como

desnecessários que tornaram-se protagonistas nos debates que se seguiram.

Durante a Reunião Ordinária Deliberativa da Comissão Especial do dia 12 de maio de

200435, as três emendas anteriormente rejeitadas no relatório voltaram ao pleito depois de

uma sessão ser interrompida por integrantes da bancada ruralista que exigiam a aprovação

das propostas36. A tentativa de acordo com a Bancada Ruralista, defendida por Asdrubal

Bentes, Kátia Abreu e Ronaldo Caiado foi mediada por Paulo Rocha (PT). A Bancada exigia

inclusão dos incisos XXXIX, LIV, LV e LVII, do art. 5º, como garantia de segurança jurídica

para o produtor rural
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória  (BRASIL, 1988);

Durante a negociação a Bancada Ruralista abriu mão do artigo XXXIX, desde que os

demais artigos estivessem incluídos. A busca pela segurança jurídica se mostra óbvia, afinal,

como argumentaram os contrários à proposta, não haveria necessidade de repetir o texto

constitucional, afinal, já figuram como direitos e garantias individuais.

Há ainda que se destacar que nesta audiência três falas marcaram os posicionamentos

das bancadas do PT e da ruralista. A primeira foi do deputado Asdrubal Bentes, que ao

defender a necessidade de garantia de lei regulamentar para a expropriação da propriedade,

afirmou o caráter criminalizador da PEC para o cidadão, termo sempre utilizado para se

referir ao produtor rural, bem como a afirmação de que a expropriação fere os direitos e

garantias individuais. A segunda do deputado Ronaldo Caiado, que afirmou que muito

embora a discussão seja justa e necessária, “coloca o setor rural no banco dos réus” e

mostra-se preconceituosa contra o cidadão do Campo.

36 tribuna da imprensa. Rio, quinta-feira, 6 de maio de 2004. p. 5. Disponível em
<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_06&Pesq=%22PEC%20do%20trabalho%20es
cravo%22&pagfis=26560>

35 Transcrição do Arquivo Sonoro da Reunião Ordinária Deliberativa da Comissão Especial do dia 12/04/2004.
Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=22321>



A terceira foi a fala do deputado Eduardo Valverde (PT-RO) que relatou a

preocupação que os acordos culminassem na ineficácia da PEC, o que de fato viria a

acontecer.
Sou favorável ao relatório sem qualquer mudança e vou explicar o porquê. Apesar
dessa busca de entendimento e consenso mas a nossa preocupação é de que se
consenso leva a ineficácia do comando constitucional. Nós temos diversos
dispositivos constitucionais que não têm eficácia plena, tem eficácia contida, são
palavras que se perdem no texto da lei e se tornam lei de papel. Nós temos que fazer
com que o combate à escravidão no Brasil seja efetivo, seja eficaz, e não o conste
tão somente no papel. [...] Só resta uma ação, que é uma ação de caráter civil,
administrativo, que é a expropriação desse bem. Se essa expropriação encontrar
obstáculos através das artimanhas jurídicas, das entre-voltas que tem os comandos
da lei, torna-se efetivamente inaplicável. Até hoje com relação a expropriação por
planta psicotrópica, quero que me aponte aqui nesse momento qual foi a
propriedade rural que foi expropriada, que transitou em julgado e o proprietário
perdeu essa propriedade por fazer plantação de psicotrópico37. Tornou-se um
comando constitucional com suas regras contidas, não podemos permitir que isso se
faça também nessa nova proposição. [...]. Por isso estou me colocando
publicamente contrário à inclusão desses dispositivos, por serem inócuos, por terem
o único objetivo de provocar a não aplicabilidade da norma e a não eficácia desse
comando constitucional  (BRASIL, 2004).

Apesar de ser contrário à inclusão dos dispositivos, o dep. Eduardo Valverde foi

favorável à inclusão das áreas urbanas no texto.

Por fim, o relator dep. Tarcísio Zimmermann acolheu as sugestões, acrescentando ao

final do texto do caput do art.1º do art. 243 da Constituição Federal, a expressão: "observado,

no que couber, o art. 5º38, bem como a introdução das áreas urbanas no ordenamento,

revertendo o voto da sessão anterior que negaram as emendas 1, 2 e 3.

Dando seguimento ao pleito, no dia 11 de agosto de 200439 prosseguiram com a

discussão em primeiro turno para a conformação do texto a ser votado e encaminhado ao

segundo turno. Durante a votação chama atenção a fala do deputado ruralista Nelson

Marquezelli (PTB-SP), onde mais uma vez se remeteu aos acordos da bancada ruralista para

a garantia da segurança jurídica do proprietário:
Sr. Presidente – fiz parte do acordo que está permitindo essa votação por consenso.
A matéria está – digamos assim – redonda – completa. Todas as cautelas necessárias
foram tomadas. O Relator acatou nossas observações. A Casa pode votar segura. Tal
como está redigido – o texto oferece tranqüilidade ao proprietário rural e urbano. A
justiça se manifesta.

39 Diário da Câmara dos Deputados, publicado no dia 12 de agosto de 2004

38 Relatório da Comissão especial destinada a dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 438-A, de
2001. Complementação do Voto. dia 12/05/2004.

37 A lei regulamentar de expropriação de plantas psicotrópicas, lei Nº 8.257/91, foi utilizada como exemplo
como exemplo da normalidade da exigência de lei complementar, pelo deputado Asdrubal Bentes.



Na mesma linha, nos agradecimentos pelos acordos e debates, o relator Tarcisio

Zimmermann fez um agradecimento especial aos deputados ruralistas que conduziram o

acordo, ressaltando a centralidade desses atores:
O debate em torno da matéria foi muito intenso – tanto na Comissão Especial
quanto no plenário. Devo registrar as contribuições fundamentais que recebemos de
Parlamentares de diferentes posições políticas. Destaco a participação da Deputada
Kátia Abreu – do Deputado Nelson Marquezelli – do Deputado Ronaldo Caiado e
do Deputado Paulo Rocha na construção deste consenso – tão bem encaminhado
nos últimos dias por V.Exª. – Sr. Presidente

O texto final desta etapa40 foi aprovada com os seguintes votos. Unanimidade dos

partidos. Deputados: Sim: 326; Não: 10; Abst.: 8; Total: 345. A tabela abaixo dispõe a

diferença entre a proposta inicial e a PEC nº 438-A/001:

Proposta de Emenda Constitucional inicial
PEC 57/99

Proposta de Emenda Constitucional 438-B/001
(proposta aprovada pela CCJ)

Art. 1 O art. 243 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde
forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo serão
imediatamente expropriadas e especificamente
destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de
produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e da exploração de
trabalho escravo será confiscado e se reverterá,
conforme o caso, em benefício de instituições e pessoal
especializado no tratamento e recuperação de viciados,
no assentamento dos colonos que foram escravizados,
no aparelhamento custeio de atividades de fiscalização,
controle, prevenção e repressão ao crime de tráfico ou
do trabalho escravo" - (NR)

art. 2 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 1 O art. 243 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de
qualquer região do País onde forem localizadas
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a
exploração de trabalho escravo serão expropriadas e
destinadas à reforma agrária e a programas de
habitação popular, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei, observando, no que couber, o
disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e da
exploração de trabalho escravo será confiscado e
reverterá a fundo especial com a destinação
específica, na forma da lei.”

art. 2 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

40 Emenda Aglutinativa Substitutiva de Plenário nº 1



Fonte: elaboração própria

A primeira grande modificação diz respeito aos bens encontrados nas propriedades

expropriadas, os quais na PEC nº57/99 deveriam também ser destinados a uso social tal como

a propriedade, como pode ser observado no Parágrafo único do artigo. Já no texto de 2001, o

destino dos bens encontrados dependeria de lei específica (criada posteriormente), mas

devendo ser destinada à "reparação" do crime.

A terra também deixou de ser revertida em assentamento para os trabalhadores

escravizados, passando a ser destinada à reforma agrária, mas sem fim específico. A alegação

é que poderia ser um empecilho técnico “já que o assentamento de trabalhadores obedece a

critérios muito bem ponderados”, afirmou a relatoria (BRASIL, 2004)41.

O conceito de gleba foi substituído pelo de “propriedade”, com o objetivo de ampliar

a lei às áreas urbanas. Também foi retirado trecho que determinava expropriação imediata da

propriedade, sob alegação final de ser inoperante, visto que o inciso LIV, do art. 5º determina

que ninguém será privado de sua liberdade e de seus bens sem o respeito ao devido processo

legal. Por fim foi incluído o dispositivo do art. 5º, como garantia de segurança jurídica ao

proprietário, muito embora já fosse óbvia sua observação.

A discussão do segundo turno começou ainda em 2004, mas foi interrompida,

retornando ao pleito rapidamente em 2006, mas sendo aprovado apenas em 2012. Apesar da

tramitação fazer parte do mesmo rito (ainda em tramitação na Câmara), o assunto será

abordado apenas no capítulo III, onde iremos debater a morosidade jurídica.

Dito isso concluo que até mesmo a aprovação em primeiro turno só ocorreu a partir de

acordos com a Bancada Ruralista, como pode ser notado no trecho retirado de uma matéria

jornalística encontrada no site do Senado:
A aprovação na Câmara [...] só foi possível depois de amplas negociações com a
bancada ruralista. Para viabilizar um acordo, o relator, o então deputado Tarcísio
Zimmermann (PT-RS), acolheu uma emenda da senadora Kátia Abreu (DEM-TO),
na época deputada federal. A proposta, apoiada pela Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), permite o confisco também de imóveis urbanos como punição
para o trabalho escravo nas cidades  (BRASIL, 2004).42

.

Cabe ainda dizer que apesar das modificações já pertinentes nesse primeiro momento,

tanto a PEC 57/1995 quanto a 438-B/2001 não exigiam lei complementar, como pode ser

observado no art. 2 da versão aprovada em 2001: “Esta Emenda Constitucional entra em

vigor na data de sua publicação”. Tratava-se da proposta de uma “norma constitucional de

eficácia plena” (NEVES, 2014), ou seja, possuíam eficácia plena e efeito imediato após o

42 “Objetivo da PEC 438 / 01: Perda da propriedade que explora trabalho escravo
41 Diário da Câmara dos Deputados, publicado no dia 12 de agosto de 2004



trânsito em julgado. Por fim ratifico que desde a primeira versão (1995) até a aprovação em

primeiro turno na Câmara (2004) passaram-se uma década, morosidade que se repetiu até a

aprovação em 2014, como veremos no próximo capítulo.



CAPÍTULO III

A MOROSIDADE DA APROVAÇÃO DA PEC DO TRABALHO
ESCRAVO E A DISPUTA EM TORNO DO CONCEITO DE TRABALHO

ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO BRASIL

A PEC Nº 438-A ficou pronta para apreciação em segundo turno na Câmara dos

Deputados em agosto de 2004. No entanto, a última discussão ocorreu em 14 de dezembro do

mesmo ano, após esta data ficou parada por 7 anos e 9 meses. Em março de 2007 o deputado

Paulo Rocha (PT-PA) chegou a solicitar o desarquivamento da proposição, mas o pedido foi

indeferido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 27 de abril, sob alegação de que

a proposição nunca havia sido arquivada por ser proveniente do Senado Federal43, ainda

assim permanecia inerte na Câmara. De 2004 à 2011 foram enviados 21 Requerimentos para

que a matéria fosse incluída na Ordem do Dia, correram 37 sessões em que mesmo entrando

na pauta do dia a matéria não foi apreciada, além de 1 adiamento acordado pelos líderes da

sessão por considerarem não haver tempo hábil para a apreciação.

Por volta de 2010 a força articulada dos movimentos sociais trouxe o tema de volta à

mídia, às ruas, e por consequência ao Congresso. Em maio de 2010 foi criada a Frente

Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Escravo, contando com apoio de 195 deputados e

55 senadores. A Frente Parlamentar surgiu logo após a 1ª Semana de Combate ao Trabalho

Escravo, evento que rearticulou as bases institucionais de luta contra o trabalho escravo

contemporâneo e a violência no Campo (Repórter Brasil, 2010).

Esse processo foi marcado por uma manifestação realizada em frente ao Congresso

Nacional, onde foram afixadas 161 cruzes representando as vítimas dos conflitos por terras

no Brasil. Durante o ato lembraram do assassinato dos três auditores fiscais do trabalho em

Unaí (MG), em 28 de janeiro de 2004. Horas antes da ação, o deputado José Nery

(PSOL-CE) — que viria a se tornar presidente da Frente Parlamentar — entregou ao

presidente da Câmara, que em tempo era Michel Temer, um abaixo-assinado com 280.404

assinaturas pedindo a aprovação da PEC 438/0144.

44 AÇÃO das frentes Parlamentar e Nacional: Ação das frentes Parlamentar e Nacional inclui divulgação e
debates.

43 Diário da Câmara dos Deputados /Ano LVI. DCD de 28 04 07 PÁG 19794 COL 01



Entretanto, apenas em 2012 a matéria voltou a ser discutida no plenário para ser enfim

votada. Em tempo destacam-se duas importantes variáveis. A primeira diz respeito ao

fortalecimento dos setores conservadores do congresso, onde se destaca a Bancada Ruralista,

tanto em número, chegando a aproximadamente 159 parlamentares nas eleições de 2010,

quanto em influência, organização e alinhamento de pautas (REPÓRTER BRASIL, 2007).

Em paralelo, em 2012 foi instaurada a CPI do Trabalho Escravo, corroborando com a pressão

para o retorno do assunto no Congresso. A seguir apresentarei brevemente alguns dados

recolhidos de matérias jornalísticas e de arquivos da Câmara apenas para compreendermos o

contexto discursivo em que a PEC do Trabalho Escravo retorna à mídia e à Câmara dos

Deputados.

3.1 CPI do Trabalho Escravo45

A CPI do Trabalho Escravo foi instaurada em fevereiro de 2012. Vinte dos vinte e

oito parlamentares que compunham a CPI eram integrantes titulares da Bancada Ruralista.

Dessa forma, não por acaso a CPI foi o espaço de consolidação e amadurecimento da

hegemonia discursiva da Bancada Ruralista nesse segundo momento, pois foi nela que os

ruralistas transitaram de algozes à vítimas. Assim, o discurso levado à votação da PEC

438/01 foi, de certo, um desdobramento desta CPI. Dito isso, esclareço que a escolha por não

aprofundar o debate construído nesse espaço é puramente metodológica, por não se tratar do

foco desta pesquisa, e não por ter tido menor importância. Seguem abaixo alguns

acontecimentos que nos ajudarão a compreender este fato.

A primeira audiência pública ocorreu em 18 de abril de 2012 e contou com a

participação de diversos teóricos do assunto, como o sociólogo José de Souza Martins, autor

de “O Cativeiro da Terra”, além de outros expositores, incluindo membros do Comitê de

Erradicação do Trabalho Escravo e representantes do Ministério do Trabalho e Emprego,

como a Drª. Vera Albuquerque. A maioria citou em algum momento a importância da PEC do

Trabalho Escravo ser votada.

Por parte dos ruralistas as falas mantiveram-se alinhadas sob um único argumento: “o

trabalho escravo é abominável, porém subjetivo”. No entanto, diferente da forma como o

argumento foi construído até 2004, veremos surgir diversos significantes vazios que

dominariam o discurso da direita nos anos seguintes. Tornou-se recorrente o uso de termos

45CPI do Trabalho Escravo. Parlamentares de inquérito - CPI.54ª Legislatura (2011-2015)



como “exagero ideológico”, “assuntos da esquerda”, “argumentos ideologizados” e

“emocionados”.

De forma contrária, ao referirem-se às próprias pautas, argumentava-se: defesa do

produtor; do cidadão que fomenta empregos e que luta pelo fim do preconceito contra o

homem do Campo; pela defesa dos “costumes do campo”, visto de forma pejorativa pelo

homem da cidade, como por exemplo a prática de beber água em cacimbas (poços abertos),

tratado como vivência degradante, mas sendo normal no dia-a-dia do homem rural; e

principalmente a defesa da segurança jurídica do empregador. Segue uma fala do deputado

Marcos Montes (PSD-BA):
Eu não sei se esse termo [trabalho análogo à escravidão] está jogando contra àquilo
que nós estamos querendo construir. Porque eu pergunto ao senhor: que deve ser
feito para coibirmos essa situação sem colocar em risco a segurança jurídica do
empregado? Porque qualquer autuação já vai pra lista negra, já é condenado, na
primeira visita (transcrição nossa).46

Em contrapartida, a Bancada do PT usou a maior parte de suas falas para

“defender-se” da acusação de serem preconceituosos e estarem defendendo uma pauta

ideológica. O deputado Vicentinho (PT-MS) chegou, por diversas vezes, a repetir que o

assunto não se tratava de luta de classes e não possuía um caráter ideológico. Um comentário

do deputado Marcos Montes (PSD-MG) demonstra de maneira efetiva e clara a fronteira

discursiva que estava sendo traçada:
Eu concordo com o que o que o deputado Amauri colocou aqui que nós queremos
realmente aproveitar o momento da CPI para construir um discurso correto, que
toda sociedade espera da gente, e tirar essa ideologia da questão que está sendo
discutida. E eu tenho certeza que a dr. Vera Lúcia comentou pela força do hábito,
sem maldade nenhuma, eu tenho certeza, doutora, que quando a senhora colocou
que “precisamos de todos vocês, seja da bancada ruralista ou da bancada que
defende o que estamos falando”, acho que foi uma força de hábito e a senhora vai
explicar isso com muita precisão (transcrição nossa).

Assim, na primeira sessão pública da CPI pouco se discutiu sobre o trabalho escravo,

visto que a maioria das falas centraram-se nesse embate discursivo. Um dos poucos discursos

da bancada do PT que se destacaram como argumentos de pauta, e não de auto-defesa, foi do

deputado Amauri Teixeira (PT-BA), que contra-argumentou a ideia de determinadas práticas

serem próprias da cultura do campo:
[...]é momento que nós vivemos, eu sou filho de proprietário rural, já bebi água de
cabaça, já comi em trempe, já bebi água de cacimba. Tudo isso há 30 anos atrás. Há
30 anos atrás eu fico olhando, era inimaginável o que eu vejo hoje: banheiro
químico nas obras de estradas, trabalhador comendo em cozinha, trabalhador de
lanchonete pequena usando luva, usando bota, usando touca. Então antes não era

46 Transcrição nossa. Arquivo Sonoro da Reunião Ordinária Deliberativa da Comissão Especial do dia
18/04/012



possível dizer que o trabalhador que bebesse água de moringa e cabaça era
degradante, mas os empregadores rurais de hoje não vivem mais nessa condição,
têm água gelada em casa, geladeira, televisão, tem todo conforto e aparato,
inclusive usam protetores de pescoço e chapéu, roupa de manga comprida, luva,
touca, botas e banheiros químicos. Então hoje, no tempo histórico que estamos
vivendo, determinadas práticas não coadunam com a dignidade da pessoa humana,
não coadunam com os direitos que estão presentes no artigo 7º da Constituição [...].
Então não vamos trabalhar aqui com a perspectiva do século passado, nós temos
que trabalhar com a perspectiva do século que nós vivemos, com as condições
tecnológicas e com os avanços que beneficiaram inclusive o homem do campo.
Tanto na cidade como no campo determinadas situações no atual estágio
civilizatório que estamos não podem ser aceitáveis porque o empregador não vive
mais nessas condições [...]. As condições que queremos para o trabalhador são
símiles ao que o empregador tem, a outra condição é degradante sim, é uma
perspectiva de casa grande e senzalas (transcrição nossa).

Outras críticas recorrentes da Bancada Ruralista foram direcionadas à fiscalização do

trabalho e à Norma Regulamentadora nº 31, assunto que voltou com muita força na votação

da PEC em 2014.

Em outra Reunião, do dia 12 de novembro de 2012, uma das últimas da CPI, vemos a

virada radical da composição dos convidados, todos eram ruralistas acusados de manter

trabalho análogo à escravidão em suas fazendas e negavam a prática, dizendo-se injustiçados,

humilhados e coagidos pelas denúncias.

Um dos convidados foi o pecuarista Carlos Eduardo Polo Sartor, que compareceu com

documentos que, segundo ele, comprovavam que trabalhadores resgatados em sua

propriedade sequer o conheciam. O argumento buscava provar que a forma como foram

conduzidas as investigações em sua fazenda teria sido imperiosa, corroborando com o

discurso que busca culpar apenas os “gatos” e que o trabalho dos grupos móveis não é feito

com perícia. O ruralista afirmou que os próprios trabalhadores teriam, deliberadamente, ido

ao cartório dar seus depoimentos “por força da verdade”, desmentindo terem sido submetidos

a trabalho escravo e degradante. Disse ainda que infelizmente não havia encontrado os outros

trabalhadores para ratificarem o argumento.

Participou também como depoente convidado Henrique Córdova, ex-governador de

Santa Catarina e produtor de maçã acusado de trabalho escravo em 2010. O depoimento

emocionado de Córdova foi um dos momentos mais interessantes da reunião, pois suscitou

nos demais participantes uma característica muito marcante da bancada ruralista que é a

compreensão de classe que ultrapassa acordos propriamente políticos, envolvendo também

emoções e fortes sentimentos de cooperativismo. Seguem algumas das falas.

Luiz Carlos Heinze (PP-RS):
Eu vou pedir licença a todos, mas eu não queria deixar passar, no calor da emoção
do depoimento de Henrique, para parabenizá-lo. Isso que o senhor disse aqui hoje
nos leva a crer que ainda vale a pena fazer política com seriedade. O senhor o fez, e



só depois que o senhor foi insultado dessa forma pela nação que você serviu. Então
eu não queria deixar passar, não entrando no mérito da questão da CPI, mas para
dizer ao senhor que estou bastante orgulhoso da vida pública que exerço, por
exemplos como o do senhor (transcrição nossa).

Moreira Mendes (PSD-RO)
Senhor presidente, senhores deputados, foram realmente dois depoimentos que eu
diria que comovem a gente. [...] Meu caro colega advogado, Dr. Henrique Córdova,
nos honra muito, eu saio daqui hoje com a certeza de que nós fazemos o maior
esforço para cumprir com o nosso dever, sem ranço, sem esse ranço ideológico, sem
essa maldade que permeia o coração dessas pessoas. Eu acho que nós estamos nesse
momento, nessa CPI, vivenciando o outro lado da medalha e é preciso que a
sociedade brasileira tome conhecimento disso, essa maldade de impingir a todos, os
que trabalham, os que pagam impostos, essa condição de serem promotores do
trabalho escravo. Tem alguns temas, fazendo essa preliminar aqui, que a sociedade
urbana, principalmente as sociedades dos grandes centros, desconhecem. A questão
do meio ambiente, a relação do meio ambiente com a produção - tá lá, o seu estado,
vítima dessa legislação horrorosa da produção de maçã, as APPs [áreas de
preservação permanente], a questão dos indígenas do país, muito mal explicada e
mal colocada, e agora essa questão do chamado trabalho escravo que virou moda e
assunto de ideólogos, mas que na sociedade urbana toca perto. Quem aqui é a favor
do trabalho escravo? Ninguém. Quem aqui quer ser contra o meio ambiente?
Ninguém. Quem quer ser contra os índios? Ninguém. Mas não procuram conhecer o
outro lado, mas há maus brasileiros que fazem questão de denegrir o outro lado:
quem trabalha e quem produz (transcrição nossa).

Moreira Mendes prosseguiu citando outros casos relacionados à crimes de

empreiteiras, madeiras, e fazendas, acusadas de trabalho escravo, crimes contra populações

indígenas e crimes ambientais, todos citados como vítimas da “maldade” de da “desfaçatez"

dos membros da fiscalização e do Ministério do Trabalho. Não darei prosseguimento às

transcrições por, como já dito, não se tratar do foco principal desta pesquisa, mas chamo mais

uma vez atenção para a mudança de estrutura da primeira reunião citada, onde fizeram-se

presente sociólogos e integrantes do Ministério do trabalho e emprego, para essa, uma das

últimas, onde apenas se apresentaram ruralistas condenados.

A CPI foi encerrada em dezembro de 2012 sem apresentação de nenhum relatório. O

presidente da CPI, Cláudio Puty (PT-PA), em entrevista para o G1 (COSTA, 2012), afirmou

que a decisão de não dar prosseguimento teria sido devido à inoperância da CPI que vinha

sendo desarticulada pela Bancada Ruralista.
Infelizmente, não há possibilidade de acordo que não seja um grave ataque aos
trabalhadores rurais e aos direitos trabalhistas. Nós não vamos ser coniventes e, por
isso, encerramos sem um relatório final.

O parlamentar também denunciou a elaboração de um relatório paralelo articulado pela

Bancada Ruralista para esvaziar a CPI, mas não foram encontrados documentos que

comprovem a denúncia.

http://g1.globo.com/tudo-sobre/pt


3.2 Reunião de Audiência Pública e Ato Político - Artistas favoráveis à PEC 438/2001 -
Realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias - Audiência Pública47

Muito embora a força dos setores conservadores tenha tido grande protagonismo, a

participação da sociedade civil no período também foi uma das mais expressivas desde o

início da tramitação da PEC. A exemplo, veremos brevemente um dos eventos mais

importantes para a sociedade civil no Congresso, ocorrido às vésperas do retorno da matéria

ao Congresso.

No dia 8 de maio de 2012, dia anterior à data marcada para a votação em segundo

turno na Câmara, ocorreu uma audiência pública organizada pela Comissão de Direitos

Humanos e Minorias, um evento que reuniu além da esquerda institucional, artistas,

representantes de organizações governamentais do trabalho, representantes de diversos

movimentos sociais e identitários48.

Em função da configuração da Reunião, que contou apenas com indivíduos favoráveis

à aprovação da PEC, o evento foi um momento importante de conformação do discurso da

bancada do PT (maioria junto a outros nomes importantes alinhados ao partido). Assim,

seguindo a metodologia deste trabalho, veremos a seguir alguns momentos essenciais para a

construção da plataforma discursiva da bancada petista nos próximos momentos da

tramitação da PEC 438/01.

Corroborando com o posicionamento posto durante a CPI, uma das primeiras falas

realizadas pelo deputado Domingos Dutra (PT-MA), presidente da sessão, foi sobre a plenária

não estar destinada a encontrar culpados e sim soluções. Essa fala se repetiu algumas vezes

durante toda a Reunião.
Isso aqui não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, essa audiência não se
destina a identificar culpados e no final tem uma sentença condenatória. O que
queremos aqui é um diálogo franco, aberto, transparente, entre a sociedade civil, o
poder executivo e o parlamento pra gente identificar os problemas e as
soluções.(transcrição nossa)

Tal posicionamento não significou a ausência de apontamento do “eles”, que muito

rapidamente foi identificado na Reunião. Logo após a fala de Domingos Dutra, o deputado

Amauri Teixeira (PT-BA) comentou que em uma conversa ocorrida no mesmo dia com o

deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), o parlamentar teria dito que “nós não vamos botar uma

PEC sem definir o conceito de trabalho escravo para vocês fazerem o que quiserem".

48 Compareceram representantes de movimentos por direitos das populações negras, indígenas, ciganas e
quilombolas.

47 ARQUIVO SONORO.Evento: Com. de Direitos Humanos e Minorias - Audiência Pública Reunião de
Audiência Pública e Ato Político - Artistas favoráveis à PEC 438/2001 - Trabalho Escravo.



Conforme o esperado, o assunto mais discutido a partir de então foi a “manobra” da Bancada

Ruralista em exigir regulamentação do crime de trabalho escravo para adiar a votação da

PEC.

Assim o objetivo da Reunião passou a ser a elaboração de planos de negociação e o

convencimento da Bancada Ruralista e principalmente do Centrão. Nas palavras do deputado

Domingos Dutra (PT-MA):
[...] Hoje nossa tarefa é convencer, conquistar, vamos conquistar todos os
incrédulos, pois há ainda alguns deputados da Bancada Ruralista que desacreditam
do Trabalho Escravo. (transcrição nossa)

Cláudio Puty (PT-PA) também discursou na Reunião e, situando o cenário da CPI do

Trabalho Escravo, falou a respeito do embate de narrativas da CPI, mencionando os

principais argumentos da Bancada Ruralista. Ao final de sua fala fez um apelo aos presentes

para que pressionassem os parlamentares de seus respectivos Estados para votarem

favoráveis à aprovação da PEC.
Eu sou presidente da CPI do Trabalho Escravo, e na CPI, deputado Domingos
Dutra, nós temos vivenciado na pele o embate de narrativas acerca do trabalho
escravo. O que que nós ouvimos muitas vezes nessa casa: que o trabalho escravo é
uma questão cultural, que é um exagero da fiscalização do trabalho, que na
realidade o empregador não pode ter um colchão — eles adoram essa história do
colchão — de 3 cm a menos que aí o empregador é tachado como escravocrata. Aí
o trabalho que o Leonardo Sakamoto, que ta aqui em algum lugar, fez, demonstra
que trabalho escravo a partir do caso que tivemos em Sapucaia, PA, onde o
trabalhador foi assassinado simplesmente porque ele queria ir pra casa, onde
diversos trabalhadores tiveram as mãos amputadas na colheita da cana, na abertura
dos terrenos na floresta da Amazônia e foram deixados lá para morrer à míngua,
sem atendimento médico. Quantas famílias perderam seus entes queridos porque
foram trabalhar lá com a promessa de um trabalho decente e nunca mais voltaram
para casa. É disso que estamos falando, nós não estamos falando de 3 cm de
colchão, estamos falando de um atentado aos Direitos Humanos, e portanto é
fundamental aprovarmos hoje essa PEC. [...] Mas hoje é o dia de nós ganharmos
esse jogo, pessoal, não adianta nós termos a razão, nós precisamos ter voto no
plenária, então vamos sair daqui nós temos uma lista com o nome de todos os
parlamentares dessa casa e daqueles que cá estavam em 2004, então quero pedir
para vocês: vamos sair daqui e passar de gabinete em gabinete, dos seus
parlamentares, dos seus Estados e conversar e fazer pressão, porque essa casa
funciona sobre pressão. Contem com a gente, mas queremos contar com vocês hoje.
[...] (transcrição nossa)

Já os representantes dos movimentos sociais, identitários e organizações do trabalho,

expuseram suas pautas, discutiram direito à terra, racismos, direito de ir e vir, histórico de

luta, direito ao trabalho decente como condição básica para o exercício da cidadania, combate

à pobreza e outros assuntos direta e indiretamente associados à questão do trabalho escravo.

Dentre as muitas falas destaco a de Edson França, presidente nacional da União dos Negros

pela Igualdade – UNEGRO:
Os argumentos que eles utilizam para negar a PEC são argumentos históricos de
negação. Nós tivemos ao longo da nossa batalha para aprovação do Estatuto da

http://g1.globo.com/tudo-sobre/pt


Igualdade Racial o mesmo argumento. Qual era o argumento para negar o Estatuto e
as Cotas? Que não se sabia quem era negro no Brasil, então essa tentativa de nos
embrulhar em discussões conceituais servem exatamente para nos negar direitos.
(transcrição nossa)

Outra fala de interessante destaque foi a de Andréia Araújo, representante da OIT, que

falou sobre a agenda de promoção do trabalho decente da Organização. Citou diversas

Convenções internacionais assinadas pelo Brasil. Dentre elas a Convenção Nº 111, ratificada

pelo Brasil em 1965, sobre descriminação no emprego e ocupação; a Convenção Nº 169, de

1989 e ratificada pelo Brasil em 2002 sobre sobre os Povos Indígenas e Tribais, que

estabelece autonomia e respeito aos povos indígenas e tribais, entendendo que esses povos

devem ser consultados e fazer parte dos processos decisórios no que diz respeito à eles e ao

país onde vivem; também citou a Convenção N/º 189, de 2011, sobre Trabalho Digno para o

Trabalho Doméstico; por último falou sobre a Convenção Nº29, sobre Trabalho Forçado.

Ao final foi realizado um ato e entregue ao então presidente da Câmara dos

Deputados, Marco Maia, uma petição com mais 60 mil assinaturas pedindo aprovação da

PEC do Trabalho Escravo, além de outros manifestos assinados por diversas entidades, como

a da Associação de Bispo e o Manifesto da Classe artística. Por fim ratifico que esta não foi a

única manifestação da sociedade civil, o destaque foi tão somente por ter sido significativa

dentro da referida Casa legislativa.

3.3 PEC Nº 438-B/2001 - Votação em segundo turno (Câmara - Casa Revisora)49

Em 09 de maio de 2012 a discussão do segundo turno da PEC voltou ao Congresso

sob pretensão de ser finalmente votada. Após percorrido esses mais de 7 anos, algumas

mudanças essenciais no discurso se destacaram. Em conformidade com os discursos

presentes nos eventos até agora mencionados, por parte da Bancada Ruralista a principal

pauta foi a segurança jurídica do proprietário. Destaco na íntegra o pronunciamento do

Dep. Lael Varella (DEM – MG) pela rejeição da PEC, um dos discursos mais emblemáticos

do dia. O pronunciamento reflete o posicionamento bem mais severo, descomedido e

alinhado da Bancada Ruralista. Também é possível perceber a construção de alguns

significantes vazios, como no conceito de “esquerda internacional” utilizado para designar o

“eles” do discurso, englobando os mais distintos grupos e instituições de Direitos Humanos

49 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5199/2012, pelo Deputado Marcos Rogério
(PDT-RO), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário a PEC nº 438 de 2001".



existentes fora do Brasil, denunciando que a pressão pela aprovação da PEC não era uma

demanda interna. Vejamos:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está em pauta para votação a PEC 438,
conhecida como PEC do Trabalho Escravo. Ou PEC do trabalho degradante. Ou
ainda do trabalho análogo ao de escravo. Na verdade, poderia ser chamada de PEC
da armadilha, ou mesmo da hipocrisia, pois se trata de uma espada pronta para cair
sobre a cabeça do agricultor.

Nos últimos anos, o agronegócio, no País, foi escolhido como saco de pancada, alvo
da esquerda internacional – Pastoral da Terra, CPT – remanescentes das CEBs,
MST, certas ONGs e setores influentes da OIT – como o principal obstáculo a ser
derrubado para alcançar sua meta socialista e igualitária.

Ao prever a expropriação, sem nenhuma indenização, da terra onde for constatada a
prática do dito trabalho escravo, essa PEC constitui mais um atentado contra a
propriedade privada. Afinal, Sr. Presidente, por que tanta insistência nessa história
de trabalho escravo? Por que vinculá-lo sempre à agropecuária, como se trabalho
escravo fosse prática habitual no meio rural? Por que a expropriação sem
indenização? Não será temeridade inserir na Constituição esse instrumento
draconiano de expropriação, aplicável a um crime indefinido e sujeito a toda sorte
de generalizações?

Editorial da Folha de S.Paulo de ontem afirma que “parece improvável que o
agravamento da pena possa exercer um efeito maior do que seria obtido com a
aplicação das normas já existentes. A ameaça de expropriação de terras mudará
pouca coisa nas relações trabalhistas do país se sua aplicação for deficiente como a
que hoje se faz das normas existentes”.

Cumpre salientar, Sr. Presidente, que essa PEC não tem em vista o indefinido
trabalho escravo. Na verdade, golpeia o direito de propriedade. Até o erro de
redação revela essa intenção. Ela incrimina a propriedade e não a pessoa ao prever
que as propriedades rurais e urbanas onde for localizada a exploração de trabalho
escravo serão expropriadas. A emenda não atinge o criminoso que faz a exploração
de trabalho escravo, mas diretamente a propriedade. Basta imaginarmos o caso de
uma fazenda arrendada. Não será o arrendatário a ser punido, mas o proprietário da
terra.

O Estado precisa parar com essa hipocrisia. Ele impõe uma Norma
Regulamentadora – NR 31 – com 252 exigências impossíveis de serem cumpridas.
Em seguida, manda os fiscais aterrorizarem os agricultores com multas
escorchantes. Será que o próprio Estado intervencionista e cobrador de impostos –,
por meio de seus representantes, não percebe que os pacientes nos hospitais
públicos são tratados em condição degradante? Muitas pessoas são jogadas nos
corredores dos hospitais, onde acabam morrendo por falta de atendimento. Não
estariam elas sendo tratadas como escravas ou em situação análoga à de escravo?
Onde está a Comissão de Direitos Humanos para denunciar tais mazelas e dizer o
que vem acontecendo?

Que Estado todo-poderoso é esse que impõe quase 40% de tributos à população e
não lhe retribui quase nada? Isso, Sr. Presidente, não significa reduzir os brasileiros
à condição não apenas análoga, mas de verdadeiros escravos? Os brasileiros não são
obrigados a trabalhar quase a metade do seu tempo de graça para este Estado
Moloch? Isso caracteriza ou não uma perseguição aos produtores rurais? A quem
interessa isso?

Um esclarecido leitor da Folha de S.Paulo faz uma pergunta que está no
subconsciente de inúmeros brasileiros: “Todos sabemos que o campo brasileiro
sempre funcionou desse jeito: carência de instalações adequadas, trabalho
temporário sem carteira assinada etc. E ninguém até agora via nisso nenhuma



analogia com trabalho escravo. Por que só agora isso foi ‘descoberto’? Será porque
o MST está muito desgastado e é preciso outro pretexto para as expropriações?”

Alguns pares nesta Casa vêm afirmando, com toda razão, que representa uma
verdadeira temeridade incluir na nossa Constituição o conteúdo de tal PEC, pois
passará a ser instrumento draconiano de expropriação para um pretenso crime,
indefinido e sujeito a generalizações. O papel da Constituição não é exatamente o
de proteger o cidadão contra a onipotência do Estado? Por que, então, legislar a
contrario sensu? Volto a indagar: a quem interessa?

A PEC em questão não segue o princípio da proporcionalidade da pena. Comparem
as suas penalidades com outras constantes de nossa legislação, aplicadas a crimes
mais graves do que infrações trabalhistas, como os de homicídio e estupro. Por que
esse indefinido crime de trabalho escravo será punido com a pena brutal de
expropriação de terras? Tal perda definitiva da propriedade não corresponderia à
imposição de uma pena de caráter perpétuo – vedada pela nossa Carta Magna, art.
5º, XLVII, “b” – e igualmente pelo art. 75 do nosso Código Penal?

Ela contraria os princípios fundamentais que regem a intervenção penal, quais
sejam: os estritos critérios da necessidade, proporcionalidade e adequação da pena.
Assim como não se pune com prisão perpétua quem roubou um pão, eu pergunto: se
tal prática envolve dois, dez ou cem trabalhadores configurará a mesma gravidade?
Bastará uma infração para se expropriar toda a propriedade rural?

Sr. Presidente, como bem lembra a Campanha Paz no Campo, caso a PEC 438
venha a ser aprovada, será mais um golpe desferido contra a propriedade, que
representará uma perda para todo o País. E haverá mais uma fonte de conflitos no
meio rural – os agitadores e invasores profissionais não desejam outra coisa.

O que precisamos é de uma reforma das leis trabalhistas que atenda às múltiplas
atividades econômicas, sobretudo às do campo, com as suas peculiaridades; leis que
facilitem a geração de emprego e a formalização de milhões de trabalhadores.

Tenho dito50.

Em mesmo contexto, Carlos Souza (PSD -AM), que votou a favor da PEC, afirmou

que
[...] é preciso que essa PEC seja clara em relação à definição do que seja trabalho
escravo, senão todo trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo, um salário
aviltado, que não garante a segurança, a saúde, a educação, a qualidade de vida de
sua família, será considerado também escravo. É preciso que essa proposta de
emenda à Constituição tenha clareza para não ficarmos nas mãos de quem vai
fiscalizar o trabalho escravo.[...] (ibidem, p. 15986)

Percebe-se que mesmo nos posicionamentos favoráveis à aprovação, imperava a ideia da

imprecisão do conceito de trabalho escravo. O discurso de Carlos Souza chama atenção pois

destaca o posicionamento do grupo que muito embora não tenha votado contra, fez coro junto

ao esvaziamento do conceito de trabalho escravo. Aqui percebe-se a tentativa de reduzir a

ideia de escravidão à privação de liberdade e não à privação de dignidade. O mesmo teor

50 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LXVII - Nº 073 - QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2012 -
BRASÍLIA-DF. p. 15985



discursivo foi proferido logo em seguida pelo deputado Valdir Colatto (PMDB-SC) ( ibidem

p. 16005), que votou contrário à aprovação.

Outro perfil importante de ser destacado se refere às personagens que muito embora

tenham perfis associáveis a um dos dois lados, não possuem posicionamentos óbvios. Chamo

atenção para a figura do deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), integrante da Frente Parlamentar

da Agropecuária, que não apenas votou a favor da aprovação da PEC, como não registrou

resistência em relação ao texto. Jordy também cobrou por diversas vezes o retorno da pauta

no Congresso e fez coro junto a outros grupos favoráveis à aprovação, a exemplo da

Comissão Pastoral da Terra.

A figura do Jordy nos ajuda a entender o conceito de Bancada Ruralista, posto por

Regina Bruno em vários de seus trabalhos, como “concepção de mundo” (BRUNO;

CARNEIRO, 2012. p. 528) e não como sinônimo de integrante da FPA. Visto que apesar da

FPA ser um importante espaço de atuação, a Bancada Ruralista não representa um partido,

tampouco uma Frente Parlamentar, ela se manifesta em conformação de ideologias e

interesses em comum.

Em contrapartida, a Bancada do PT mostrou-se mais alinhada e com maior clareza

dos termos e grupos em disputa do que no primeiro turno. Não obstante ainda manifestassem

comportamento defensivo com relação à Bancada Ruralista, repetindo o padrão da CPI,

conseguiram levantar pautas importantes. Segue as considerações prévias à votação,

Domingos Dutra (PT-MA) se dirigiu diretamente à bancada ruralista:
Faço um apelo a todos os Deputados que falam em nome da bancada ruralista. É
uma minoria que pratica essa atividade ilegal e imoral. E os Deputados não podem
se confundir com essa prática minoritária, dizendo ao Brasil e ao mundo que a
Câmara Federal é a favor do trabalho escravo.

3.4 Sessão Extraordinária 51

Todas as falas apresentadas acima ocorreram antes da sessão extraordinária marcada

para votar a PEC. Entretanto, como visto durante todo o dia, os deputados chamaram atenção

para o tão esperado evento. Nesse percurso houveram diversas tentativas de desmarcar a

Reunião, dentre essas, o Colégio de Líderes52 tentou substituir o horário destinado à votação

da PEC 438/01 pela votação da Medida Provisória nº 558/2012, destinada a alterar os limites

52 Grupo “formado pelos líderes da Maioria, da Minoria, dos partidos, dos blocos parlamentares e do Governo.
Entre outras, tem a atribuição de organizar a pauta das matérias que são levadas à votação em Plenário”.
Acessado em 10/11/2021. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-
ambiental/acessibilidade/glossarios/dicionario-de-libras/c/colegio-de-lideres

51 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LXVII - Nº 073 - QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2012 -
BRASÍLIA-DF.



dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, matéria

também dominada pela Bancada Ruralista e dentro do mesmo pacote de degradação

ambiental, cujo o evento principal foi o Código Florestal, aprovado dias depois, em 25 de

maio. A tentativa de retirar de pauta a Votação foi denunciada por Chico Alencar (PSOL-RJ)

(ibidem, p. 154-146) como uma “traição do Colégio de líderes”, o que veio a gerar debate em

torno do adiamento.

A votação da matéria foi de fato adiada, tendo sido votada apenas no dia 22 de Maio,

como propôs o Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB). Entretanto a discussão ocorreu

no horário marcado. Durante o debate foi encaminhada a proposta de alteração do texto, onde

seria exigido lei complementar ao artigo constitucional, que também incluía a criação

imediata de um grupo de trabalho destinado a regulamentar a lei.

Ambas as propostas: adiamento para o dia 22 de maio e a criação de lei

complementar, foram acordadas pelo Colégio de Líderes na tarde do dia anterior e em outra

reunião ocorrida no mesmo dia da citada discussão. Foi a primeira vez que a alteração do

texto para exigir criação de lei ordinária para regulamentar o que é trabalho escravo entrou

oficialmente como pauta em uma sessão para discutir a PEC. Não foi confirmado quais

líderes compareceram à reunião, apenas informaram que não foram todos. O pedido de

adiamento da votação para o dia 22 — que em uma primeira fala foi pedido sob argumento

de baixo Quórum53 — foi justificado logo em seguida como um pedido da Casa de Líderes.

Henrique Alves chegou a justificar afirmando que
Não tínhamos a pretensão de que fosse um acordo firmado por todos os Líderes da
Câmara, porque íamos discutir o assunto posteriormente.

O Deputado Luiz Carlos Heinze ratificou o pedido de prorrogação não deixando mais

dúvidas sobre se tratar de uma demanda estratégica da Bancada Ruralista:
Achamos que teremos tempo para produzir um projeto de lei, daqui até o dia 22,
com o entendimento dos Líderes da Base e da Oposição, para definir o que é,
efetivamente, trabalho escravo. Definido isso, não há problema para votarmos. O
que precisamos é de segurança jurídica para os empresários urbanos e para os
empresários rurais, o que não temos neste momento.

No entanto, nesse momento do rito legislativo não é possível alterar o texto a ser

votado. Modificações só são possíveis durante o primeiro turno ou na fase posterior, quando

for ao Senado, última fase do rito, antes de se tornar uma Emenda Constitucional. Dessa

forma ficou evidente que o que estava em jogo era aprovar a PEC com o texto já acordado

para a próxima casa.

53 O quórum mínimo é de 308 deputados, estavam presentes 338.



O ponto foi levantado pelo Deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que questionou o

porquê da modificação do texto estar sendo debatida em um momento não adequado do rito,

e ainda exigindo adequação do calendário do pleito. Durante a fala do deputado o microfone

foi cortado duas vezes para que o parlamentar não desse prosseguimento ao assunto. Segue,

na íntegra, o momento:
O SR. IVAN VALENTE – [...]

A não ser, Sr. Presidente, que haja a intenção, indo a PEC para o Senado, de se
negociar um projeto de lei que regulamente não a aplicação da pena, mas o conceito
de trabalho degradante ou análogo ao trabalho escravo. Isso é inaceitável, porque é
negar o que está na Constituição e na lei e vem sendo aplicado pelo Ministério
Público Federal, pela Polícia Federal e pelos fiscais do Ministério do Trabalho. Isso
já vem sendo feito.

Então, o que eu quero dizer, Sr. Presidente, é que esta Casa precisa dar a
demonstração de que quer andar para a frente e negar essa vergonha nacional que é
a existência, ainda, do trabalho escravo no campo e na cidade, nas carvoarias e nas
madeireiras, e no campo, com o trabalho degradante...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado. Sua opinião já
está clara.
O SR. IVAN VALENTE – O Líder Henrique Eduardo Alves falou por 10 minutos.
Eu quero falar mais 1 minuto só.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós não vamos fazer um debate aqui
sobre...
O SR. IVAN VALENTE – Eu não quero fazer um debate; eu quero fazer um
encaminhamento…
O SR. ABELARDO LUPION – Mas não é hora de encaminhamento. É uma
proposta que S.Exa. fez.
O SR. IVAN VALENTE – ...para que a gente possa votar. Por que, Sr. Presidente?
Para acabar com essa ideia de imobilismo na Câmara dos Deputados. Porque, de
qualquer forma, nós vamos votar hoje ou no dia 22 a mesma coisa, Deputado
Chinaglia, a mesma coisa, ou seja, o texto original da PEC 438, a não ser que se
tenha a intenção de modificar o conceito lá no Senado. E, nesse aspecto, o Partido
Socialismo e Liberdade não concorda. Nós não podemos concordar que para se
caracterizar trabalho escravo tenha que haver o grilhão, aquela bola preta pendurada
no pé da pessoa. Não é necessário que haja isso para se dizer que há trabalho
escravo. Trabalho escravo no Brasil é vergonhoso, é reconhecido pela OIT. Então...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado. (ibidem. p.199)

Segundo Chico Alencar (PSOL-RJ), o acordo de alteração do texto discutido no

Colégio de Líderes não era o mesmo que estava sendo exposto na sessão, insinuando que

haveriam modificando ainda mais a proposta de modificação do texto desde a negociação no

dia anterior.
Um esclarecimento, Sr. Presidente, sobre as negociações. O que entendi, ontem – e
até não havia esse acordo –, mas a maioria entendeu que V.Exa. ia negociar com o
Senado, em nome da maioria dos Líderes, para uma vírgula, como se falou muito –



“respeitada a legislação daí decorrente”. Agora parece que é mais do que isso. Tem
que haver um projeto de lei na Câmara pactuado para definir o que é trabalho
escravo. A Princesa Isabel, quando aboliu a escravidão, há 124 anos, enfrentou
alguma resistência dos escravocratas, mas ninguém chegou ao cúmulo de pedir para
ela definir o que era trabalho escravo, que estava sendo abolido pela lei – aliás, pela
Assembleia Geral do Império. O que se vai negociar mais, além do que já se
negociou hoje, pelo que V.Exa. informou, no Senado? É para saber mesmo.

A insinuação não foi desmentida pelos representantes presentes da Bancada Ruralista.

A proposta de adiamento foi votada favoravelmente. A maioria dos presentes eram

alinhados à Bancada Ruralista. As falas seguiram em direção do discurso já consolidado

desde a CPI (que em tempo ainda estava ocorrendo em paralelo), ou seja, a PEC só poderia ir

ao Senado se já estivesse acordado a criação de uma lei ordinária que garantisse a segurança

jurídica dos patrões frente às ações dos auditores fiscais do trabalho. Destaco a fala do

deputado Giovanni Queiroz (PDT-PA)
Sr. Presidente, todos nós queremos votar essa PEC. Todos abominamos o trabalho
escravo. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de ninguém. O que nós
queremos apenas é que o acordo liderado por V.Exa., levando ao Senado inúmeros
Líderes desta Casa, de diversos partidos, seja cumprido. Lá chegando essa PEC,
será acrescido um termo: “de acordo com lei específica”. Ou seja, o mandamento da
PEC terá resultado depois que nós votarmos uma lei específica que discipline o que
é trabalho escravo, degradante, e assim por diante, para que nós não fiquemos na
mão de alguns auditores fiscais ou fiscais do trabalho que, chegando a diversas
propriedades, qualificam como trabalho escravo o fato de o cidadão estar dormindo
numa rede, e não numa cama. Mas ele não gosta de dormir na cama. É o caso de
muitos maranhenses que vão para o Pará, e assim por diante, em diversas situações.
É apenas isso o que queremos. V.Exa. está de parabéns se permitir que votemos no
dia 22, porque entendo que haverá um tempo para que iniciemos a construção de
uma lei, de um projeto de lei que venha a abrigar a vontade de todo o Plenário, de
todo o Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Outro destaque foi a fala do Deputado Moreira Mendes (PSD-RO), que discursou em

nome da FPA e em defesa da Bancada Ruralista, que segundo ele, estava sendo estigmatizada

como sendo a favor do trabalho escravo e contra a PEC.
[...] nós, que integramos a chamada bancada ruralista, somos literalmente contra o
trabalho escravo. Nós abominamos a possibilidade sequer do trabalho escravo. O
que queremos é tranquilidade e segurança jurídica não no texto constitucional. Nós
não temos nenhum problema com o texto da PEC. Nós temos problemas com a
legislação infraconstitucional. (ibidem p. 202)

Nesse sentido, Onyx Lorenzoni (DEM-RS) mencionou um caso de uma auditoria

supostamente abusiva do Ministério do Trabalho que me chamou especial atenção dentre os

casos já citados pela Bancada Ruralista para exemplificar a insegurança jurídica vivida pelos

proprietários brasileiros frente às ações dos fiscais do trabalho.

Tratou-se de uma autuação ocorrida em Ibiraiaras-RS, um município do Rio Grande

do Sul conhecido como a capital da batata por ter no produto a principal fonte de renda. Em



2011 o Consórcio de Empregadores Rurais de Ibiraiaras (RS) foi autuado por trabalho

escravo e segundo Onyx a ação foi abusiva e desproporcional. Segue abaixo as palavras do

deputado para que seja mais plausível ao leitor o entendimento do porquê deste caso ter se

destacado dentre as tantas tentativas de denúncia de abusos de fiscalização feitas pela

Bancada Ruralista.

– Sr. Presidente, eu quero citar um exemplo. No Estado de V.Exa., em Ibiraiaras,
que o senhor conhece, temos a colheita manual de batata. E nós trouxemos à
Comissão de Agricultura desta Casa os agricultores que produzem batatas no Rio
Grande do Sul em Ibiraiaras, que organizaram uma associação, para fazer esse
serviço na temporada contratam trabalhadores. Esses agricultores foram multados,
autuados, difamados, dizendo que lá havia trabalho escravo. Nós trouxemos aqui os
produtores rurais, os fotografamos, os filmamos, e a Comissão de Agricultura
trouxe o Ministério do Trabalho, mas a que nós assistimos? Prepotência, arrogância,
do alto do direito de fiscalizar, sem responsabilidade social. Sabem quanto possuía o
maior produtor rural? Vinte hectares, Sr. Presidente. E eles coletavam lado a lado,
junto aos trabalhadores Os Deputados da bancada da agricultura do PT puderam
acompanhar. Eu estou citando um exemplo verdadeiro, porque depois que o
Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho vieram aqui, na
Comissão de Agricultura, recuaram de todas as autuações. Deram-se conta do
equívoco que estavam fazendo. Mas, e se houvesse o que hoje está na PEC, o poder
discricionário? Esses produtores não pagariam porque não tinham de onde tirar o
dinheiro. Eles seriam expropriados da sua terra? Eles seriam retirados das suas
propriedades? É isso, Sr. Presidente, que V.Exa., com sabedoria e com equilíbrio,
está permitindo que possamos construir. Todos nós repudiamos o trabalho escravo,
mas o risco está na pessoa que, discricionariamente, vai atribuir exploração de
trabalho escravo a um terceiro. E mais: não se pode expropriar propriedade no
Brasil, a não ser que haja um processo legal adequado e se comprove, com amplo
direito de defesa, que a pessoa errou. Se for cometido um genocídio em uma
propriedade, urbana ou rural, coloca-se na cadeia quem o cometeu, mas não se
expropria a propriedade, porque uma propriedade não é de uma pessoa, é de uma
família: há mulher, há filhos, há descendentes. Por isso, parabéns pelo equilíbrio,
Presidente.

O evento mencionado por Onyx ocorreu em 2011, logo após a ocorrência, e foi

convocado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento

Rural, proposto pelo deputado para debater as denúncias da ação abusiva dos agentes da

fiscalização e da polícia Federal contra o Consórcio de Empregadores Rurais de Ibiraiaras

(RS), grupo responsável por contratar os trabalhadores temporários do citado caso.
Segundo os produtores, as ações fiscalizatórias, que ocorreram nos dias 1º e 7 de
julho, teriam extrapolado os limites da razoabilidade e da legalidade. Essas
fiscalizações foram feitas de forma aterrorizante e vexatória, com invasão de
propriedades e de locais de trabalho. Eles também denunciaram que, na área urbana,
os policiais federais, fortemente armados, apontavam suas armas contra os
produtores rurais em busca de documentos e informações que pudessem embasar as
alegações dos fiscais do trabalho de que existia trabalho escravo na região.54

No entanto, apesar da versão contada por Onyx, a denúncia contra Marconi

Christianetti, presidente do Consórcio de Empregadores Rurais de Ibiraiaras e Antônio

54 A comissão discutiu denúncias de ações abusivas em área rural.



Carlos Martins, conhecido como Toni, contratado como “gato” para captar trabalhadores para

a colheita de batatas, foi de:
(i) imposição de condições degradantes de trabalho, (ii) da restrição da liberdade de
locomoção em razão de dívida contraída e (iii) do apossamento de documentos
pessoais, com o fim de retê-los no local de trabalho.

Foram 35 trabalhadores resgatados. Segundo o documento de sentença55, os

trabalhadores foram alojados em uma residência coletiva, onde não havia condições

adequadas de higiene; os dejetos oriundos do banheiro e da cozinha eram despejados ao lado

do imóvel. Não foram oferecidas roupas de cama e colchões para todos, os poucos colchões

que existiam foram vendidos por R$ 80,00 (oitenta reais) para cada trabalhador que

conseguiu comprar. Muitos não tinham sequer roupas apropriadas, a maioria contava apenas

com a roupa do corpo, submetendo-os ao frio do inverno do Rio Grande do Sul, sendo que

grande parte dos trabalhadores eram originários da cidade de Pedreiras/MA, onde o frio não é

tão expressivo e portanto a roupa não era adequada ao clima da época e da região.

Os trabalhadores também tinham que pagar R$20,00 semanalmente a uma cozinheira

local e adquirir os insumos a parte. A remuneração era paga por Toni, que prometeu a quantia

de R$20,00 por cada "bag" de batata, mas devido ao clima de inverno, a colheita foi

prejudicada e o valor recebido tornou-se insuficiente para que pudessem retornar aos estados

de origem. Esse foi o caso relatado por Onyx como injusto, desproporcional e abusivo e um

ótimo exemplo do que estava posto em disputa discursiva.

A reunião terminou sem encaminhamentos, apenas com a data da votação marcada.

Além do deputado Ivan Valente, apenas a deputada Luciana Santos (PCdoB – PE) e Chico

Alencar (PSOL-RJ) foram contra o adiamento, seja por concordarem com a pauta, seja por

preocupação com o quórum do dia.

No dia 22 de maio a votação ocorreu como proposto. Durante a votação o assunto

voltou a ser discutido, ressurgiram argumentos vistos desde 2004, como a provocação de

Kátia Abreu sobre a propriedade ser direito da esposa e dos filhos, devendo portanto ser

transferida como herança, mas dessa vez proferida por Nelson Marquezelli (PDT-SP).

Também se ouviu questionamentos sobre o destino dos imóveis alugados ou arrendados;

sobre a moralidade dos fiscais de trabalho; segurança jurídica do proprietário; da propriedade;

e todos os outros argumentos até o momento já apresentados.

55Seção Judiciária do Rio Grande do Sul 3ª Vara Federal de Passo Fundo



A PEC foi aprovada em segundo turno sob o seguinte resultado. Sim: 360; não: 29;

abstenção: 25; total: 414. Os partidos votaram sim em unanimidade. A PEC foi encaminhada

ao senado sob nº 57-A/1999.

3.5 PEC Nº 57A/1999 (Senado - Casa revisora)

A PEC 57A/99 chegou ao Senado Federal em 25 de maio de 2012. Recebeu voto

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 24 de abril de 2013, sob

relatoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, prosseguindo para a tramitação em 27 de junho

de 2013. Durante a passagem pelo Senado veremos a continuidade do discurso consolidado

em 2012. O retorno de nomes importantes presentes em 2004 e em 2012, que, em tempo,

estavam no Senado, como Kátia Abreu e Luis Carlos Heinze, e o surgimento de outros nomes

importantes como o de Blairo Maggi.

As discussões do primeiro turno56 tiveram início em 30 de outubro do mesmo ano. A

Senadora Kátia Abreu abriu o debate e em sua fala sintetizou todo argumento da bancada

ruralista. Trouxe exemplos e argumentos vistos em diversos momentos ao longo dos anos.

Citou jornalistas que trabalham por vezes até 12 horas em coberturas dentro do próprio

congresso, a fim de argumentar que é comum horas excessivas de trabalho em diversas

profissões; afirmou que a concepção de trabalho degradante é subjetiva; citou uma audição

em uma fazenda autuada por trabalho escravo, cujo os trabalhadores tinham cartão magnético

para sacar seus salários, afirmando que pessoas escravizadas jamais teriam esse tipo de

acesso; denunciou que os critérios dos auditores fiscais possui caráter ideológico e na maioria

das vezes agem de má fé por odiarem a propriedade privada.

A primeira discussão terminou sem muitos encaminhamentos, apenas com a

ratificação dos acordos. Na segunda, terceira, quarta e quinta sessão de discussão não houve

oradores inscritos. Em suma, não houve muitos avanços ou mudanças no debate. No Senado

foram consolidados os acordos feitos em 2012, na Câmara. Importa ratificar que o acordo era

votar a PEC sob condição de "criação de uma lei que definisse trabalho escravo, dando

segurança jurídica ao proprietário e evitando que as ideologias dos fiscais do trabalho

prejudicasse os homens e famílias de bem”. Falas nesse sentido foram repetidas em exaustão,

pouco espaço houve para discursos contrários.

Dessa forma, os principais espaços de resistência e oposição foram fora do Senado,

criados pela mídia, movimentos sociais e as Comissões Especiais. A exemplo da cartilha

56 Anais da República (digitalizados). Livro 40



elaborada pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, intitulada “Tire suas

Dúvidas sobre a PEC do Trabalho Escravo", que buscou contra-argumentar a bancada

ruralista, trazendo informações sobre as legislações que tipificam o crime de trabalho análogo

à escravidão no Brasil.

Em função disso, não trarei tantas citações quanto nas fases anteriores, para evitar que

este trabalho se torne prolixo, já que não houve novidades nos argumentos e acordos

estabelecidos. Cabe apenas dizer que a princípio, a lei regulamentar deveria ser elaborada em

paralelo com a votação da PEC, o que não ocorreu.

A votação em primeiro e segundo turno ocorreram no mesmo dia, em 27 de março de

2014, seguindo um calendário especial. No primeiro turno foi aprovada com 59 votos

favoráveis, unanimidade no Senado. A discussão que antecedeu a votação do segundo turno

contou com a inscrição dos seguintes oradores: João Capiberibe, Ana Rita, Mário Couto,

Waldemir Moka e Aníbal Diniz, mas não houve nenhuma fala relevante.

A PEC foi aprovada também por unanimidade com 60 votos favoráveis. Foi enfim

promulgada no dia 5 de junho de 2014, tornando-se a Emenda Constitucional nº81, uma lei

constitucional sem eficácia plena, que carece de regulamentação até o momento em que essa

pesquisa foi realizada. Segue abaixo o texto final.

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho
escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a
programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no
art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de
trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação
específica, na forma da lei.

A regulamentação estava sendo conduzida pelo Projeto de Lei do Senado n° 432, de

2013, que foi arquivado em 21 de dezembro de 2018. A explicação da ementa definia os

seguintes termos:
Define trabalho escravo; estabelece que o mero descumprimento da legislação
trabalhista não caracteriza trabalho escravo; determina que todo e qualquer bem de
valor econômico – apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins ou da exploração de trabalho escravo – seja confiscado e revertido ao
Fundo Especial de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Drogas Afins – FUNPRESTIE; estabelece que os imóveis rurais e
urbanos que devido às suas especificidades não forem passíveis de destinação à
reforma agrária e a programas de habitação popular, poderão ser vendidos e os
valores decorrentes da venda deverão ser remetidos ao FUNPRESTIE; determina
que nas hipóteses de exploração de trabalho em propriedades pertencentes à União,



Estados, Distrito Federal ou Municípios, ou em propriedades pertencentes às
empresas públicas ou à sociedade de economia mista, a responsabilidade penal será
atribuída ao respectivo gestor; estabelece que a ação expropriatória de imóveis
rurais e urbanos em que forem localizadas a exploração de trabalho escravo
observará a lei processual civil, bem como a necessidade de trânsito em julgado de
sentença penal condenatória contra o proprietário que explorar diretamente o
trabalho escravo; elenca as finalidades e as fontes de recursos do FUNPRESTIE57.

3.6 Quadro de Marcos Interpretativos do Discurso sobre o Conceito de Trabalho
Escravo no Brasil ao Longo dos Anos

Os discursos dos dois grandes grupos antagônicos dentro do congresso,

respectivamente representados pela bancada do PT e a bancada ruralista, se alteraram ao

longo dos anos, mas mantiveram os argumentos principais. A seguir nos centraremos nessas

mudanças e os principais argumentos utilizados pelas duas bancadas para a defesa de suas

pautas;

3.6.1 Quadro de marcos interpretativos da bancada do PT

Nesta seção apresentarei os marcos interpretativos das duas bancadas, respeitando as

mudanças de posicionamento nos dez anos que separaram os dois momentos centrais do

debate. Começaremos pelo quadro da bancada do PT:

Quadro de Marcos interpretativos da Bancada do PT

Marco de
diagnóstico

Problema Injustiça

O trabalho análogo à escravidão é uma
“chaga aberta” e ainda não compreendida
em sua totalidade

2004:
Não há políticas públicas para combater a prática / A legislação
ainda é falha no que diz respeito ao assunto / Os poderes instituídos
são ineficazes no combate ao trabalho escravo / Os culpados pela
prática continuam impunes penalmente e financeiramente /
disparidade econômica entre os entes federativos do Brasil que
criam a necessidade de migração levando aos casos de tráfico
humano e escravidão por dívida / Concentração fundiária /
Mandonismo brasileiro /

O trabalho escravo contemporâneo
possui dimensões claras e bem
conhecidas, precisa-se apenas acabar
com a impunidade / relativização do
conceito de trabalho escravo /

2012:
o combate ao trabalho escravo no Brasil continua estacionado

57 Projeto de Lei do Senado n° 432, de 2013



Marco de
Prognóstico

Dimensão vencedora Traçado de fronteira Nominação
Slogan

Valorizar as organizações e atores que
lutam pela eliminação do trabalho
escravo (como a Comissão Pastoral da
Terra (CPT); a Organização Internacional
do Trabalho; os Grupos móveis;
Coletivos/ organizações/ instituições de
Direitos Humanos; Outros órgãos,
sindicatos, instituições e movimentos
sociais destinados ao combate do
trabalho escravo)

2004:
Nós:
Procuradores do Trabalho / membros
da CPT / membros independentes da
sociedade civil defensores dos
direitos humanos e atuantes na luta
pela erradicação do trabalho escravo
(pesquisadores, ativistas e etc) /
bancada do PT
Segunda dimensão do “nós” (quem é
escravizado):
trabalhador rural sem terra/ homens,
mulheres e crianças pobres do campo /
pessoas de todas as etnias58 /
ex-garimpeiros / prostitutas / nortistas
e nordestinos

2004: “DE MÃOS DADAS
CONTRA A

ESCRAVIDÃO”

2004
Eles (quem escraviza):
proprietário de terras/ Poderes
legislativo, judiciário e executivo que
não criam políticas públicas e leis
efetivas de combate ao trabalho
escravo /gatos59/ agroempresas e
empresas que se beneficiam com a
mão de obra escravizada

2012
Nós
Todos os grupos da dimensão do nós
se mantiveram / movimentos sociais
identitários

2012
Eles:
proprietários urbanos e rurais imorais
(caráter individual)

Marco de
Motivação

Ideologização da fronteira
(moralização)

Reconstrução histórica /social /
política /científica (naturalização)

Programa de ação

59 Gatos são como são chamados os recrutadores de trabalhadores rurais

58 Esse quadro mostra a perspectiva existente em 2003, porém os dados mais recente que temos mostram que a
população negra predomina entre as vítimas de trabalho análogo à escravidão.



2004

Defesa do direito ao trabalho livre e
digno

O trabalho escravo no Brasil passou
por modificações ao longo das
décadas, mas nunca foi erradicado.
Assim o desafio é compreender as
novas dimensões de exploração para
criar estratégias de erradicação da
prática

2004:
Reforma agrária /
expropriação das fazendas
onde forem encontrados
trabalhadores escravizados
/ leis mais efetivas que
puna o escravagista /
políticas públicas de
reinserção profissional,
econômica e social do
trabalhador rural / acesso à
saúde e a educação

2012:
Defesa do direito de não ser escravizado

manteve-se 2012:
conquistar o centrão
aprovar a PEC
investir em programas de
amparo ao resgatado

O primeiro ponto a ser analisado é que o problema deixou de ser um assunto pouco

compreendido. Em 2012 o assunto já havia sido discutido à exaustão, tanto dentro dos fóruns

nacionais quanto internacionais. Assim, o que estava em jogo era o convencimento dos

termos à bancada ruralista, que negava-se a ratificar os termos e definições já existentes, no

entanto, para o grupo favorável à aprovação da PEC, essa não era mais uma questão a ser

discutida.

O segundo ponto é a dimensão do “eles”, que no primeiro momento era resumido

enquanto sendo “os ruralistas” e no segundo passou a ter duas dimensões. A primeira é a

“bancada ruralista”, que logo percebemos não serem tratados dentro do congresso como

quem escraviza, mas sim como um grupo de ponto de vista distinto, apesar de hostil, dessa

forma transitou para um coletivo político organizado, não mais representado por uma classe

proprietária regionalista, mas uma classe política.

A segunda dimensão do eles é o “quem escraviza”, que deixou de ser os proprietários

rurais, pois a partir de 2012 a autodefesa moral contra as acusações de preconceito contra o

homem do campo, abrandou o discurso da oposição, que começou a enfatizar a imoralidade

individual como característica principal de quem escraviza, retirando a regionalidade e a

dimensão de classe como determinantes.

Outra mudança foi a “Ideologização da fronteira” também mudou, apesar de aparentar

se tratar da mesma ideia, em 2004 o termo “escravo” ainda era usado com certo

comedimento, a partir dos debates que foram travados nesse período, o direito de não ser

escravizado substituiu. O programa de ação também mudou, tornando-se bem menos

ambicioso. Em 2012 o objetivo passou a ser tão somente a aprovação da PEC, pois ficou



claro que a força articulada da bancada ruralista não permitia objetivos mais amplos. Dessa

forma passou a ser estratégico garantir votos do “centrão”, inibindo ainda mais as dimensões

ideológicas do discurso.

3.6.2 Quadro de marcos interpretativos do discurso da Bancada Ruralista

Para a construção do quadro de marcos interpretativos da bancada ruralista destaco

dois casos ainda não abordados de importantes articuladores da Bancada Ruralista. O

primeiro diz respeito a Beto Mansur (PP/SP), integrante da bancada ruralista, que passou a

integrar a FPA em 2015, ano seguinte à promulgação da PEC. Suas fazendas foram duas

vezes flagradas com trabalho análogo à escravidão.

A primeira vez em 2004, quando 46 trabalhadores foram resgatadas em situação de

trabalho análogo à escravidão, além de flagrante exploração de mão de obra infantil. Apesar

de condenado, a propriedade do deputado não foi sequer desapropriada, como previsto pelo

artigo 184, inciso III da Constituição Federal de 1988 “observância das disposições que

regulam as relações de trabalho”. A segunda condenação foi em 2012, quando outros 22

homens foram resgatados em jornadas de trabalho de 24 horas com apenas dois intervalos de

30 minutos para descanso e alimentação:
A jornada era tão exaustiva que eles laboravam até não mais ficarem acordados”,
afirma o coordenador da fiscalização e auditor fiscal Roberto Mendes. “Quando
chegava às 2h, paravam a máquina e dormiam por alguns minutos no chão, no meio
do campo (ARANHA; MAGALHÃES; CAMARGOS, 2018);

O ex-deputado foi condenado a pagar 200 mil de multa, ficou inelegível pela lei da ficha

limpa, mas não teve perda da propriedade.

O segundo ator é o ex-deputado federal e atual senador Luis Carlos Heinze (PP/RS),

ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, “capa preta” da bancada ruralista e um

dos mais influentes defensores da não aprovação da PEC, como observamos neste capítulo. O

deputado teve participação ativa na campanha contra a aprovação da PEC, não apenas nos

debates dentro do Congresso e por meio da Bancada, mas em campanhas feitas em seus

veículos de informação pessoais. Abaixo falaremos de um vídeo ( HEINZE. 2012) publicado

em seu canal pessoal no Youtube às vésperas da votação no Senado.

Em resumo no vídeo argumentou que se a Proposta de Emenda Constitucional fosse

aprovada pelo Senado colocaria em risco a segurança jurídica não apenas dos patrões, mas

dos próprios trabalhadores, visto que não havia clareza no que dizia respeito à definição das

condições que caracterizavam situação de trabalho análogo à escravidão. Arguiu que a

proposta retiraria a autonomia de ambas as partes (patrão e trabalhador) de negociarem sobre



as condições, jornadas de trabalho e salários, acarretando em um desemprego em massa no

campo e nas cidades.

Abordou como exemplo de uma legislação trabalhista responsável por causar

insegurança jurídica, a Norma Regulamentadora nº 31, editada pelo Ministério do Trabalho e

Emprego no ano anterior (2013). Segundo Heinze é impossível cumprir o que é exigido nos

252 artigos da NR nº 31, tratando-se portanto do que descreveu como “um absurdo”, calcado

no preconceito e na falta de compreensão de gente que não entende a dinâmica do trabalho no

campo.

Dessa forma afirmou que votar contra a PEC era a única forma de proteger o

trabalhador do desemprego e da falta de liberdade para decidir sobre a própria força de

trabalho, bem como também significaria defender a cultura de trabalho do campo do

preconceito daqueles que não entendem como funcionam tais dinâmicas. O argumento de

Heinze no vídeo resume os principais pontos defendidos pela Bancada Ruralista.

Nos interessa perceber que o alinhamento da Bancada Ruralista era tal, que ainda

hoje, no site da FPA mantém-se o mesmo argumento defendido no Senado e nas plataformas

pessoais do referido deputado. Vejamos:

A intenção é boa, mas as definições são imprecisas

O crime de submeter alguém a trabalho análogo ao de escravo, previsto no artigo
149 do Código Penal, prevê pena de reclusão de dois a oito anos. Segundo o
ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho Almir
Pazzianotto, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, “a intenção foi
boa,mas o texto é de má qualidade”. Com expressões carentes de significado
preciso,como “análogo”, “jornada exaustiva”, “condições degradantes”, “vigilância
ostensiva”, facultou-se ao fiscal do trabalho lavrar auto de infração por trabalho
análogo ao escravo sob o tórrido Sol nordestino, em insalubres minas de subsolo,
nas plataformas de petróleo em mar encapelado, ou disputa de futebol debaixo de
chuva.

Análogo é sinônimo de semelhante,afim, aproximado. Sinônimos também existem
para exaustivo, degradante, ostensivo. Ao usar expressões imprecisas o legislador
agravou a insegurança que paira entre os empresários. Condição análoga à de
escravo é o único crime capitulado no Código Penal em que a sentença é proferida
por auditor fiscal e resulta no pronto lançamento do nome do acusado em lista
infamante do Ministério do Trabalho e Emprego, com terríveis repercussões para a
vítima de precipitação.

Dito isso veremos que as diferenças entre primeiro e segundo momento são mínimas.

Segue abaixo o quadro de marcos interpretativos da bancada ruralista ao longo dos anos:

Quadro de Marcos interpretativos da Bancada Ruralista



Marco de
diagnóstico

Problema Injustiça

2004
Preconceito contra o produtor rural
/Insegurança jurídica do proprietário /O
conceito de trabalho escravo carece de
definição precisa, fato que põe em risco a
segurança jurídica do produtor rural

2004
“Tratam o produtor rural como criminoso” / “O empresário rural
não é respeitado como o empresário urbano” / “A PEC do
trabalho escravo criminaliza o modo de vida rural” / “A
expropriação é uma violação dos direitos e garantias individuais”
/ Também existe trabalho escravo urbano

2012
mantiveram-se todos os pontos / combate
às ideologias de esquerda / A PEC coloca
em risco segurança jurídica do
proprietário

mantiveram-se todos os pontos, com exceção do último que já
havia culminado em acordo em 2004 / Fiscais do Trabalho
perseguem os proprietários rurais

Marco de
Prognóstico

Dimensão vencedora Traçado de fronteira Nominação que expressa a
proposta

2004
Valorização do produtores e empresários
rurais que são os pilares econômicos e
morais do país, mas sofrem com o
preconceito do cidadão urbano /
valorização da liberdade dos proprietários
e trabalhadores
2012
mantiveram-se todos os pontos

2004
Nós:
Produtores rurais,  defensores
dos direitos fundamentais
Eles:
Cidadãos urbanos
preconceituosos

“O direito à propriedade é
um direito fundamental”

“segurança jurídica para o
proprietário é um direito”

2012
Nós:
Proprietários rurais e
urbanos/cidadãos de bem
Eles:
Cidadãos urbanos
preconceituosos / fiscais do
trabalho com ideologias de
esquerda / esquerda internacional

Marco de
Motivação

Ideologização da fronteira
(moralização)

Reconstrução histórica /social /
política /científica

(naturalização)

Programa de ação

2004
defesa do modo de vida rural

2004

O mundo rural possui signos,
tradições e modos de vida e de
trabalho diferentes do espaço
urbano e embora tenha sido palco
do trabalho escravo no passado,
não deve ser criminalizado no
presente

2004
proteger a propriedade e a
herança da terra /  incluir a
garantia dos direitos
fundamentais no caput da
EC / impedir que a
criminalização da tradição de
trabalho no campo /

2012
defesa do modo de vida rural / Defesa da
segurança jurídica da propriedade rural e
urbana

2012

mantiveram-se todos os pontos

proteger a propriedade e a
herança da terra / impedir
que a criminalização da
tradição de trabalho no
campo / elaborar uma lei
ordinária para tipificar o que
é “trabalho escravo”



É possível perceber que os argumentos mantiveram-se praticamente inalterados. A

diferença mais relevante foi a inclusão de um novo significante vazio. Na categoria “eles”

incluíram “esquerdistas”. Esse adjetivo permitiu aumentar a rede de apoio junto às pautas da

bancada ruralista, afinal o argumento de preconceito contra o homem do campo não abarcava

os setores urbanos que em tempo também estavam fazendo coro contra a aprovação da PEC

ou pela modificação do texto da Proposta de Emenda Constitucional. Em outras palavras,

todos os argumentos da oposição tornaram-se resultantes da ideologia de uma “esquerda

internacional'' que estava dominando o Brasil e perseguindo os empresários rurais e também

urbanos. Assim, concluo que a construção do discurso da nova direita estava sendo

fortalecida, associando pautas ultraliberais à discursos ultraconservadores próprios do setor

rural.



CONCLUSÃO

Esta dissertação se propôs a investigar os antagonismos discursivos em torno do

conceito de trabalho escravo contemporâneo durante a tramitação da PEC do Trabalho

Escravo, levando em consideração os grupos que tornaram-se hegemônicos durante o

período. Partimos da hipótese de que no polêmico tema do trabalho análogo à escravidão, o

que é posto em debate não é a aceitabilidade da prática, mas seu conceito. Assim procuramos

entender quais foram os conceitos de justiça em disputa discursiva durante a longa tramitação

da PEC do Trabalho escravo, bem como os significados atribuídos à vida, à liberdade e à

propriedade. Concluímos que situações como a posta em análise por essa dissertação não

representam uma falha na democracia, mas sim a constituem, pois as bases da democracia

moderna estão sobrepostas pelas disputas de valores liberais e sociais.

Vimos que a bancada ruralista mostrou-se hegemônica, sobretudo no segundo

momento na tramitação. Comprovamos a hipótese inicial de que os grupos tornam-se

hegemônicos a medida que conseguem aglutinar em bandeiras centrais um número

significativo de pautas, a medida que a Bancada Ruralista passou a incorporar não apenas

interesses dos conglomerados agroindustriais, mas também do empresariado urbano e

diversos outros setores conservadores. Esses reuniram-se em torno da defesa da liberdade de

negociação do patrão com o trabalhador e na criação de um inimigo interno comum,

representado pela “esquerda perseguidora e influenciada por pautas comunistas

internacionais”, personificada pelos auditores fiscais do trabalho e movimentos sociais. A

esse respeito Giorgio Agamben e Achille Mbembe foram essenciais para refletirmos sobre as

nuances e contradições da democracia brasileira e as políticas de morte para a manutenção do

status quo.

Compreendemos que a explicação para aparente contradição democrática se encontra

no ponto nevrálgico entre as obras de John Rawls e Agamben, quando ambos nos trazem

compressões distintas, mas complementares acerca da democracia e da posição original do

indivíduo na sociedade. Enquanto para Rawls a democracia é a conquista da equidade através

da garantia de direitos fundamentais. Agamben nos auxilia ao mostrar que o estado de

exceção é um dispositivo democrático, sendo portanto impossível imperar qualquer princípio

de justiça nos moldes rawlsianos nas democracias contemporâneas, mas ainda sim são esses

princípios que regem a carta magna.



Mas é neste ponto que encaixa-se nossa reflexão: a teoria filosófica constitucional é

um protótipo liberal, pautado nas premissas de liberdade próprias do final do século XX,

quando apesar da grave crise econômica, as ideias de democratização inspiraram utopias

capitalistas de liberdade nos países em processo de redemocratização. Entretanto, a posição

original proposta por Rawls não é possível dentro da nossa constituição histórica construída

com base no racismo estrutural e em poderes cristalizados desde sua constituição, como da

elite capitalista agrária brasileira.

Dessa forma adotamos a perspectiva de agambeniana de que a vida nua opera como a

posição original de todo ser social. Nascemos desprovidos de direitos e não há, dentro da

instituição democrática liberal, ser que nasça livre e soberano, capaz de decidir pelos

princípios de justiça. Todo ordenamento político e jurídico é imposto, visto que ao nascer, o

indivíduo já é posto em uma relação de desvantagem jurídica para com o soberano ou o

Estado.

No entanto, o conceito de vida nua não é suficiente para compreendermos a

problemática que se insere. Pois para Agamben a biopolítica é descrita como a ação do

Estado de manipular os dispositivos de controle (nem fazer viver, nem deixar morrer), de

forma que o soberano [Estado] detém poder de conceder direitos ou suspender de direitos em

função do caso concreto (um crime por exemplo), o que se traduz por dizer que todas as vidas

são nuas, mas nossa análise mostra que algumas vidas estão em maior vulnerabilidade que

outras. Nem todos os criminosos são julgados pela mesma pluma, tampouco é o crime que

define a vulnerabilidade de todos os seres sociais.

Dessa forma Mbembe fechou esta lacuna teórica ao nos auxiliar na compreensão de

que algumas vidas estão mais nuas que outras. Alguns indivíduos, sobretudo as populações

negras, indígenas, os demais povos racializados e que vivem na terra sem direito à terra ou na

cidade sem direito à cidade, são alienados do direito à vida plena, para os quais a morte

mostra-se como objetivo e política do Estado.

Assim Mbembe inseriu um outro aspecto fundamental: a figura do inimigo interno,

daqueles que não necessariamente precisam cometer um crime para serem considerados o

homo sacer agambeniano, visto que já são entendidos enquanto seres perigosos ou

indesejáveis em função do seu local de nascimento, classe ou raça, ou seja, a vida nua não

emerge de uma mudança de status jurídico a partir de um acontecimento individual, mas sim

da própria condição de existência.

Quando um sujeito é alienado da vida ao ser escravizado, recuperá-la em plenitude

(moral e espiritual) torna-se muito difícil. Para esses sujeitos a vida nua os persegue mais que



para outros. E assim, o Estado tem constantemente se valido de uma política de “deixar

morrer” pela ausência de proteção jurídica que coloca esses sujeitos à mercê da violência

sistêmica herdada do colonialismo. De igual forma também tem “feito morrer”, através de

políticas de Estados destinadas ao extermínio, fazendo do estado de exceção, a regra.

Deste modo, esses sete anos sem regulamentação representam um dispositivo de

exceção dentro de uma Constituição fortemente apegada a valores morais no que tange a

defesa da liberdade e da dignidade, mas que apesar disso a defesa da propriedade predomina

na dimensão prática do “fazer política” no Brasil. Admito que apesar da lei não ser destinada

apenas ao espaço rural, os discursos baseiam-se primordialmente na defesa da cultura do

trabalho no campo, na defesa da propriedade do campo, ou seja, essa cultura defendida tem

um recorte de classe e território muito bem definidos e de concepção estrutural.

Em função disso fez-se necessário recuperar historicamente as concepções filosóficas

da elite brasileira que conduziu a morosa e reacionária tramitação da PEC do Trabalho

escravo, que para muito além da defesa do lucro, defendeu a tradição e a cultura do domínio

do homem pelo homem no Campo e posteriormente também na cidade. Tanto os sujeitos que

escravizam, quanto os que são escravizados descendem de gerações que permanecem nos

mesmos papéis sociais.

É ainda interessante destacar que nesse debate não se questionou a permissividade ou

o direito de escravizar. Não houve quem se dissesse favorável ao trabalho escravo. O que se

questionou foram os limites subjetivos dos corpos e da capacidade produtiva de determinados

sujeitos considerados passíveis de serem expostos à desumanização em função da

manutenção de tradições e costumes próprios do mundo do trabalho, principalmente do

trabalho no campo. Esses sujeitos subalternizados estão historicamente expostos a essas

relações, de forma tão estrutural que defender a manutenção dessas relações não é visto como

uma defesa à escravidão.

Em detrimento dessas concepções de mundo e interesses econômicos, políticos e

sociais dos grupos representados pelos deputados e senadores que dominaram as negociações

em torno da aprovação da PEC do Trabalho Escravo ao longo de quase duas décadas, olhar

para a tramitação foi uma fonte valiosa para entender a mentalidade social em torno de um

assunto aparentemente resolvido do ponto de vista moral: ninguém é à favor do trabalho

escravo, mas ainda nos deparamos constantemente com tais práticas.

Por fim é preciso ratificar a urgência da regulamentação da Emenda Constitucional

nº81 ser promulgada, pois como veremos no posfácio deste trabalho, nos últimos anos têm

sido palco da flexibilização dos direitos trabalhistas e do desmonte das políticas de combate



ao trabalho escravo, resultante da continuidade do discurso construído nas décadas de luta

pela aprovação da PEC do Trabalho Escravo e nas demais iniciativas e políticas públicas que

visam a erradicação da prática.

Concluo portanto que a ausência de uma lei regulamentadora para a Emenda

Constitucional nº81 reflete uma prática de exceção no Estado Brasileiro. Em outras palavras,

ao não proteger os indivíduos, garantindo-os vida digna e plena por meio da aplicação dos

princípios de justiça presentes na resolução da lei, sob argumento de defesa da democracia e

dos princípios de liberdade liberal, o Estado está mantendo suspenso direitos humanos

básicos dos indivíduos em situação análoga à escravidão. Esses sujeitos estão sendo retirados

da vida em função de uma herança escravagista presente no escopo da história, em outras

palavras, ao serem alienados de premissas constitucionais, deixam também de serem

entendidos cidadãos. Por último saliento que até o momento em que essa dissertação foi

concluída, a lei complementar à Emenda Nº 81 não foi elaborada. Nesse caminho, novos

processos de desmonte têm, constantemente, nos feito retroagir em direitos e atrasado a luta

pela erradicação do trabalho análogo à escravidão no Brasil



POSFÁCIO

O desmonte das políticas públicas no combate ao trabalho análogo à escravidão no
Brasil

O processo de desmonte de políticas de combate ao trabalho análogo à escravidão,

conduzido após a aprovação da Emenda Constitucional nº 81, foi progressivo e percebido na

própria Lista Suja. Ainda em 2014 a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias

(Abrainc) entrou com uma nova Ação Direta de Inconstitucionalidade60, que dessa vez foi

aceita pelo então presidente do STF, Ministro Ricardo Lewandowski. A Abrainc argumentou

que a Lista Suja possuía teor de lei e portanto não poderia ser regulamentada por uma

Portaria Interministerial, sendo inconstitucional por não respeitar o devido processo legal.
A suspensão acontece no mesmo mês em que a “lista suja” recebeu prêmio da
Controladoria-Geral da União (CGU), tendo vencido o Concurso de Boas Práticas
da CGU na categoria Promoção da Transparência Ativa e/ou Passiva. ‘Ficamos
surpresos com a liminar impeditiva, ainda mais considerando o momento em que o
cadastro ganhou justamente por dar transparência às ações do poder público’, diz
Alexandre Lyra, chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho
Escravo da Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE. ( SANTINI, 2014)

O fim da lista suja gerou resultados imediatos. A exemplo, o BNDES e a Caixa

aboliram a checagem de antecedentes de trabalho análogo à de escravo como pré-requisito

para a concessão de empréstimos, acabando com uma das principais ferramentas de coerção

econômica contra a prática. Segundo o canal Repórter Brasil 26 construtoras integrantes da

Abrainc foram beneficiadas com a medida.
Entre os beneficiados pela decisão de Lewandowski estão os integrantes da
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), que reúne 26
construtoras e é hoje presidida por Rubens Menin, da MRV Engenharia, empresa
responsabilizada por explorar trabalho escravo cinco vezes. Por conta de dois dos
flagrantes, a MRV chegou a ser incluída na “lista suja” anteriormente, mas liminares
na Justiça impediram que a construtora continuasse figurando nela, decisões
criticadas pelo MPF, que emitiu parecer recomendando que a empresa volte ao
cadastro. (ibidem)

Em 2015 uma nova Portaria Interministerial foi criada como medida de negociação.

Nessa portaria ficou determinado que o nome da empresa só poderia ser publicado após o

60 Como abordado no Segundo Capítulo, essa não se tratou da primeira tentativa de acabar com a lista suja, mas
até esse momento nenhuma Ação Direta de Inconstitucionalidade tinha sido aceita pelo STF.

http://abrainc.org.br/abrainc/a-abrainc/
http://abrainc.org.br/abrainc/a-abrainc/
https://reporterbrasil.org.br/2014/12/construtora-mrv-e-flagrada-com-escravidao-pela-quinta-vez/
https://reporterbrasil.org.br/2012/07/mrv-e-empregadores-ligados-a-politica-entram-para-a-quot-lista-suja-quot/
https://reporterbrasil.org.br/2013/01/stj-determina-retirada-de-mrv-da-lista-suja/
https://reporterbrasil.org.br/2013/01/stj-determina-retirada-de-mrv-da-lista-suja/
https://reporterbrasil.org.br/2013/11/mpf-da-parecer-contrario-e-mrv-pode-voltar-para-a-lista-suja-do-trabalho-escravo/
https://reporterbrasil.org.br/2013/11/mpf-da-parecer-contrario-e-mrv-pode-voltar-para-a-lista-suja-do-trabalho-escravo/


trânsito em julgado, mas não foi suficiente para acalmar os grupos contrários ao retorno da

Lista suja.

Em 2016 uma série de medidas foram tomadas como tentativa de acordo Foi assinado

um Termo de Ajustamento de Conduta, determinando que o empregador teria até dois anos

para se adequar aos termos e assim evitar entrar para a lista suja (SAKAMOTO, 2016); o

procurador-geral da República Rodrigo Janot considerou improcedente a Ação Direta de

Inconstitucionalidade, sob argumento de que a portaria nada mais era do que uma prática de

publicidade61; e a Ministra do STF Cármen Lúcia revogou a liminar que impedia a publicação

da lista. Mas apenas em 2017 a lista voltou a ser divulgada. O cadastro de empregadores

continua constantemente sendo alvo de disputas judiciais, retornando ao STF com uma

frequência dispendiosa, mas permanece sendo considerada constitucional desde seu retorno

em 2017.

Além disso outro dado extremamente relevante é que segundo o Observatório da

Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoasa, houve uma mudança no perfil dos

setores socioeconômicos com maior incidência de trabalho análogo à escravidão. Até 2013 o

setor mais comum era de criação de bovinos62, entre 2000 a 2005, chegou a representar 62%

dos casos dos casos encontrados. Entretanto de 2013 a 2020 o setor de construção de edifícios

passou a representar 15% dos locais de resgate, contra 13% da produção bovina, seguido de

11% na produção de café, fora outros ramos também associado ao espaço urbano, como

confecção de roupas, que representa 4% dos casos com menos de 1% como obras de

engenharia diversas, comércios varejistas, restaurantes, prestadoras de serviços de

alimentação e bebidas, atacadistas, instalações elétricas, que muito embora não sejam tão

expressivos se consideradas isoladas, somam uma porcentagem significativa no mapa geral.

Esse novo cenário nos ajuda a compreender a participação mais ativa de

representantes do empresariado urbano no debate sobre o trabalho escravo, como foi o caso

da Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pela Abrainc em 2014. Entretanto, é

importante ressaltar que essa mudança de perfil não significou a diminuição dos casos nas

áreas rurais e sim um aumento nas áreas urbanas que modificou a divisão percentual. Uma

evidência disto é que o trabalhador pecuário continuou figurando entre as principais vítimas

de resgate, com a mesma incidência em termos de números absolutos. Com relação aos

outros perfis destacados na introdução, como perfil racial, idade, nível de escolaridade e

gênero, nada mudou desde o perfil apresentado na introdução deste trabalho.

62 em alguns momentos alternou com o cultivo de cana-de-açúcar e produção de café
61Ação direta de inconstitucionalidade nº 5.209/DF



Por fim abaixo veremos um gráfico que mostra o número de trabalhadores

encontrados em situação análoga à escravidão e resgatados, começando por 2007, ano de

maior pico de resgate, até outubro de 2021. Veremos uma queda vertiginosa, principalmente a

partir de 2014, ano da promulgação da PEC. No entanto, esses números não possuem relação

com a diminuição do número de casos e sim da verba destinada à erradicação do Trabalho

Escravo, precarização dos serviços e diminuição do quantitativo de fiscais do trabalho por

falta de concurso.

Fonte: Radar SIT - Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil63

Em 2007 foram 6025 trabalhadores encontrados e todos foram resgatados, em

contrapartida o ano de menor efetividade foi em 2017, quando apenas 648 trabalhadores

foram encontrados e 640 resgatados. A seguir abordaremos como a pandemia afetou o

combate ao trabalho escravo no Brasil e ao final veremos a diminuição significativa da verba

para o combate ao trabalho escravo, que coincide com a diminuição vertiginosa dos resgates

ao longo dos anos.

A incidência e o trabalho escravo no Brasil durante a pandemia

Na última sessão deste posfácio faz-se necessário dedicar algumas páginas para falar

do combate ao trabalho escravo na pandemia. Isso porque esta pesquisa foi realizada em meio

ao caótico cenário da maior crise sanitária do século, o que causou uma série de transtornos

63 Informações fornecidas pelo painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil, da
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Portal de Inspeção do Trabalho: Radar SIT



logísticos e embates emocionais para a continuidade do processo de pesquisa e escrita. Nesse

caminho um dos principais desafios foi a dificuldade de conduzi-la em meio a tantos

desmontes de políticas públicas, não apenas pela pandemia, mas pelo contexto político que o

Brasil vive desde 2018. Ler e pesquisar sobre trabalho escravo nesse período gerou extremo

desconforto, afinal acompanhar os desmontes e dificuldades que se agravaram a realidade do

trabalho análogo a escravidão no Brasil me fizeram, em muitos momentos, acreditar que este

caminho de pesquisa resultaria em apenas mais um trabalho empoeirado nas prateleiras.

Porém é necessário falar do desânimo, medo, tristezas e adoecimentos físicos e

mentais que recaíram sobre nossas vidas pessoais e profissionais. Em função disso acredito

que seria desleal, frente à realidade vivida, não abordar o assunto.

Nenhum desses conflitos foram resolvidos porque a realidade permanece dolorosa, e é

por isso que precisamos insistir e não permitir que o medo e o desânimo silencie pautas

urgentes. Afinal, muito embora a pandemia tenha atingido a todos, não foi de forma

equânime, tampouco democrática. Aqui é necessário recuperar uma frase já dita: algumas

vidas são mais nuas que outras.

Para que se torne mais tangível, vejamos dois nomes já vistos como números. A

primeira morte por coronavírus no Brasil foi de Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, que

trabalhava como empregada doméstica. Em menos de 50 dias após sua morte seus pais e dois

irmãos também faleceram em decorrência de complicações da Covid-19. O óbito de Rosana

foi declarado em 12 de março, mas até 30 de abril Manoel Messias de Freitas Filho, de 62

anos, era considerado o primeiro caso fatal no Brasil, porque apenas nesta data Rosana

recebeu o diagnóstico correto. Cleone Gonçalves, de 63 anos, foi a primeira vítima no Rio de

Janeiro, também empregada doméstica, trabalhava desde os 13 anos na casa onde

provavelmente se contaminou.

As trabalhadoras domésticas estão entre as classes mais vulneráveis à pandemia

(MACHADO, 2021), e muito embora não tenhamos abordado o trabalho escravo doméstico

nesta dissertação para que o tema não se ampliasse demasiadamente, é importante lembrar

que apenas em 2013 a profissão de doméstica foi regulamentada pela Emenda Constitucional

Nº 72, de abril de 2013, que incluiu trabalhadores domésticos no rol de direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais, e somente em 2017 o Brasil tornou-se signatário da

Convenção 189 da OIT estabelece que os trabalhadores domésticos tenham os mesmos

direitos dos demais trabalhadores, que no Brasil significa estar amparado pela CLT. É uma

classe cujo a fiscalização incide pouco, mas que altamente sujeitas à exploração, casos de

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2072-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2072-2013?OpenDocument


mulheres, principalmente negras, que passaram a morar na casa de seus patrões e trabalhar

sem horário de descanso, aumentou significativamente durante o período.

Mas esse é apenas um exemplo. No dia 14 de outubro de 2021, a Coalizção Negra por

Direitos (reune 250 organizações, entidades e coletivos do movimento negro) entregou à

Renan Calheiros, relator da CPI da Pandemia, um dossiê que reune dados sobre os efeitos da

pandemia na população negra e pobre. No dossiê afirma-se que
A gestão negligente e criminosa da pandemia foi um dos instrumentos mais eficazes
no processo de genocídio negro em curso ao qual está submetida a população negra
brasileira. Para além das milhares de vidas perdidas diretamente pelo vírus, a
população negra foi a mais impactada pelas consequências sociais e econômicas da
pandemia: o aumento da fome e insegurança alimentar, o aumento da violência, o
aumento do desemprego e dos trabalhos precarizados, elementos que também
constituem a necropolítica aplicada ao povo negro brasileiro.
[...]
A pesquisa aponta que 55,2% dos lares brasileiros, ou o correspondente a 116,8
milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final
do ano de 2020, além disso, 19 milhões de brasileiros que passaram fome na
pandemia do novo coronavírus, o dobro do ano de 2009. Além disso, a pesquisa
demonstra que a insegurança alimentar cresceu em 19% em lares onde alguma
pessoa havia ficado desempregada ou se houve endividamento.

Estes dados demonstram que há no Brasil um flagrante e acelerado regresso no que
se refere ao combate à fome, à pobreza e miséria, o que revela também o
desinteresse do Estado em promover o desenvolvimento progressivo da sociedade
brasileira, principalmente porque há violações frontais a direitos humanos, como o
direito humano à alimentação (artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, e artigo XI, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem).

Neste estudo também se observou nas regiões Nordeste (população com 59,8%
pretos e pardos) e Norte (população com 67,2% pretos e pardos) do país, como
efeitos da pandemia, os maiores percentuais de perda de emprego, redução de
rendimentos familiares, cortes nas despesas e endividamento (COALIZÃO NEGRA
POR DIREITOS, 2021)64.

Dessa forma, o acirramento da desigualdade social, o crescimento do desemprego e da

fome no Brasil, associado a paralisação de determinados setores, resultaram no aumento dos

trabalhos informais, jornadas exaustivas e das práticas de exploração. Segundo o boletim

publicado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, o trabalho

escravo representa a maioria dos casos de fiscalização trabalhista durante a pandemia.
De julho passado a maio de 2021 os Auditores-Fiscais do Trabalho realizaram 311
ações, nas quais foram encontrados 1210 trabalhadores privados de liberdade e de
direitos, de norte a sul do Brasil. Desde o início da pandemia, em março de 2020,
mais de 1300 trabalhadores foram resgatados (BRASIL, SINAIT, 2021).

Em paralelo a impunidade também tem sido ainda mais evidente. No primeiro

semestre de 2020 a lista suja teve o menor número de empregadores incluídos da história. A

64 Dossiê elaborado pela Coalizão Negra por Direitos à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os
crimes praticados pelo governo Bolsonaro na Gestão da Pandemia



primeira atualização semestral após a intensificação do decreto de quarentena foi em 5 de

outubro de 2020. Nessa ocasião 41 empregadores foram excluídos da lista suja por terem

completado dois anos no cadastro, tempo máximo permitido pelo art.3ª da portaria

interministerial que regulamenta o cadastro de empregadores. Em contrapartida, apenas três

novos nomes foram incluídos, menor número desde o início da divulgação da lista suja, um

quantitativo que não representa a diminuição da prática, mas sim da dificuldade logística em

ocasião da pandemia.

O número de ações de fiscalização também foi reduzido. Muito embora o Decreto nº

10.292, publicado em março de 2020, tenha determinado a fiscalização do trabalho uma

atividade essencial durante a pandemia, a diminuição do quadro de auditores-fiscais e de

verba destinada ao combate do trabalho escravo foi significativa.

Segundo nota oficial emitida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, além das

restrições de deslocamento, a força de trabalho envolvida diretamente na realização das

atividades de fiscalização contou com um pouco mais de 30% do quadro total, um déficit de

1,5 mil Auditores-Fiscais, que associado a precarização e ao sucateamentos dos as

instituições de controle, resultaram numa lista suja praticamente vazia em um ano em que

942 trabalhadores foram resgatados, um número ainda baixo se comparado a anos anteriores.

Ainda assim
no período de janeiro a agosto deste ano [2020] foram lavrados 47 autos de infração
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, o que
representa 63,51% da quantidade lavrada no mesmo período em 2019, já que
naquele ano foram 74 autos de infração lavrados (BRASIL, 2020)65.

Entretanto, advertiram que não só as fiscalizações, mas também a tramitação dos

processos administrativos foram afetadas, resultando na pouca efetividade das medidas

punitivas, como aplicação de multas, tramitação dos processos judiciais e os demais

processos administrativos.

Mas o que não foi dito no documento citado é que em 2020 houve uma redução de

41% no orçamento destinado ao combate ao trabalho escravo. Em entrevista concedida ao

G1, Bob Machado, presidente da Sinait, afirmou que:
Isso já vem ao longo dos anos, mas em 2020 a redução foi ainda mais expressiva.
Nós chegamos a ter no Brasil nove equipes de combate ao trabalho escravo. Elas
foram reduzidas para quatro. Isso obviamente tem um impacto significativo na
atuação. Há um alcance menor da fiscalização.
[...]
Com a pandemia, há um aumento das desigualdades sociais. Ou seja, havia a
necessidade de o Estado brasileiro intensificar as ações de combate ao trabalho
escravo. Porque, nesse cenário, há mais cidadãos em condições de vulnerabilidade e

65 informação da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.292-de-25-de-marco-de-2020-249807965
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.292-de-25-de-marco-de-2020-249807965


são esses que são explorados no trabalho análogo ao escravo no país. Em vez de
reduzir, era preciso aumentar essa verba. ( REIS, 2021)

Em um gráfico elaborado pelo G1 (ibidem), tendo por fonte o Ministério da

economia, podemos ver a diminuição das verbas ao longo dos últimos 10 anos.

Pelo gráfico acima é possível perceber que a redução de verba coincide com o ano de

aprovação da PEC e um menor quantitativo de resgates nos últimos anos, mas que apesar da

verba vir sendo progressivamente diminuída, salvo algumas oscilações em decorrência crise

política e transição governamental ocorrida após o golpe de 2016, no ano de 2020 a queda no

orçamento foi bem mais expressiva.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo sucateamento e a inserção de uma nova

variável pela necessidade de fiscalização do cumprimento de normas sanitárias para a

prevenção do coronavírus, a atuação e a adaptação dos grupos móveis durante a pandemia foi

eficaz. Para falar sobre a fiscalização e os resgates do período, o Sindicato Nacional dos

Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT) elaborou dois boletins resumindo a atuação nos anos

de 2020 e 2021. Veremos a seguir alguns casos citados nos boletins.

Um dos primeiros resgates no novo contexto ocorreu em março de 2020, onde foram

encontrados 78 pessoas (75 adultos e 3 crianças) em condição de trabalho análoga à

escravidão em uma instituição religiosa que funcionava sob a faixada de uma casa de

recuperação para dependentes químicos. A “Casa de Recuperação Apóstolo Pai” pertence ao

Ministério das Nações Soberania Divina, localizada na Ceilândia do Sul, DF. A maioria dos



resgatados eram pessoas em situação de rua, alojadas em imóveis da instituição, forçadas a

trabalhar na fabricação de sacos de lixo para serem vendidos na localidade. A ação era

comandada pelo pastor, sob promessa de que seriam encaminhados para um centro de

tratamento. Os trabalhadores eram obrigados a frequentar as reuniões religiosas e sofriam

castigos físicos caso se negassem a trabalhar ou participar dos cultos. Segundo o boletim, as

máquinas utilizadas na confecção sequer se enquadravam nos requisitos mínimos de

segurança e as condições de moradia eram extremamente precarizadas.
Atrás da fábrica de sacos de lixo, um alojamento de dois cômodos abrigava 17
pessoas de várias famílias, que dormiam em colchões no chão. Os banheiros não
tinham porta e eram separados por cortinas de plástico. O local servia como triagem
para novos seguidores e também para punição, caso os trabalhadores não
cumprissem as cotas de venda de sacos de lixo ou consumissem drogas. Nos relatos
dos resgatados, há espancamentos e prática de assédio moral organizacional,
caracterizado pela imposição violenta de normas de conduta. (BRASIL, 2020)66

Outro cenário recorrente foi a de escravização de imigrantes. Em 22 de março de

2020 duas irmãs bolivianas de 19 e 22 anos, vítimas de tráfico humano internacional por

promessa de trabalho, foram encontradas em cárcere privado em uma oficina de costura, onde

eram submetidas a uma jornada diária de 14 horas.

Outros 10 trabalhadores (um deles tinha 17 anos) foram resgatados também de uma fábrica

de costura em São Paulo. Segundo a maioria não possuía sequer documentos e eram

submetidos a jornadas exaustivas e degradantes, com restrição de liberdade e servidão por

dívida.

Outro caso associado a tráfico humano foi de uma filipina, aliciada por uma

funcionária do alto escalão do consulado dos Emirados Árabes, teve seu passaporte retido e

foi mantida por oito meses em cárcere privado em regime de trabalho escravo doméstico. Ela

fugiu e procurou ajuda e teve suporte do SRT/SP.

Muito embora o trabalho escravo urbano tenha aumentado o protagonismo nos

últimos anos, o meio rural ainda é um desafio. De fevereiro a junho de 2020, cinco operações

no estado de Minas Gerais resultaram em 108 pessoas resgatadas em fazendas de cultivo de

café e em uma carvoaria. As fazendas de cultivo de café representaram 15% dos casos e foi o

setor econômico com maior número de trabalhadores encontrados em situação de trabalho

análogo à escravidão em 2020.

Os exemplos citados não foram casos isolados, apenas representativos das

circunstâncias de maior incidência: trabalho escravo urbano, trabalho escravo rural, tráfico e

aliciamento de pessoas no território nacional e estrangeiras. Casos que não caberiam no

66 Informações fornecidas pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho



contexto que se propõe este posfácio de apenas mencionar a problemática que se intensificou

nesse nosso novo contexto de crise sanitária global.

Por último é preciso citar o aumento do trabalho infantil em 2020 e 2021, que muito

embora não seja o ponto central abordado aqui, é uma das raízes do trabalho escravo. Não

raro, quando são resgatados um grande número de trabalhadores, há também o resgate de

crianças e adolescentes. Em um reatório presente no portal da Organização Internacional do

Trabalho a respeito de encontro ocorrido em 2019, onde foi discutido a relação entre trabalho

infantil e escravo no Maranhão, afirmou-se que:
É possível constatar que a existência de um trabalhador escravo em um dado
domicílio aumenta a possibilidade que no domicílio em questão sejam encontrados
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. De forma correlata, a
exploração pelo trabalho infantil aumenta a possibilidade que esta criança ou
adolescente se torne um(a) trabalhador(a) em situação análoga à escravidão no
futuro. (NU, 2019)

A esse respeito também elaboraram em gráfico que nos ajuda a melhor entender a
relação cíclica viciosa do trabalho infantil e escravo:

Fonte: OIT - Brasília (ibidem)

Segundo o boletim de 2021, entre janeiro de 2020 e abril de 2021 foram realizadas

524 ações, onde foram encontradas 1149 crianças e adolescentes em trabalho infantil.

Entretanto o desafio aumenta a cada dia com a intensificação da pobreza, que acarreta

também na maior evasão escolar e no aumento trabalho infantil informal nos centros urbanos.



Por fim ratifico que para alcançarmos a erradicação do trabalho escravo e análogo à

escravidão é necessário aparar muitas arestas: combate à pobreza, ao trabalho infantil, à

evasão escolar, à baixa escolaridade, ao desemprego, ao racismo estrutural, ao sexismo, à

desigualdade extrema entre o campo e a cidade, à concentração de terra e o não acesso à

cidade. Fatores resultantes da persistência da necropolítica brasileira.

No entanto, se como já foi argumentado, a trágica história que se desenrola na política

trabalhista e social brasileira é resultante de um processo de desmonte que se arrasta há mais

de vinte anos, quiçá poderíamos dizer há mais de quinhentos anos, mas que se intensificou

em função da crise política e sanitária vivenciada nos últimos tempos, então é preciso pensar

também no que está por vir. Nas palavras de Achille Mbembe:
Há quem evoque, desde já, o “pós-COVID-19”. Por que não? Para a maioria de nós,
no entanto, e especialmente nas partes do mundo onde os sistemas de saúde foram
devastados por anos de abandono organizado, o pior ainda está por vir. Na ausência
de leitos hospitalares, respiradores, exames em massa, máscaras, desinfetantes à
base de álcool e outros dispositivos de quarentena para as pessoas já afetadas, serão
muitos aqueles que, infelizmente, não passarão pelo buraco da agulha (MBEMBE,
2020, p.1).

Assim, esse posfácio objetivou mostrar que o assunto abordado por esta dissertação

não ficou no passado, nem mesmo se limita apenas ao artigo constitucional trabalhado. Antes

faz parte de um complexo contexto histórico, de um país estruturado na necropolítica.



BIBLIOGRAFIA

ABDALLA, Guilherme de Andrade Campos. O ESTADO DE EXCEÇÃO EM GIORGIO AGAMBEN:
contribuições ao estudo da relação direito e poder. 2010. 224 f. Dissertação (Mestrado em direito e teoria geral
do direito) - Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, São Paulo,2010.

ARANHA, Ana; MAGALHÃES , Ana; CAMARGOS, Daniel. Um em cada quatro deputados que têm empresas
rurais violaram a lei trabalhista. Repórter Brasil, [S. l.], 12 set. 2018.Disponível em:
<https://reporterbrasil.org.br/2018/09/deputados-federais-tem-empresas-rurais-violaram-lei-trabalhista/.

ALONSO. Angela. O processo político da abolição. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio (Org.).
Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

ANDREWS, George R. Negros e Brancos em São Paulo. São Paulo: Edusc, 1998. p. 123.

AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2004.
________________. Homo sacer, o poder soberano e a vida nua, I. Tradução de Henrique Burigo. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2007.

BARROS, Fernanda. Uma discussão sobre trabalho escravo contemporâneo à luz do conceito do seu conceito de
rugosidade. Salvador: Revista do CEPEJ, v. 20, dez. 2017. semestral.

Bruno, Regina. Senhores da terra, senhores da guerra: a nova face política das elites agroindustriais no
Brasil. Forence universitária. RJ. 1ª edição, 1997.
____________. Elites agrárias, patronato rural e bancada ruralista. Rio de Janeiro: Observatório de Políticas
Públicas Para A Agricultura - Oppa, 2015.
____________. Nova República: a violência patronal rural como prática de classe. Sociologias. Porto Alegreno.
nº10, 2003,.

BRUNO, Regina; SEVÁ, Janaina; CARNEIRO, Olavo. “Grupos de Solidariedade, Frentes Parlamentares e
Pactos de Unidade e Ação. Em pauta o fortalecimento e a disputa pela representação patronal no campo”
Relatório de pesquisa. REDES/MDA/IICA. Fevereiro, 281 pp, 2008

CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira.Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar,
1964-1988. UFF. Niterói. 2014.

CONFORTI, Luciana Paula. Interpretações do conceito de trabalho análogo à de escravo: a luta pelo direito ao
trabalho digno e pelo direito fundamental de não ser escravizado no Brasil. 2019

CORRÊA. Walmir Batista. O trabalhador rural e urbano na terra dos coronéis. Albuquerque: revista de História,
Campo Grande, MS, v. 5 n. 10 p. 9-36, jul./dez. 2013

COSTA, Sandra Helena Gonçalves. A questão agrária no Brasil e a bancada ruralista no congresso. 2012. 325
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia Humana, Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2012

DEZEMONE, Marcus. a questão agrária, o governo Goulart e o golpe de 1964 meio século depois. Revista
Brasileira de História. São Paulo, v. 36, nº 71, 2016.
<https://www.scielo.br/j/rbh/a/R85xbJj5tVgt6YSDphF5gZS/?format=pdf&lang=pt>

ERRJÓN GALVÁN, Iñigo. La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia
(2006-2009): un análisis discursivo. Orientador: Heriberto Cairo Carou. 656 f. Tese (Doutorado) - Universidad
Complutense de Madrid, Madri, 2012.

FARIA, José Eduardo. Ideologia e função do modelo liberal de direito e estado. Lua Mova. n.14. São Paulo.
Jun/1988

FRAGA. Walter.PÓS-ABOLIÇÃO; O DIA SEGUINTE. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio (Org.).
Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018



FREITAS, Isis Hichmann de; PONTEL, Evandro. DEMOCRACIA EM TEMPOS SOMBRIOS: uma leitura
crítica do liberalismo pitoco de John Rawls na perspectiva filosófica de Giorgio Agamben, Santa Catarina:
revista profanações, mar. 2019.

GOMES, Angela de Castro. Cidadania e direitos do trabalho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002,

GRINBERG, Keila. Castigos físicos e legislação. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio (Org.).
Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018

JUNIOR, Antonio Thomaz. O SINDICALISMO RURAL NO BRASIL, NO RASTRO DOS
ANTECEDENTES. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN
1138-9788] Nº15, 15 de janeiro de 1998

LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic
Politics. London: Verso, 2001.

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto : o município e o regime representativo no Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 7. ed., 2012

LIMA, Angela B. “Quem possui a terra, possui o homem”: abolicionismo e democracia rural nas ideias agrárias
de André Rebouças. Revista PerCursos, Florianópolis, v.20, n.43 , p. 295-314, maio/ago. 2019

LOIS, Cecília Caballero; MARCHIORI NETO, Daniel de Lena. O CONSTITUCIONALISMO DE JOHN
RAWLS: elementos para a sua configuração, Curitiba: Revista Faculdade de Direito, v. 48, jan. 2008

MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Editora Contexto, 2010

MATTOSINHO, F. A. N. ; STIPP, L. . A Constituição Federal de 1988 por detrás do véu da ignorância de John
Rawls. 2015. p. 3

MEDEIROS, Leonilde S.  Sindicalismo no campo. Cadernos do cedi, Rio de Janeiro, n.20, jan. 1990.

MENDONÇA, Sônia Regina de. A hegemonia do agronegócio no Brasil: Uma construção em disputa. Espaço
Plural, Cascavel, v. 24, 2011

MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução de
Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018b. Dispinível em
<https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>
________________.O direito universal à respiração.Tradução: Ana Luiza Braga. N-1; 2020. disponível
em:<https://pospsi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/TEXTOS_20-achille-mbembe.pdf>

MIRANDA, Agenor Gabriel Chaves. O Direito do Trabalho na Ditadura Civil-Militar. Conteúdo Jurídico. 13 set
2016. acessado em 05/05/2021
<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/47494/o-direito-do-trabalho-na-ditadura-civil-militar>

MONTEIRO, Sandra O.”Grupos especiais agem contra trabalho análogo ao escravo”. Agência de notícias USP.
18/maio/2012. Acessado em 15 de julho de 2021. Disponível em
<https://www5.usp.br/noticias/sociedade/grupos-especiais-agem-contra-trabalho-analogo-ao-escrav>

MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003

MOUFFE, Chantal. Agonística: Pensar el mundo politicamente. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 131

NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo:
Editora Perspectiva, 2016.

NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991

https://pospsi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/TEXTOS_20-achille-mbembe.pdf
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/47494/o-direito-do-trabalho-na-ditadura-civil-militar
https://www5.usp.br/noticias/sociedade/grupos-especiais-agem-contra-trabalho-analogo-ao-escravo


OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. Regime dos Aldeamentos Missionários
[1549–1755]. In: A PRESENÇA Indígena na Formação do Brasil. 2. ed. rev. Brasília: MEC/Unesco, novembro
2006. v. 2, cap. Sobre o sistema colonial, p. 37.

PIZETTA, Andreia Schossler Loss. O direito de propriedade e sua função social: uma discussão a partir da
teoria de John Rawls em oposição a John Locke e Robert Nozick. Santa Maria/Ijuí, 2009.

RAWLS, John. Uma Teoria da justiça. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins
Fontes, 1997

RIOS, Ana Maria; MATTOS, Hebe Maria. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas.
TOPOI, Rio de Janeiro, v. 5, n. 8, p. 170-198, jan./jun. 2004. p.9. Acesso em 25 de mar de 2021. Disponível em:
<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi08/topoi8a5.pdf>.

ROCHA, João Carlos de Carvalho. Data de publicação : 01/2009. Fonte : Revista de informação legislativa, v.
46, n. 181, p. 297-311, jan./mar. 2009

SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio dos Santos. Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos
críticos [1ª ed.]. Companhia das Letras, 2018

SILVA, José Andrade da. Trabalhadores rurais na legislação brasileira. 2014. Disponível em:
<https://joseandradedasilva.jusbrasil.com.br/artigos/124317872/trabalhadores-rurais-na-legislacao-trabalhista-br
asileira>

SILVA, René Marc da Costa. História dos trabalhadores negros no Brasil e desigualdade racial.Universitas JUS,
v. 24, n. 3, 2013

SILVEIRA, K. C; ALMEIDA A.E. "Programa de proteção ao emprego: cinquenta anos depois, a história se
repete". Jus.com.br. 2016.

SIMÕES, 1986, p. 26 apud MIRANDA, Agenor Gabriel Chaves. O Direito do Trabalho na Ditadura
Civil-Militar. Conteúdo Jurídico. 13 set 2016. acessado em 05/05/2021
<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/47494/o-direito-do-trabalho-na-ditadura-civil-militar>

SUZUKI, N. S. . A Mobilização dos Atores Políticos para a Luta Contra o Trabalho Escravo: Um Caso de
Ativismo Jurídico Transnacional. In: Ricardo Rezende Figueira, Adonia Antunes Prado; Edna Maria Galvão.
(Org.). Trabalho escravo Contemporâneo: Estudos sobre Ações e Atores. 1ed.Rio de Janeiro: Mauad X, 2017,
cap 3, p. 69

VELANI. Luís Gustavo. FGV. EMPREENDEDORISMO POLÍTICO NO CONGRESSO NACIONAL
BRASILEIRO: a participação da secretaria de direitos humanos na tramitação do trabalho escravo.Escola de
Administração de Empresas de São Paulo. 2015.

WELCH, Chifford Andrew. Movimentos sociais no campo até o golpe de 1964: a literatura sobre as lutas e
resistências dos trabalhadores rurais do século XX. Lutas & Resistências. Londrina v.1, 2006

Boletins e documentos

COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS. DOSSIÊ GENOCÍDIO NEGRO E PANDEMIA: Dociê à comissão
Parlamentar de inquérito que investiga os crimes praticados pelo governo Bolsonaro na gestão da pandemia.
Disponível em
<https://static.poder360.com.br/2021/10/DossieGenocidioNegro-CPI-da-covid-14.out_.2021.pdf>

SINAIT. Fiscalização em tempos de pandemia da Covid-19. Boletim especial. 1ª Edição. Junho de 2020.
Disponível em <https://sinait.org.br/arquivos/publicacoes/Publicacao_109.pdf>

SINAIT. Fiscalização em tempos de pandemia da Covid-19. Boletim especial. 2ª Edição. Julho de 2021.
Disponíve em <https://sinait.org.br/arquivos/publicacoes/Publicacao_115.pdf>

http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi08/topoi8a5.pdf
https://joseandradedasilva.jusbrasil.com.br/artigos/124317872/trabalhadores-rurais-na-legislacao-trabalhista-brasileira
https://joseandradedasilva.jusbrasil.com.br/artigos/124317872/trabalhadores-rurais-na-legislacao-trabalhista-brasileira
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/47494/o-direito-do-trabalho-na-ditadura-civil-militar


Legislação e atos administrativos

BRASIL. Código Criminal de 1830.

BRASIL. Constituição Federal. 1988.

BRASIL. Lei sobre a liberdade dos gentios, Évora, 20.03.1570”. Transcrita por Francisco Adolfo de Varnhagen,
na sua História Geral do Brasil. São Paulo, Melhoramentos, 1975 (1857-60), tomo I, p. 345. Disponível em:
https://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/2018-04/Lei_de_liberdade_dos_indios_de_1570.pdf>

BRASIL. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO. PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 438, DE 2001 (Apensadas: PECs ns. 232/95; 159/99; 21/99; 189/99 e 300/00). SENADO
FEDERAL. Relator: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=183748>

BRASIL. Lei sobre a liberdade dos gentios, Évora, 20.03.1570”. Transcrita por Francisco Adolfo de Varnhagen,
na sua História Geral do Brasil. São Paulo, Melhoramentos, 1975 (1857-60), tomo I, p. 345. Disponível em:
https://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/2018-04/Lei_de_liberdade_dos_indios_de_1570.pdf>

BRASIL. Parecer da Comissão Especial destinada a dar parecer à PEC nº 438-A, de 2001
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=214037>

BRASIL. Proposta de Emenda Constitucional Nº 235/04. Disponível em
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=197175&filename=PEC+235/2004>

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (DUDHC). Assembleia Geral da ONU, 1948.

Sites oficiais

Anais da oficina trabalho escravo: uma chaga aberta. Brasília: OIT, 2003,Exposição de Nilmário Miranda,
secretário especial de Direitos Humanos p. 35-39. Evento realizado no Fórum Social Mundial, em janeiro de
2003, Porto Alegre - RS.

Anais da República (digitalizados). Livro 40. 2013.Disponível em
<https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica_digitalizados.asp> acessado em 3 de set.
2021

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5199/2012, pelo Deputado Marcos Rogério
(PDT-RO), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário a PEC nº 438 de 2001".
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD10MAI2012.pdf.pdf#page=166>

BRASIL. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO. PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 438, DE 2001 (Apensadas: PECs ns. 232/95; 159/99; 21/99; 189/99 e 300/00). SENADO
FEDERAL. Relator: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=183748>

CPI do Trabalho Escravo. Parlamentares de inquérito - CPI.54ª Legislatura (2011-2015). Acesso em 01/08/2021.
Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/5
4a-legislatura/cpi-trabalho-escravo>

Diário da Câmara dos Deputados /Ano LVI - Nº 105/ Sexta-feira, 17 de Ago de 2001, p. 17218.
__________________________________. - Nº 117/ Quinta-feira, 06 de Set de 2001, p. 20979
__________________________________. - Nº 1307/ Quinta-feira, 28 de Set de 2001, p. 23398
__________________________________. - Nº 152/ Quinta-feira, 11 de nov de 2001, p. 26992
___________________________/Ano LXVII - Nº 073 - Quinta-feira, 10 de maio DE 2012 - BRASÍLIA-DF. p.
15985

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=183748
https://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/2018-04/Lei_de_liberdade_dos_indios_de_1570.pdf
https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica_digitalizados.asp
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD10MAI2012.pdf.pdf#page=166


Observatório da erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Disponível em
<https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=prevalencia>

OIT. "Normas Internacionais sobre Trabalho Forçado".
<https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-escravo/WCMS_393063/lang--pt/index.htm>

Relatórios do Ministério da Justiça (RJ). Ano 1900\Edição 00001. p. 6. Acessado em 10 de mar. 2021.
Disponível em
<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=873837&pesq=%22penitenci%C3%A1ria%20agr%C3
%ADcola%22&pasta=ano%20189&hf=memoria.bn.br&pagfis=4171>

Relatório da Comissão especial destinada a dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 438-A, de 2001.
Complementação do Voto. dia 12/05/2004.
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=222631>

ARQUIVO SONORO. Reunião Ordinária Deliberativa da Comissão Especial do dia 12/04/2004. Disponível em
<http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=22321>

ARQUIVO SONORO.Evento: Com. de Direitos Humanos e Minorias - Audiência Pública Reunião de
Audiência Pública e Ato Político - Artistas favoráveis à PEC 438/2001 - Trabalho Escravo. Disponível em
<http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=40782>

NU. Convenção Suplementar Sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e
Práticas Análogas à Escravatura -1956. Adotada. Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do
Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, adotada em Genebra, a 7 de setembro
de 1956. Promulgada pelo Decreto Presidencial nº 58.563 de 1º de junho de 1966. Publicadas no "Diário
Oficial" de 3 e 10 de junho de 1966. acessado em 01/10/2021. Disponível em
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OIT-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Internacional-do-Trabalho/c
onvencao-suplementar-sobre-abolicao-da-escravatura-do-trafico-de-escravos-e-das-instituicoes-e-praticas-analo
gas-a-escravatura-1956.html>

Matérias jornalísticas

MACHADO, Ralph. Pandemia torna mais vulneráveis trabalhadoras domésticas, concluem debatedores Fonte:
Agência Câmara de Notícias. Portal Câmara Notícias, [S. l.], , 30 out. 2021. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-torna-mais-vulneraveis-trabalhadoras-domesticas-conclue
m-debatedores/. Acesso em: 28 out. 2021.

AÇÃO das frentes Parlamentar e Nacional: Ação das frentes Parlamentar e Nacional inclui divulgação e
debates. Brasília: SENADO FEDERAL. Disponível em:
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/frente-nacional-e-frente-parlamentar-m
ista-pela-erradicaao-do-trabalho-escravo-no-brasil/acao-das-frentes-parlamentar-e-nacional.aspx.

Correio da Manhã. Ed.21958.1 nov 1664. acessado em 05/05/2021.
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>

BRASIL.Comissão vai discutir denúncias de ações abusivas em área rural. Disponível em
<https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/2847590/comissao-vai-discutir-denuncias-de-acoes-abusivas-em-area-rura>

COSTA, Fabiano. CPI do Trabalho Escravo termina sem relatório final por falta de acordo. Brasília: Fabiano
Costa, 22 mar. 2012. Disponível em:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/cpi-do-trabalho-escravo-termina-sem-relatorio-final-por-falta-de-ac
ordo.html. Acesso em: 23 ago. 2021.

“Objetivo da PEC 438 / 01: Perda da propriedade que explora trabalho escravo é objetivo da PEC 438/01”.
Senado. Acessado em: 10/07/21
<https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/pec-438/objetivo-da-pec-438-01.aspx
>

https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=prevalencia
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=873837&pesq=%22penitenci%C3%A1ria%20agr%C3%ADcola%22&pasta=ano%20189&hf=memoria.bn.br&pagfis=4171
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=873837&pesq=%22penitenci%C3%A1ria%20agr%C3%ADcola%22&pasta=ano%20189&hf=memoria.bn.br&pagfis=4171
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=22321
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/frente-nacional-e-frente-parlamentar-mista-pela-erradicaao-do-trabalho-escravo-no-brasil/acao-das-frentes-parlamentar-e-nacional.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/frente-nacional-e-frente-parlamentar-mista-pela-erradicaao-do-trabalho-escravo-no-brasil/acao-das-frentes-parlamentar-e-nacional.aspx
https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/2847590/comissao-vai-discutir-denuncias-de-acoes-abusivas-em-area-rura


El País. “Fui levado para o departamento pessoal da Volkswagen. Ali mesmo começaram as torturas”. El País.
acessado em: 05/06/2021 <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/16/politica/1513381848_318409.html>

Tribuna da imprensa. Rio, quinta-feira, 6 de maio de 2004.
<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_06&Pesq=%22PEC%20do%20trabalho%20es
cravo%22&pagfis=26560>

Repórter Brasil. Frente agrega 250 congressistas contra trabalho escravo, 11, fev, 2010. Disponível em
https://reporterbrasil.org.br/2011/02/quot-estreantes-quot-pregam-empenho-por-pec-do-trabalho-escravo/

_____________. Bancada ruralista aumenta com o reforço de novos parlamentares. [S. l.], 5 jan. 2011.
Disponível em:
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/bancada-ruralista-aumenta-com-o-reforco-de-novos-parlamentares/.

SANTINI, Daniel. “Ação de construtoras barra publicação da ‘lista suja’ do trabalho escravo”. Repórter Brasil.
30/12/14. Acessado em 10/09/2021. Disponível em
<https://reporterbrasil.org.br/2014/12/lobby-de-construtoras-barra-publicacao-da-lista-suja-do-trabalho-escravo.

Videografia

HEINZE. Luis Carlos. PEC do Trabalho Escravo.mp4. Youtube, 25 de mai. de 2012. Disponível em:
<https://youtu.be/Ju3eRrqb3GA>

MALHEIROS, Vicente.“Vicente Malheiros da Fonseca - entrevista - trabalho escravo (26/09/2013)”. Youtube.
acessado em 10/06/2021. <https://www.youtube.com/watch?v=82u-FQOD5gE>

https://reporterbrasil.org.br/2011/01/bancada-ruralista-aumenta-com-o-reforco-de-novos-parlamentares/

