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RESUMO:  

O presente trabalho busca ser um estudo exploratório e analítico do tratamento jurídico da 

escravidão no Brasil. Envolvendo dimensões teóricas acadêmicas e documentos oficiais, o estudo 

se divide em (i) uma abordagem morfológico-conceitual sobre a definição de escravidão 

contemporânea no Brasil e no mundo, (ii) uma abordagem relacional-exploratória avaliando de que 

forma esse conceito é alocado no Direito Societário e, por fim, (iii) uma abordagem crítico-

propositiva que busca trazer contribuições para o debate e repensar a relação entre Direito 

Societário e Direitos Humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escravidão Contemporânea; Escravidão Moderna; Direitos Humanos e 

Empresas; Direito Societário; Direitos Humanos; Princípios Orientadores Sobre Direitos Humanos 

e Empresas das Nações Unidas. 

 

 

ABSTRACT: 

This research involves an exploratory and analytical study concerning the legal treatment of slavery 

in Brazil. Through academic theories and official documents, the study divides itself into (i) a 

morphological-conceptual approach regarding the definition of contemporary slavery in Brazil and 

around the world, (ii) a relational-exploratory approach valuating the ways in which this concept 

is allocated into Corporate Law and (iii) a critical-constructive approach aiming to contribute for 

the debate and to rethink the relation between Corporate Law and Human Rights. 

 

KEYWORDS: Contemporary Slavery; Modern Slavery; Business and Human Right; Corporate 

Law; Human Rights; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho pretende olhar para a realidade brasileira, diagnosticar um problema e 

apresentar um caminho para enfrentá-lo. Só isso já seria tarefa árdua, mas se escolheu ainda buscar 

a interseção de dois campos comumente afastados: Direito Societário e Direitos Humanos. Ao 

longo de três capítulos tenta-se analisar a sobreposição dessas duas áreas do Direito tendo como 

lente um objeto específico: a escravidão. 

 Esta foi escolhida por seu caráter definidor da cultura brasileira e por sua relação direta com 

o desenvolvimento econômico nacional. Durante a pesquisa e a estruturação desse texto, 

questionou-se a escolha da escravidão em vez da do racismo. O segundo pode parecer ter um 

aspecto estruturante muito mais claro do que o primeiro e, ao alçar a escravidão ao posto de 

estrutura permanente da sociedade brasileira se poderia acabar desmerecendo o papel do racismo. 

 Entretanto, a escolha foi proposital e feita para evitar um simplismo. Falar de escravidão 

como estrutura insistente que molda as leis e o processo de decisão dos atores privados permite 

tratar o racismo como parte constituinte dessa realidade, mas sem limitá-lo ao papel econômico. 

Adotar o racismo como lente para tratar da relação entre práticas empresariais e direitos humanos 

poderia levar a uma redução dos efeitos da divisão racial na sociedade brasileira. O risco que se 

correria é de o racismo parecer algo que se performa meramente em expropriação de potencialidade 

econômica. 

 Por isso, escolheu-se a escravidão. Em momento algum pretende-se afastar o racismo que 

existe na sua base.  Muito pelo contrário. A escravidão serve aqui como uma representação 

estrutural de uma cultura racista e nos permite avaliar de forma objetiva o que existe para se evitar 

que essas práticas ocorram e o que ainda as mantém vivas. 

 O primeiro capítulo tenta delimitar as bases para que se possa entender o objeto em análise: 

critica-se a abordagem dicotômica adotada tanto na lei brasileira quanto por estudiosos do tema 

que dividem escravidão entre passado e presente. Acredita-se que a proposta de observar o 

fenômeno da escravidão como algo cíclico ou como um processo interrompido com a abolição e 

que ressurgiria na sociedade atual gere mais problemas do que soluções. Essa abordagem, que 

divide um processo contínuo em duas fases estaques, impede uma historicidade da escravidão. E 

entender como esse fenômeno moldou e foi moldado é fundamental para compreender o seu papel 

estruturante para a sociedade brasileira. 
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 Argumenta-se que a escravidão nunca deixou de ser parte de como a economia brasileira 

pensa as relações de trabalho e que ela está ancorada na manutenção de blocos de poder. Pensar as 

práticas empresariais que se inserem no campo econômico sem pensar a escravidão é excluir do 

debate um fator de extrema relevância. Isso tanto pelo seu impacto em milhões de pessoas por todo 

o mundo quanto pela cifra bilionária que existe por trás dessas práticas.   

 O segundo capítulo tenta entender os mecanismos e propostas existentes para lidar com os 

problemas definidos no capítulo anterior e mostrar onde esses instrumentos estão falhando. O 

objetivo é entender como se estrutura a hierarquia de interesses dentro de um sistema voltado para 

o lucro e observar as iniciativas existentes para tentar conciliar direitos humanos e práticas 

empresariais. 

 Por meio de um estudo dos Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos, 

desenvolvidos pelas Nações Unidas, tenta-se traçar quais práticas poderiam dar certo para impedir 

a perpetuação de uma estrutura escravocrata. Em seguida, busca-se definir quais as práticas já 

existem no Brasil e o quão avesso seria o nosso ordenamento jurídico a uma nova forma de pensar 

a estrutura empresarial. 

 O terceiro capítulo tenta apresentar um desfecho para as discussões trazidas no primeiro e 

segundo. No primeiro, tentou-se definir a estrutura de escravidão presente e a sua permanência 

histórica na sociedade brasileira. No segundo, buscou-se o racional por detrás dessa insistência e o 

que existiria para tentar revertê-la. O terceiro tenta dar sugestões de um horizonte que evite a 

reprodução de práticas escravocratas. Para isso, busca-se adaptar as sugestões internacionais para 

a realidade brasileira e resgatar as práticas nacionais de sucesso que já vinham sendo adotadas. 

 O objetivo é menos o de traçar um novo parâmetro legislativo e mais o de abrir um debate. 

Por isso, grande parte da discussão da viabilidade legislativa de propostas como as que são 

apresentadas foi suprimida. O interesse é que se abra espaço para uma discussão que parece ser 

extremamente importante para o Brasil, que é o fato de que ainda hoje o pensamento empresarial 

é pautado num regime de exploração escravocrata. 

 Durante o desenvolvimento de todos os capítulos houve grande preocupação com a força 

das denominações. Quando se discute escravidão é comum que a discussão aborde o “escravo” e o 

“trabalho escravo”.  Entretanto, ser escravo e estar escravo não são a mesma coisa e essa diferença 
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de denominação reflete diretamente em como pensamos os seres humanos que foram submetidos 

a esse regime. Reduzir esses indivíduos a serem escravos iria de encontro a tudo o que se pretende 

pensar aqui. Antes de estarem escravos eles são pessoas e acredita-se que é assim que devem ser 

vistos. Dessa forma, decidiu-se não utilizar a terminologia “trabalho escravo” ou se referir às 

pessoas submetidas a esses regimes como “escravos”.  

Esse texto não fala de “escravos”, fala de pessoas escravizadas. Não fala de “trabalho 

escravo”, mas de pessoas submetidas a condições de escravidão. E sua maior contribuição talvez 

seja para o direito societário e para as práticas empresariais. A leitora pode não concordar com os 

caminhos sugeridos para se lidar com a estrutura escravocrata, mas se ao final do texto existir um 

consenso de que há um problema na forma como o empresariado brasileiro pensa o lucro e que este 

não vai se resolver sozinho, esse trabalho já terá cumprido seu papel. 
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CAPÍTULO 1 

1.0 ABERTURA 

 Este capítulo se propõe a apresentar o ponto central que guia todo esse trabalho: a 

permanência de um regime de escravidão no Brasil. Buscou-se entender como o conceito do que 

seria escravidão foi tratado tanto pelos estudiosos do assunto quanto pela legislação brasileira. A 

partir disso, identificou-se uma tendência de separar a escravidão em dois momentos, segregados 

entre pré e pós abolicionismo. 

 Com isso, a escravidão acaba sendo definida como uma recriação de práticas que seriam 

consideradas superadas. Esse capítulo tenta mostrar que (i) não há que se falar em superação da 

escravidão e que (ii) a utilização da abolição como marco transformativo afasta a permanência de 

práticas escravocratas e acaba por impedir que o debate alcance seu ponto central: a economia 

brasileira jamais ter superado um modelo de lucro derivado da precarização de mão-de-obra. 

 Para mostrar a relevância e o impacto econômico que essas práticas de trabalho forçado 

geram, o estudo amparou-se em pesquisas realizadas pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). Estas tentam calcular o número de pessoas escravizadas e estimar o lucro médio auferido 

pelos agentes escravizadores. Dessa forma, objetiva-se mostrar que a escravidão é uma instituição 

crucial para a manutenção da economia capitalista globalizada.  

 

1.1 A PERPETUAÇÃO DA ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA 

A discussão sobre práticas escravocratas em um contexto pós-colonial costuma bifurcar o 

debate entre duas grandes correntes de pensamento, ambas contrárias à escravidão, porém com 

interpretações muito distintas. 

A primeira corrente consiste na defesa de um maior rigor quanto a classificar condições 

ruins de trabalho como “condições análogas à escravidão”, terminologia usada pela lei brasileira1. 

Uma vez que o termo “escravidão” possuiria características históricas pré-definidas, aproximar 

qualquer tipo de condição de trabalho desfavorável à escravidão seria um desserviço às pessoas 

                                                 
1 BRASIL, Código Penal. Artigo 149, caput.  
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que estariam vivenciando de fato condições análogas à escravidão do período colonial. Ademais, 

correr-se-ia o risco de se responsabilizar além da conta empregadores que, no máximo, estariam 

incorrendo em algum descumprimento das leis trabalhistas. 

Esse argumento de semelhança estrita entre as práticas do passado e as atuais é levantado 

sempre que se discute a definição de escravidão contemporânea, em debates que surgem desde a 

edição do artigo 149 do Código Penal e se ele seria uma representação fiel da realidade dessas 

práticas (ANDRADE, 2005, p.88). 

Contra essa posição se levantam aqueles que defendem que esses termos não deveriam 

guardar uma semelhança tão estrita com as práticas do passado. A escolha por termos mais amplos 

como “condições análogas à escravidão” seria justamente para permitir que situações distintas das 

práticas estritamente escravocratas sejam também consideradas como alvos da regulação estatal 

por serem potencialmente violadoras da dignidade dos trabalhadores. A equiparação à escravidão 

se daria muito mais pelo poder político da expressão do que pela semelhança estrita entre práticas 

passadas e atuais2. 

Ambas as correntes tentam abordar o que significaria tratar de escravidão no mundo 

contemporâneo, mas ainda parece escapar a ambos os lados um problema central da discussão: os 

processos modernos de escravização só são diferentes dos processos passados pelo fato de que 

ocorrem na realidade atual. O que se quer dizer com isso é que o conceito de escravidão não deve 

ser restritivo a ponto de não englobar práticas contemporâneas e, ao mesmo tempo, não deve ser 

afastado para se construir um conceito de trabalho forçado ou de trabalho análogo à escravidão. 

A condição de pessoa escravizada impõe ao trabalhador uma série de violações à sua 

dignidade. Apesar de a forma como elas se performam ter sido alterada com o tempo, isso não 

implica em uma defasagem do conceito. Da mesma forma, usar o termo “escravidão” apenas como 

bandeira política acaba afastando uma representação histórica precisa da realidade brasileira. 

                                                 
2 Esse raciocínio se vê tanto na forma como escravidão é regulada no Brasil, que será tratado mais a fundo em tópico 

próprio, quanto na forma escolhida para se discutir o tema internacionalmente. Isso fica claro na distinção criada até 

mesmo na forma de regular algumas práticas, sendo primeiramente adotada a Slavery Convention (EACDH, 1926), e, 

posteriormente a Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices 

Similar to Slavery (EACDH, 1956). A diferenciação entre escravidão e práticas similares à escravidão é comum 

internacionalmente e é comum que a segunda seja tratada sob a terminologia de “trabalho forçado”, como é o caso na 

Forced Labour Convention (OIT, 1930). 
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Quando a discussão se centra no processo histórico, falar em uma economia brasileira pós-

escravagista pode não fazer muito sentido.  

 

1.2 A REINVENÇÃO DA ESCRAVIDÃO: O PROBLEMA EM SE DEFINIR UM 

PROBLEMA 

Escravidão é um termo que já teve significados diferentes e já foi usado para tratar das 

práticas mais diversas. Entretanto, tanto as escravidões da antiguidade grega quanto as escravidões 

que existiam em algumas regiões da África jamais tiveram o impacto econômico do tráfico de 

pessoas vindas do continente africano para realizarem trabalhos forçados nas colônias europeias. 

A utilização de negras e negros por meio da expropriação de sua força de trabalho é o significado 

que deu força e conteúdo ao significante “escravidão”. 

Definir o conceito para o que se entende como escravidão é importante, uma vez que, como 

qualquer prática, está sujeita às características de seu tempo. Ao mesmo tempo em que não é mais 

possível falar de escravidão no Brasil nos moldes que ocorreram antes da Lei Áurea3, seria 

equivocado dizer que a promulgação da lei extinguiu a escravidão. Não existem mais os 

instrumentos jurídicos que garantiam a uma pessoa a possibilidade legal de exercer diretamente 

total controle sobre a vida de outra. Ainda assim, práticas escravocratas jamais desapareceram do 

cotidiano brasileiro.  

As noções de “tempos da história” de Fernand Braudel (1992) e os estudos realizados por 

Florestan Fernandes (2008) ajudam a compreender o fenômeno da escravidão no Brasil. Quando 

se discute escravidão, não se está discutindo uma prática de tempo curto (BRAUDEL, 1992, p. 45), 

ou seja, não se quer aqui reduzir a discussão ao que é atual. Estudar escravidão apenas pelo que 

acontece hoje seria desconfigurar um fenômeno que é estruturante (ibid., p. 49) da sociedade 

brasileira. Seria problemático pensar a escravidão como um problema superado ou mesmo como 

um problema cíclico. Não há como falar de um ressurgimento, uma vez que as práticas 

escravocratas jamais se encerraram. Nas regiões com menor capacidade produtiva, “ex-escravos” 

tinham duas opções:  

                                                 
3 Lei nº 3.353 de 1888. 
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“(...) a reabsorção no sistema de produção, em condições substancialmente 

análogas às anteriores, e a degradação de sua situação econômica, incorporando-

se à massa de desocupados e semi-ocupados da economia de subsistência do lugar 

ou de outra região.” (FERNANDES, 2008, p. 31) (grifou-se). 

 

Fernandes aponta que o apagamento de uma situação formal, da denominação como pessoa 

escravizada, em nada alterou as condições de trabalho às quais aquelas pessoas estavam 

submetidas. Quando Fernandes se refere a “condições substancialmente análogas”, seu intuito é 

justamente mostrar que a abolição da escravidão não alterou o sistema de exploração vigente, 

apenas eliminou seu termo técnico. 

O que se extrai de sua exposição é que, na prática, as pessoas que eram escravizadas antes 

da Lei Áurea continuaram na exata mesma condição após sua promulgação. Não estamos falando 

de práticas análogas que ressurgiram, elas nunca foram interrompidas. Estamos falando de “velhos 

hábitos de pensar e agir, quadros resistentes, duros de morrer, por vezes contra toda a lógica.” 

(BRAUDEL, 1992, p. 51). 

Assim, falar da escravidão como história de longa duração nos permitiria tratar da estrutura 

existente e não nos limitarmos às repercussões restritas ao imediato. Entretanto, a tentativa de criar 

uma definição precisa do conceito de escravidão por vezes tende a desconsiderar o processo 

histórico que precisa acompanhá-la. 

 

1.2.1 A DEFINIÇÃO TEÓRICA DE ESCRAVIDÃO  

Grande parte do problema do movimento anti-escravocrata teria surgido da falta de um 

inimigo institucional preciso e delimitado. Com a abolição formal da escravidão, as discussões 

sobre o que cairia sob o escopo de relações escravocratas se dissiparam e a utilização de 

“escravidão” como uma espécie de termo guarda-chuva fez com que esta deixasse de ser uma 

categoria de análise para se tornar uma bandeira política para evocar mudanças (QUIRK, 2006, p. 

594-595). 
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Para mostrar o distanciamento entre o instituto legal da escravidão e as práticas de abuso e 

trabalho forçado que se mantiveram, cunhou-se o termo modern slavery4 para se referir a essa 

denominada terceira onda escravocrata (MARTINZ, 2016). 

A construção dessa que se convencionou chamar de “escravidão moderna” está balizada 

em alguns fatores que são recorrentes. Kevin Bales (2004, p. 3-4), um dos principais estudiosos 

desse movimento, constrói o que seriam as três características principais desse tipo de regime: (i) 

violência, definida pelos instrumentos coercitivos utilizados para manter uma pessoa na condição 

de escravizada; (ii) perda da liberdade, definida como estar sob o total controle de outra pessoa; e 

(iii) expropriação de potencial econômico, definido como o lucro que o escravizador obtêm pelo 

trabalho não remunerado da pessoa escravizada. 

 Para o autor (2004, p. 5-11), a “escravidão moderna” se diferenciaria da antiga, uma vez 

que no passado o processo de se adquirir uma pessoa para ser submetida à escravidão era 

extremamente custoso e esse passava a integrar o patrimônio do proprietário. Na sua versão 

moderna, entretanto, com o surgimento do que chama de disposable people5, os custos foram 

barateados e o tempo de submissão reduzido, dada a uma maior rotatividade de pessoas 

escravizadas. 

A definição de Bales é importante por ter definido o parâmetro utilizado amplamente no 

cenário internacional para se caracterizar escravidão: exercício de propriedade sobre o outro por 

meio do controle baseado em violência para a expropriação de potencial econômico. Essa 

construção teórica, entretanto, busca trazer uma equivalência estrita entre uma escravidão do 

passado e o que seria uma reprodução desse fenômeno na atualidade. Para Bales, a propriedade se 

reconfigura em controle absoluto e a escravidão só é visível quando esse controle absoluto está 

presente6. 

                                                 
4 Em tradução livre: Escravidão moderna. 
5 Em tradução livre: Pessoas descartáveis. Essa é a terminologia usada por Bales (2012) para se referir à explosão 

populacional em zonas periféricas e o aumento de uma população de baixa renda. Dentro de uma lógica mercadológica, 

à medida que a oferta de pessoas em condições escravizáveis aumenta, os custos de escravizar diminuem. Seguindo 

um racional consumista, usar e descartar essas pessoas se torna algo viável. 
6 “Having just enough money to get by, receiving wages that barely keep you alive, may be called wage slavery, but it 

is not slavery. Sharecroppers have a hard life, but they are not slaves. Child labor is terrible, but it is not necessarily 

slavery.” (BALES, 2012, p.5). 
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Apesar de a estratégia de aplicar uma semelhança estrita facilitar o debate, parece que isso 

afasta a raiz do problema. Escravidão traz em si muito mais do que a questão quanto a direitos de 

propriedade levantada por Bales. Escravidão seria uma forma de expropriação de potencial 

econômico baseada na manutenção de uma população marginalizada que, sem opções, vê-se 

constrangida a submeter-se a qualquer tipo de trabalho. 

Violência e controle são, de fato, fatores presentes. Não são, no entanto, obrigatoriamente 

físicos ou psicológicos, mas sim estruturais. São parte da criação de uma população marginalizada 

e sem direito de escolha. O que antes se performava no Brasil com a presença de africanos 

traficados, hoje se performa com imigrantes latino-americanos7 ou mesmo com a própria população 

periférica brasileira8. Transpor a realidade do passado para discutir problemas contemporâneos sem 

considerar a adaptabilidade dessas estruturas no seu tempo acaba por levar a um conceito de 

escravidão que afasta grande parte do que foi o processo escravocrata.  

A criação das figuras da “escravidão antiga” e da “escravidão moderna” leva ao 

distanciamento das raízes históricas por inserir uma interrupção inexistente. Entretanto, essa parece 

ser a abordagem tradicional para se tratar da escravidão contemporânea. Segundo Joel Quirk, 

(2006, p. 579) no caso específico da construção criada por Bales, parece não existir nenhum indício 

de que qualquer um dos processos escravocratas existentes hoje em dia seja fruto de uma 

modernização econômica, social ou dos meios de produção.  

Na prática, o que existiria hoje em dia não passaria de uma atualização da escravidão. 

Reforça-se a mesma estrutura que, por uma lógica de permanências e insistências, mantém nosso 

sistema cultural vivendo “dos mesmos temas, das mesmas comparações, dos mesmos lugares-

comum e refrões.” (BRAUDEL, 1992, p. 50). 

Escravidão não precisa ser um mero termo guarda-chuva e a sua aplicação possui um 

racional claro. A definição de escravidão estaria na estrutura de exploração econômica de posições 

de vulnerabilidade. Uma vez colocadas em condições que eliminariam quaisquer alternativas 

                                                 
7 SCHREIBER, Mariana. 'A vida no Brasil não é normal, é só trabalho', conta boliviana que foi escravizada em SP. 

BBC Brasil. 29 de jan. 2015. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150127_boliviana_escravizada_ms>. Acesso: 21 out. 2017. 
8 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Observatório digital do trabalho escravo no brasil. Disponível em: 

<https://observatorioescravo.mpt.mp.br/>. Acesso: 21 out. 2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150127_boliviana_escravizada_ms
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possíveis, se afasta qualquer tipo de exercício de manifestação de vontade por essas pessoas 

escravizadas. Elas estariam submetidas a uma violência e controle estruturais. 

Essa estrutura se desenvolve principalmente da herança escravocrata brasileira. A abolição 

da escravidão não trouxe o fim da estrutura que a utilizava. Os traços econômicos, sociais e 

culturais das cidades brasileiras ainda mantêm “em seu bojo, reminiscências vivas do passado e 

estruturas arcaicas que reconstruíam o antigo regime em vários níveis da convivência humana.” 

(FERNANDES, 2008, p. 300). A própria desigualdade entre municípios brasileiros tem amplo 

amparo no processo escravocrata. Quanto maior foi a presença de escravidão em uma região, maior 

a desigualdade econômica e educacional observada naquela população (FUJIWARA, LAUDARES 

e CAICEDO, 2017). 

E é fato que a negritude deixou de ser o único fator que leva indivíduos à condição de 

escravidão. Entretanto, especialmente no caso do Brasil, a relação entre pessoas em condições de 

exclusão econômica e a herança de um sistema racial não é algo novo. Não houve uma preocupação 

com integração do negro no período pós-abolição e esses fatores histórico-sociais fazem com que, 

apesar de o racismo não ser mais uma bandeira aberta da escravidão, ele ainda esteja presente na 

estrutura escravocrata. “O regime extinto não desapareceu por completo após a Abolição. Persistiu 

na mentalidade, no comportamento e até na organização das relações sociais dos homens.” 

(FERNANDES, 2008, p. 302). 

Afastar essa relação entre racismo e escravidão seria excluir uma camada importante do 

problema: para se enfrentar a escravidão é preciso entender como funcionam as relações de poder 

que surgem entre pessoa escravizada e escravizador (CHOI-FITZPATRICK, 2017). Ainda assim, 

o tratamento jurídico da escravidão no Brasil reflete muito pouco desses fatores histórico-sociais.  

A abolição jurídica da escravidão no Brasil foi um processo que se estendeu por décadas: 

“A preocupação pelo destino do escravo se mantivera em foco enquanto se ligou 

a ele o futuro da lavoura. Ela aparece em vários projetos que visaram regular, 

legalmente, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, desde 1823 até 

a assinatura da Lei Áurea, a 13 de maio de 1888” (FERNANDES, 2008, p. 30).  

A discussão quanto a indenizações e a crescente crise da lavoura levaram a uma quebra de 

paradigma. Analisada de um lugar ocorrencial (BRAUDEL, 1992, p. 14) seria fácil argumentar 

pela mudança social. Entretanto, “[p]erdendo sua importância privilegiada como mão-de-obra 
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exclusiva, [o negro] também perdeu todo o interesse que possuíra para as camadas dominantes.” 

(FERNANDES, 2008, p. 32). 

 

1.2.2 A DEFINIÇÃO DA LEI BRASILEIRA 

A partir da abolição formal da escravidão, deixou de existir um regramento para o que 

poderia ser definido como uma pessoa escravizada. No ordenamento jurídico interno brasileiro, a 

definição que existe atualmente do que seria escravidão, na verdade, define o que seriam condições 

análogas à escravidão. Ela se extrai do artigo 149 do Código Penal de 1940, com redação alterada 

pela Lei 10.803/03: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 

trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em 

razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o 

fim de retê-lo no local de trabalho; 

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos 

ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I - contra criança ou adolescente; 

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.  

A nomenclatura “condição análoga à de escravo” é importante, pois traz em si uma 

perspectiva sobre a forma com que o problema é compreendido pelo Estado brasileiro. Enquanto a 

condição de pessoa escravizada seria a representação da escravidão institucionalizada e reflexo de 

uma sociedade e uma economia escravagista, a condição análoga à de pessoa escravizada seria 

aquela que não conta com os elementos legais necessários para se formalizar e sustentar uma 

economia baseada em trabalho não remunerado, mesmo sendo praticada em termos aproximáveis 

ao regime escravocrata no sentido estrito (HOMA, 2016, p. 118). 
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O artigo 149 do Código Penal passou a servir de parâmetro para o que seriam condições 

análogas à de pessoa escravizada, sendo elas: trabalho forçado; jornada exaustiva; condições 

degradantes de trabalho; restrição de locomoção por dívida contraída; cerceamento de meios de 

transporte, vigilância ostensiva no local de trabalho ou apoderar-se de documentos ou objetos 

pessoais do trabalhador a fim de retê-lo no local de trabalho. Essas condições não são cumulativas, 

sendo cada uma independentemente qualificada como condição análoga à de pessoa escravizada. 

Pela redação do artigo 149, existiria uma diferença entre os conceitos de condições de 

trabalho de pessoas escravizadas e condições de trabalho análogas à de pessoas escravizadas. 

Enquanto o trabalho de pessoas escravizadas se caracterizaria pela coerção moral ou física, o 

trabalho análogo ao de pessoas escravizadas poderia se performar puramente em horas de trabalho 

excessivas e condições de vida e habitação precárias (DE PAULA, 2013). 

A ideia dessa construção seria tentar afastar a necessidade de coerção física ou psicológica 

e aumentar a proteção dos trabalhadores. Em grande medida, essa discussão se situa também na 

dicotomia entre “escravidão antiga” e “moderna”, já que sua principal controvérsia se apoia na 

existência de uma definição internacional muito mais restrita para o conceito de escravidão9 e na 

possibilidade ou não de equaliza-la à definição internacional de “trabalho forçado”10 sob o manto 

da “condição análoga à de escravo”.  

Esse debate acabou resultando em conflitos com a edição da Emenda Constitucional 

81/2014. A partir da vigência da emenda, o texto do artigo 243 da Constituição Federal da 

República passou a ter 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 na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a 

programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 

                                                 
9 A Slavery Convention define escravidão como: 

“Article 1 

For the purpose of the present Convention, the following definitions are agreed upon: 

(1) Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership 

are exercised.” (EACDH, 1926).  
10 A Forced Labour convention define trabalho forçado como: 

“Article 2 

1. For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is 

exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself 

voluntarily.”  (OIT, 1930). 
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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. (grifou-se).  

A lógica da emenda era a de aumentar a penalidade para empregadores que submetessem 

trabalhadores a “condições análogas à escravidão”, mas a necessidade de regulamentação por lei e 

a utilização da terminologia “exploração de trabalho escravo”, ao invés de “reduzir alguém a 

condição análoga à de escravo”, abriu portas para uma discussão quanto à definição dos termos e 

seus alcances.  

A questão que se colocou é se as “condições de trabalho análogas à de escravo” são ou não 

“trabalho escravo”. A utilização do conceito inscrito no Código Penal que tenta separar as situações 

disfarça o permissivo moral que advém dessa distinção. “Condições de trabalho análogas à de 

escravo” evoca a ideia de um racional de escravidão que foi superado. Economia e direito não 

trariam mais o suporte necessário para um regime de escravidão, o que impediria o debate sobre 

pessoas de fato escravizadas. 

Entretanto, o que se tenta mostrar aqui é que essa tentativa de estagnar a história em um 

antes e depois desconsidera a longa duração dos processos históricos e as permanências e 

insistências que se derivam dela (BRAUDEL, 1992). Escravidão é uma estrutura definidora da 

sociedade brasileira e que se baseia na manutenção de uma distância social e isolamento 

sociocultural para preservação de blocos de poder (FERNANDES, 2008, p. 303). 

Recentemente, a discussão quanto ao que seriam condições de trabalho análogas às de 

pessoas escravizadas ganhou novos contornos com a edição da Portaria n. 1.129, de 13 de outubro 

de 2017, que vincula os conceitos definidos no artigo 149 do código penal à limitação de ir e vir, à 

violência ou à falta de consentimento11. Esse debate toca em um ponto crucial do que é a noção de 

escravidão. A ideia de que escravidão se define pela propriedade de uma pessoa sobre outra é algo 

que remonta à tentativa de se estabelecer equivalência estrita entre práticas antigas e novas. Nesses 

                                                 
11 Em 23 de outubro de 2017 foi deferido pedido liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 489 para suspender os efeitos da Portaria 1.129 do Ministério do Trabalho até o julgamento de sua 

constitucionalidade. Até o momento da finalização desse trabalho a portaria segue suspensa sem data marcada para o 

julgamento. 
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casos, escravidão estaria necessariamente associada a violência física, restrição de direitos de ir e 

vir e expressa falta de consentimento. 

É óbvio que essas relações de trabalho definidas na portaria tratam de condições 

escravocratas, mas não parece que a linha do que é escravidão deva ser traçada aí. Um exemplo 

muito simples e que facilita a visualização é a questão das empregadas domésticas12. Até a edição 

da Emenda Constitucional nº 73 de 2013, vários dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição da República de 1988 não se estendiam a trabalhadoras domésticas. Depois disso, só 

passou a existir uma regulamentação específica sobre o trabalho doméstico com a edição da Lei 

Complementar nº 150 de 2015. 

 O sistema de repressão de direitos a toda uma categoria de trabalhadoras ligada a uma 

função que era desempenhada por escravas se manteve presente independente da propriedade 

formal sobre o corpo. E, pela inexistência de um inimigo formal explícito, pela inexistência de um 

regime autodeclarado escravocrata, essas práticas se mantiveram com contornos ao mesmo tempo 

mais sutis e mais fortes.  

Mais sutis porque a não existência da normativa legal explícita de que se possa escravizar 

uma trabalhadora doméstica permite o surgimento de novas narrativas para legitimar a exploração 

(CHOI-FITZPATRICK, 2017). E, ao mesmo tempo mais fortes, pois a falta de um permissivo 

genérico cria a ideia de que a exploração teria deixado de existir e que o status quo atual não seria 

mais o da escravidão. Isso garante que a violência estrutural à qual essas mulheres são submetidas 

seja visibilizada. 

Uma empregada doméstica não é normalmente alguém que se imagina como privada da sua 

limitação de ir e vir. Entretanto, não é incomum que empregadas durmam na casa de seus 

empregadores até mesmo para poder continuar servindo-os em horários diferentes, caso necessário. 

Não existe uma privação do seu ir e vir per se, isto é, não se qualifica um controle formal, mas ele 

ocorre na prática. 

Empregadas domésticas não têm uma estrita associação com vítimas de violência física ou 

moral, muitas vezes sendo consideradas até parte da família (CHOI-FIRTZPATRICK, 2017, cap. 

                                                 
12 Aqui se fala especificamente em empregada doméstica por existir um corte de gênero que se sobrepõe à condição 

de servidão dentro da casa. Para ser ainda mais atento à realidade brasileira poderia se falar especificamente em 

empregadas domésticas negras (PINHEIRO et al., 2016, p. 14-21). 
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3). Entretanto, as cifras de violência contra mulher dentro de casa no Brasil só aumentam 

(IBDFAM, 2016), sendo provavelmente em grande parte fruto da publicidade que a Lei Maria da 

Penha13 trouxe para o lar, um espaço tido como privado. Sendo as empregadas domésticas 

majoritariamente mulheres e consideradas como parte da família, parece razoável supor que este 

não seja um trabalho tão alheio à violência. 

Quando se pensa em empregadas domésticas, consentimento não parece ser um problema. 

Esse seria um emprego como qualquer outro, uma relação contratual firmada entre adultos capazes. 

Entretanto, não é raro que as mulheres que se submetem a essas condições abandonem suas famílias 

por força de um estado de extrema necessidade e com o único objetivo de garantir aos que ficaram 

uma vida um pouco melhor14. Falar em consentimento em casos desse tipo não parece algo tão 

simples. 

O que se quer mostrar com esse exemplo é que a condição de pessoa escravizada não está 

na presença de guardas armados impedindo a saída do trabalhador. Não está em marcas deixadas 

no corpo. Não está na captura das pessoas escravizadas. Escravidão é parte da cultura brasileira e 

é algo muito mais sutil, permanente e estrutural de nossa história como sociedade. 

Muito do raciocínio dicotômico presente na “escravidão moderna” se ancora no fato de que 

escravidão pode parecer algo do passado. Por isso, refere-se ao imaginário do que foi a escravidão 

para tentar se definir práticas atuais sem se levar em conta as transformações sociais e o fluxo 

contínuo da história. E ainda assim, por mais restritiva que seja a definição do que constitui 

escravidão que queiramos adotar, ou até mesmo se quisermos seguir o modelo internacional e 

substituir o termo escravidão por trabalho forçado15, é difícil negar sua existência e seu impacto 

econômico. 

 

                                                 
13 Lei nº 11.340 de 2006. 
14 LOCATELLI, Piero. Domésticas das Filipinas são escravizadas em São Paulo. Repórter Brasil. 31 jul. 2017. 

Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2017/07/domesticas-das-filipinas-sao-escravizadas-em-sao-paulo/>.  

Acesso: 21 out. 2017 
15 Definido pela Organização Internacional do Trabalho como qualquer trabalho exercido sob ameaça de penalidade e 

para o qual o trabalhador não tenha se oferecido voluntariamente (OIT, 1930, artigo 2º). 

http://reporterbrasil.org.br/2017/07/domesticas-das-filipinas-sao-escravizadas-em-sao-paulo/
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1.3 A ECONOMIA DA ESCRAVIDÃO: O TRABALHO FORÇADO QUE MOVE O 

MUNDO 

É comum que se pense o mundo pós-colonial como uma sociedade que, em termos gerais, 

superou as práticas escravocratas. Existem diversas regulações internacionais para abolir práticas 

de escravidão (EACDH, 1926), trabalhos análogos à escravidão (EACDH, 1956) e trabalhos 

forçados (OIT, 1930). De um ponto estritamente normativo-jurídico esse raciocínio faz todo o 

sentido. Escravidão é proibida, logo as estruturas que permitiam essas práticas não existem mais. 

Entretanto, como visto, escravidão é no seu cerne uma estrutura social e econômica de 

exploração e não desaparece com proibições formais. O modelo organizacional empresarial, que 

tem como objetivo a maximização de lucros e redução de custos de operação, reforça um regime 

de segregação socioeconômica pautado em posicionamentos estratégicos que desconsideram 

responsabilidades equitativas. E a possibilidade de se lucrar com a escravização de pessoas não 

desapareceu com a proibição formal desse regime.  

 

1.3.1 O NÚMERO DE PESSOAS ESCRAVIZADAS 

O Brasil já foi reconhecido internacionalmente como um líder global no combate à 

escravidão (FITZPATRICK, 2014). Até a edição da Portaria n. 1.129, de 2017, que alterou os 

conceitos utilizados para se definir práticas de escravização, o país era tido pela OIT como 

referência internacional no combate à escravidão16. As próprias pesquisas que tentam traçar os 

índices de escravidão colocam o Brasil, em 2016, como o terceiro país com mais ações contra a 

escravidão moderna, considerando produto interno bruto (PIB) em paridade de poder de compra 

(PPC) (GSI, 2016, p. 5). 

Desconsiderando-se o revés da nova Portaria, esses fatores podem dar a impressão 

equivocada de que o problema da escravidão estaria sendo duramente combatido. Pode parecer 

que, por mais que esse ainda seja um problema presente e que impacte milhões de pessoas, o mundo 

                                                 
16 FRANCE PRESSE. OIT expressa preocupação por decreto sobre trabalho escravo no Brasil. G1. 16 out. 2017. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/oit-expressa-preocupacao-por-decreto-sobre-trabalho-

escravo-no-brasil.ghtml>. Acessado: 21 out. 2017. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/oit-expressa-preocupacao-por-decreto-sobre-trabalho-escravo-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/oit-expressa-preocupacao-por-decreto-sobre-trabalho-escravo-no-brasil.ghtml
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como um todo, e o Brasil especialmente, estaria caminhando para a extinção da escravidão. Ela já 

seria um problema marginal e que gradativamente seria reduzida cada vez mais. 

Entretanto, estima-se que em 2016 existiam 40.3 milhões de pessoas vivendo em algum 

tipo de regime de escravidão, sendo 24.9 milhões em regimes de trabalho forçado e 15.4 milhões 

em regimes matrimoniais forçados (OIT, 2017, p. 9-11). No Brasil, âmbito de estudo desse 

trabalho, pesquisas demonstram que, no mesmo período de 2016, existiam em torno de 191.1 mil 

pessoas vivendo sob regimes de escravidão no país (GSI, 2016, p. 30).  

No entanto, é improvável obter precisão estatística sobre esses dados. A própria lógica das 

práticas escravocratas implica a atuação fora dos radares das agências governamentais e órgãos 

não-governamentais de combate à escravidão. 

Como os que sofrem as violações são de alguma forma cativos da estrutura criada pelos 

violadores, identificar focos de escravidão depende quase que exclusivamente de que alguma das 

pessoas submetidas a um regime de escravidão denuncie as práticas. Por isso mesmo, muitas dessas 

estimativas são feitas com uso de relatos de pessoas que foram submetidas a condições de 

escravidão (OIT, 2012). 

Apesar dessa cifra oculta, o impacto dessa realidade fica visível quando comparada com o 

fato de que de 1998 a 2016 a Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo 

(DETRAE) do Ministério do Trabalho já resgatou 49.942 trabalhadores em “condições análogas à 

escravidão”17. Ao longo de 18 anos, são quase 50 mil pessoas resgatadas desse modelo de 

exploração18. Por mais que possa se discutir as dimensões, é impossível questionar que o problema 

é real. 

Somado a isso está o fato de que, em sua última atualização antes da finalização deste 

trabalho, em 26 de outubro de 2017, o Cadastro de Empregadores autuados por manter 

                                                 
17 Resultados das Operações de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo disponíveis em: 

<http://trabalho.gov.br/dados-abertos/estatistica-trabalho-escravo>. Acesso: 11 out. 2017 
18 O Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, iniciativa realizada pelo Ministério Público do Trabalho em 

parceria com a Organização Internacional do Trabalho e com a Comissão Pastoral da Terra permite uma análise dos 

dados demográficos da escravidão no país desde 2003 e está disponível em: https://observatorioescravo.mpt.mp.br/.  

 

http://trabalho.gov.br/dados-abertos/estatistica-trabalho-escravo
https://observatorioescravo.mpt.mp.br/
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trabalhadores em condições análogas à de pessoas escravizadas incluía, somando pessoas físicas e 

jurídicas, 131 empregadores espalhados por todo o país19. 

Ao contrário do que poderia se imaginar, o número de pessoas escravizadas não está 

diminuindo. Na verdade, o último relatório da OIT, de 2016, é o com o maior número total de 

pessoas escravizadas no mundo desde que os cálculos começaram a ser feitos e parece existir um 

motivo econômico para isso. 

 

1.3.2 OS LUCROS DE UM MERCADO OCULTO 

Em geral, escravidão pode ter a aparência de um problema que surgiria exclusivamente em 

franjas de mercado. Seria um problema localizado, particular de uma região, que subsiste apenas 

naquele ambiente específico e que de forma alguma conseguiria escalar ou mesmo interferir na 

estrutura produtiva como um todo. Entretanto, apesar dos números proporcionalmente pequenos 

da população mundial, a economia que subsiste suportada pelo trabalho de pessoas escravizadas 

não pode ser facilmente desprezada. 

A OIT desenvolveu um estudo do impacto econômico mundial do trabalho forçado e 

chegou às seguintes conclusões: Em 2014, foi estimado que o lucro ilegal total obtido pelo uso de 

trabalho forçado no mundo inteiro, desconsiderando trabalhos forçados impostos por Estados20, 

alcança a soma de US$ 150.2 bilhões por ano. US$ 51.2 bilhões relativos unicamente à 

expropriação do trabalho, enquanto os outros US$ 99 bilhões se dão pela expropriação da 

sexualidade de mulheres21 por meio da prostituição22. Todos esses dados foram feitos tendo como 

base o ano de 2006 (OIT, 2014, p.12-15). 

                                                 
19 “Lista suja do trabalho escravo” de 26 out. 2017 disponível em: 

<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/cadastro_empregadores_2017.pdf>. 
20 Entre os exemplos trazidos pelo estudo para esclarecer o que foi considerado como trabalhos forçados impostos por 

Estados estão os realizados em prisões e os impostos por grupos militares ou para-militares (OIT, 2014, p. 8) 
21 Se fala especificamente em mulheres já que elas representam 99% das vítimas de exploração sexual (OIT, 2017, p. 

39). 
22 Para mais detalhes sobre a expropriação da sexualidade de mulheres na prostituição e os motivos de se falar em 

expropriação da sexualidade e não em expropriação do trabalho ver MACKINNON, 2011. 

 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/cadastro_empregadores_2017.pdf
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Não existem dados específicos para cada país, mas se tratando de América Latina e Caribe, 

tem-se para o ano base de 2006 um lucro anual esperado de US$ 12 bilhões de dólares para 1.6 

milhão de pessoas escravizadas (OIT, 2014, p.16)23. Os principais setores nos quais esse tipo de 

trabalho ocorre são: (i) construção, manufatura, mineração e serviços de utilidade pública, (ii) 

agricultura, silvicultura e piscicultura e (iii) trabalho doméstico (OIT, 2014, p.18). 

Não existem dados específicos tão detalhados sobre a realidade atual brasileira. Ainda 

assim, o Brasil foi o primeiro país do continente a receber uma condenação internacional por tolerar 

a escravidão (MURILLO, 2016). Seria interessante que se coletassem dados precisos para entender 

exatamente quanto da economia brasileira ainda está baseada na exploração do trabalho de pessoas 

escravizadas. Enquanto esses dados não são produzidos, faz sentido que o país se preocupe com 

criar formas não só de reparar os danos existentes, mas também de impedir que essas práticas 

continuem.  

O próximo capítulo se propõe a explorar o que existe atualmente para impedir práticas 

escravocratas. Tendo em vista o papel central dos atores privados como agentes econômicos 

escravizadores, pretende-se avaliar como é tratada a responsabilidade pela proteção de diretos 

humanos por parte das empresas. Isto é, se busca entender em que medida o direito societário 

poderia servir como um dos instrumentos de desconstrução da estrutura escravocrata que define a 

realidade brasileira. 

  

                                                 
23 Retirou-se as 200 mil pessoas escravizadas que estariam em regimes de escravidão impostos por Estado e não 

impactam no cálculo do lucro, uma vez que o estudo considerou exclusivamente o lucro de setores privados (OIT, 

2014, p. 12-13). 
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CAPÍTULO 2 

2.0   ABERTURA 

Este capítulo tenta ser uma resposta ao anterior. Enquanto na primeira parte desse trabalho 

busca-se desenvolver o conceito de escravidão e como ele se perpetua por insistências históricas 

na sociedade brasileira, aqui se tenta traçar o que existe para lidar com esses fatores. Os dados 

apresentados até aqui mostram a relevância dos atores privados para a manutenção de práticas 

escravocratas. Este capítulo busca, então, analisar o estado da arte da relação entre práticas 

empresariais e escravidão.  

 Em grande medida, este capítulo trata muito mais de direitos humanos em geral do que do 

foco central do trabalho: a escravidão contemporânea. Isso ocorre principalmente por não existirem 

grandes medidas internacionais específicas para lidar com escravidão dentro de um contexto 

empresarial. Internacionalmente, estas são comumente tratadas dentro do escopo mais amplo dos 

direitos humanos. Ainda assim, existem iniciativas específicas em jurisdições domésticas que são 

dignas de nota e que de alguma forma geram impacto internacional, sendo mais proeminentes as 

tomadas pela Califórnia e pelo Reino Unido. 

Em 1º de janeiro de 2012 entrou em vigor no estado da Califórnia, nos EUA, o California 

Transparency in Supply Chains Act. Essa lei estadual cria para empresas um dever de divulgação 

de informações quanto aos esforços realizados para erradicar o tráfico de pessoas e a presença de 

escravidão ao longo de suas cadeias produtivas. Entretanto, esse dever só se aplica para empresas 

que se identifiquem como varejistas ou de manufatura, que atuem no estado da Califórnia e que 

tenham uma receita bruta mundial acima de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) 

(HARRIS, 2015). 

Com uma abordagem parecida, o Reino Unido institui em 26 de março de 2015 o Modern 

Slavery Act. Além de outras provisões, ele impõe um dever de transparência da cadeia produtiva a 

empresas que atuem no Reino Unido fornecendo bens ou serviços e que tenham faturamento total 

acima de £ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de libras)24. As provisões seguem moldes parecidos 

                                                 
24 Esse valor é definido em The Modern Slavery Act 2015 (Transparency in Supply Chains) Regulations 2015, 

regulação editada pelo Secretário de Estado e que também define que para o cômputo deste valor considera-se tanto o 

faturamento da empresa principal quanto o de qualquer subsidiária desta. 
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com os definidos pela Califórnia, apesar do escopo de incidência ser consideravelmente maior do 

que o da legislação americana.  

Apesar da inquestionável relevância dessas medidas, elas não serão o foco. Busca-se, em 

um primeiro momento, tentar encontrar o denominador comum internacional. Quer-se entender o 

racional por detrás da conexão conflituosa entre interesses díspares na atuação de empresas para 

enfim chegar às questões raciais e escravagistas. Dessa forma, tenta-se primeiro localizar em que 

medida empresas são hoje responsáveis pela preservação de direitos humanos e entender o papel 

que esse tipo de preservação ganha dentro da lógica corporativa.  

Após essa colocação do debate, parte-se para uma análise da resposta internacional da ONU 

às violações de direitos humanos por empresas. Escolheu-se tratar primordialmente da iniciativa 

da ONU com a formulação dos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas e não 

de iniciativa isoladas por ter sido o desenvolvimento desses princípios pensado especificamente 

para reconfigurar práticas empresariais por todo o mundo. 

Por fim tenta-se trazer o local do Brasil nesse debate. O objetivo é mostrar em que medida 

nosso sistema já é responsivo a essas demandas sociais dentro de ambientes corporativos e trazer 

o quão avesso seria nosso regime empresarial a práticas voltadas para a promoção de uma economia 

menos centrada na exploração do trabalhador. 

 

2.1 A PRESERVAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA LÓGICA DE MERCADO 

Via de regra, não existe uma obrigação que recaia sobre atores privados quanto à promoção 

de direitos humanos. Essa característica se torna especialmente relevante quando grande parte dos 

avanços em direitos humanos são feitos por meio de acordos internacionais.  

Esse distanciamento entre atividades econômicas e direitos humanos gera uma dicotomia 

entre a tendência empresarial, voltada para o lucro, e a lógica de proteção de direitos humanos, 

voltada para o Estado, que é tratada como regra pelas pessoas que atuam em ambas as 

extremidades. Parece existir um postulado de que direitos humanos, por trazerem preocupações 

que limitam lucro, deveriam ser tratados em sistemas externos ao empresarial, que é orientado para 

esse fim. 
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Posto em outras palavras e trazendo para a realidade brasileira: acredita-se que não é na Lei 

das S.A.25 que se deve proteger direitos humanos ou direitos trabalhistas. Dentro dessa visão, fazer 

com que instrumentos jurídicos específicos tratem de questões jurídicas distintas das suas 

particularidades acabaria por criar uma enorme ineficiência e geraria um agregado de normas 

repetitivas e sobreinclusivas. 

Entretanto, sob a ótica da escravidão contemporânea, não parece que a separação radical 

dessas esferas esteja trazendo maior proteção contra a escravização de pessoas. Ainda existem 

pessoas escravizadas e os principais agentes causadores desse cenário não são os Estados, mas sim 

os atores econômicos privados. Aqui, ao contrário do que se tentou fazer no primeiro capítulo, uma 

análise histórica do surgimento das práticas comerciais talvez faça pouco sentido. Existem diversos 

autores de direito comercial e de empresa que estudam de forma pormenorizada a evolução do 

direito comercial, surgindo às margens do direito civil na baixa idade média, até a sua 

transformação nos atuais atos de empresa (CAVALLI, 2012; COELHO, 2013; NEGRÃO, 2013). 

A questão que se põe é se a proteção de direitos humanos, e em especial a proteção contra a 

escravidão, deveria ou não ser parte integrante do sistema vigente de deveres e responsabilidades 

das pessoas jurídicas. Dada a particular realidade de herança escravagista brasileira e o cenário 

atual de violações, é importante pensar em como esses interesses se inserem atualmente na 

realidade corporativa e se esse é de fato o lugar que deveriam ter. 

 

2.2 AS DIFERENTES FACES DA GOVERNANÇA COOPORATIVA: OS INTERESSES 

QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS EMPRESARIAIS 

 A forma mais simples de se entender como as sociedades empresárias desenvolvem suas 

atuações é por meio do sistema de responsabilidades que estão atreladas às pessoas envolvidas na 

persecução dos fins empresariais. As sociedades se constituem pela celebração de um contrato 

escrito entre os sócios ou pela adesão destes a um estatuto (NEGRÃO, 2013, p. 325). Faz sentido, 

então, iniciar a investigação pelos membros responsáveis pelo surgimento dessa pessoa jurídica. 

                                                 
25 Lei nº 6.404 de 1976. 
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Os sócios de uma sociedade têm uma clara obrigação: contribuir, na forma do contrato 

social, para a formação do capital social (CÓDIGO CIVIL, artigo 1.004). É a partir dessa 

contribuição que se forma o patrimônio inicial da sociedade, o qual será utilizado para realizar as 

atividades definidas no objeto social. 

 Quanto à responsabilidade de sócios perante terceiros, o ordenamento jurídico brasileiro 

possui diversos regimes de responsabilidade atrelados a tipos diferentes de sociedades. Entretanto, 

as mais proeminentes no Brasil são a sociedade limitada e sociedade anônima, ambas com regimes 

de limitação de responsabilidade. No cenário das sociedades limitadas, a responsabilidade dos 

sócios é “restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 

do capital social”26; enquanto isso, nas sociedades anônimas “a responsabilidade dos sócios ou 

acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.”27. 

Isso é importante para entender exatamente em que medida essas pessoas são parte da 

atuação empresarial e de onde surgem seus interesses. Em primeira análise, pessoas jurídicas são 

entidades independentes de seus sócios e a transposição do véu corporativo não é algo que se 

permita com facilidade, nem mesmo quando os resultados parecem injustos28.  

Sócios são, assim, os responsáveis por dar início e por definir os objetivos da entidade 

empresária, mas a depender do arranjo social podem ter pouca ou até mesmo nenhuma ingerência 

sobre o dia-a-dia da empresa. E sendo entidades com tamanha independência sobre como atingir 

seus objetivos, torna-se necessário pensar a quais interesses uma empresa deve prestar contas no 

percurso de suas atividades. 

Utilizando-se a definição de Sheldon Leader (2014, p. 360), pode-se dizer que existiriam 

três tipos de interesses para os quais a gestão de uma empresa precisa prestar contas: (i) as partes 

interessadas (stakeholders), que detêm poderes soberanos; (ii) as partes interessadas que detêm 

interesses estratégicos; e (iii) as partes interessadas que detêm interesses equitativos. 

                                                 
26 CÓDIGO CIVIL, artigo 1.052. 
27 LEI 6.404 de1976, artigo 1º. 
28 A aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica varia bastante dentro do judiciário brasileiro. 

O nível de rigor necessário para se levar à responsabilização do patrimônio de sócios com responsabilidade limitada 

costuma encontrar maior flexibilidade em cortes trabalhistas do que em cortes civis, especialmente em casos que 

apresentam injustiças evidentes. 
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Interesses soberanos são definidos como aqueles que representam a responsabilidade última 

da empresa. Esses são objetivos que definem o propósito de existência de uma companhia 

(LEADER, 2014, p. 363). São comumente construídos para se adequar aos interesses dos sócios. 

O interesse último de uma empresa seria o de gerar lucro que possa ser distribuído para estes. Ainda 

assim, argumentar que os interesses soberanos são os interesses dos sócios e por isso devem ser 

respeitados diz muito pouco sobre a sua função. Uma vez que os objetivos de uma empresa são 

delineados pelos sócios, seria de se esperar que os interesses destes fossem super-representados. 

O raciocínio que se desenvolve para justificar essa necessidade de soberania dos sócios 

surge, então, a partir da ideia de são eles os que realizam investimentos em um futuro incerto. Por 

integralizarem o capital social, seriam os sócios que arcariam com o riscos que advém da atividade 

empresarial não ser frutífera. Portanto, seriam eles que teriam perdas se a empresa fosse infrutífera. 

Com isso, a lógica que se exprime é que empresas existem, em última análise, para gerar retornos 

para um investimento arriscado por parte dos sócios, na forma de dividendos. 

Entretanto, esse racional de investimentos e assunção de riscos não precisa ser necessária e 

exclusivamente aplicado aos sócios de uma empresa. Empregados investem parte de suas vidas nas 

empresas, geralmente desenvolvendo habilidades únicas para aquela atividade e se especializando 

para cumprir um papel específico (LEADER, 2014, p. 358). Esses funcionários, apesar de não 

carregarem em si o “risco do negócio”29, têm um interesse talvez ainda maior do que o dos sócios 

de que aquela atividade se mantenha próspera. É possível que o propósito fundador de existência 

de uma empresa contemplar apenas os interesses dos sócios seja uma má representação dos 

interesses que deveriam ser soberanos.  

O escopo dos interesses soberanos é importante. Se levado a sério o fato de que empregados 

investem tanto quanto sócios em uma empresa, essa seria uma justificativa importante para cenários 

como o encontrado em alguns países europeus, que garantem aos empregados de empresas com 

um número mínimo de funcionários o direito de indicar um membro do conselho de administração 

ou de assessorar nas decisões deste (SCHULTEN, ZAGELMEYER, 1998). Essa normativa é 

                                                 
29 O risco do negócio é definido como a possibilidade de variação da remuneração em virtude da performance da 

empresa. Nesse sentido, sócios apenas recebem dividendos se houver lucro, enquanto que empregados possuem um 

salário fixo que precisa ser pago independentemente de a empresa apresentar lucros. 
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estranha ao ordenamento jurídico brasileiro, mas talvez seja mais adequada para um cenário de 

maior respeito a interesses soberanos. 

Para além disso, Leader (2014, p. 364) é categórico ao afirmar que o debate sobre interesses 

soberanos não deve suprimir ou mesmo pautar as discussões quanto aos outros interesses. Eles 

servem a propósitos distintos e tentar resolver interesses estratégicos ou equitativos pela lógica de 

interesses soberanos seria ineficaz. 

Os interesses estratégicos e o dever de prestar contas relativo a estes está no espaço 

destinado às decisões quanto a cursos de ação (LEADER, 2014, p. 360-361). Eles guardam estreita 

relação com os deveres de diligência e de lealdade, no Brasil consubstanciados nos artigos 153 e 

155 da Lei das S.A. Promover os objetivos das sociedades pode seguir caminhos dos mais diversos 

e muitas vezes isso pode significar não seguir os interesses dos sócios de distribuir dividendos. É 

de se esperar que apesar de os sócios terem, em tese, o interesse soberano, a sociedade, por ser ente 

independente, possa buscar seus próprios interesses da forma mais efetiva possível. 

A busca por interesses estratégicos comumente entra em conflito com os interesses 

equitativos. Estes últimos são os deveres de responsabilidade social e ganham propulsão quando 

tratam especificamente de direitos humanos (LEADER, 2014, p. 362). Existem argumentos no 

sentido de que preocupações estratégicas sobre como maximizar lucros seriam as únicas que 

deveriam importar para administradores de empresas e que responsabilidade social não teria o 

poder de afastar decisões estratégicas30. 

Seguindo esse raciocínio, demandas que concernem direitos humanos seriam atendidas na 

medida em que se alinhassem com interesses estratégicos das empresas (EXTER e CUNHA, 2011). 

Essa prática de atuação por alinhamento de interesses por meio de incentivos e sem a aplicação de 

sanções, chamada por vezes de constructive engagement31, é duramente criticada por aqueles que 

defendem que interesses equitativos deveriam servir de limite para ações estratégicas de empresas 

(SHAH, 2002). 

                                                 
30 “In such an economy, there is one and only one social responsibility of businessto (SIC) use it resources and engage 

in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in 

open and free competition without deception or fraud." (FRIEDMAN, 1962, p. 112) 
31 Em tradução livre: engajamento construtivo. 
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Leader (2014, p.361-362) traz uma análise quanto ao limite dessa responsabilidade baseada 

numa distinção entre evitar danos a direitos básicos e agir para ampliar a satisfação destes. O autor 

propõe dois cenários: um primeiro em que uma empresa não consiga manter um ambiente de 

trabalho sadio para seus funcionários e um segundo em que uma empresa não fosse capaz de prover 

medicamentos a custos acessíveis a todos sem que vá à falência. 

No primeiro caso, existiria um dever de evitar danos a direitos básicos. Uma empresa que 

não é capaz de arcar com os custos de manter seus funcionários seguros não deveria se manter 

funcionando. Se os valores de garantir condições mínimas para os trabalhadores são proibitivos, 

provavelmente aquela empresa não deveria estar atuando naquele mercado. A responsividade nesse 

cenário tem de ser máxima e pode levar até mesmo ao encerramento da atividade. 

O segundo cenário, por outro lado, trata de uma questão de ampliar a satisfação de direitos 

básicos. Nesse caso, obrigar uma empresa a distribuir medicamentos arcando com o prejuízo 

quando isso levaria a empresa à falência seria ir além do razoável para a promoção de interesses 

equitativos. Apesar de se poder sim limitar lucro, aqui isso se torna um caso limite e a manutenção 

do negócio superaria a ampliação da promoção de interesses equitativos. 

E é nessa responsividade com interesses equitativos que se insere o problema dos direitos 

humanos e especialmente o da escravidão. Em geral, por mais bem-intencionada que seja a 

companhia, sua avaliação sempre tende ao que Leader (2008/2009) define como uma proteção 

colateral para os direitos humanos. O argumento não é que direitos humanos são irrelevantes para 

as empresas, mas que existiria uma assimetria entre interesses estratégicos e interesses equitativos, 

com os estratégicos sempre prevalecendo. Em tese, esses interesses estariam em um mesmo 

patamar, com previsões como a da “função social da empresa”32 positivando um dever geral de 

respeito a interesses equitativos, mas não é isso que acontece na prática. 

Como visto na operacionalização da analogia à escravidão, a disposição de normas que 

pouco refletem a realidade pode servir como uma forma de se evitar um debate mais profundo. 

                                                 
32 Esse princípio encontra-se espalhado por diversos atos normativos brasileiros, desde a Constituição Federal, que 

trata de forma mais genérica em seu artigo 170, III da função social da propriedade, até normas específicas quanto da 

regulação de sociedades anônimas (LEI 6.404 de 1976, artigos 116 e 154) e de atividades de empresa em geral 

(CÓDIGO CIVIL, artigo 966).  
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Interesses estratégicos e equitativos não possuem uma relação igualitária, mas uma de dominação. 

E no Brasil, com a insistência de estruturas escravocratas, isso se torna ainda mais nocivo. 

A dominância de interesses estratégicos cria uma pressão interna para a redução de custos 

de produção. Em um país como o Brasil, com a permanência histórica de um regime de escravidão, 

isso se transforma em uma redução de custos de mão-de-obra. É o traço cultural escravocrata que 

permite a manutenção de um cenário em que se possa reduzir custos a algo próximo de zero.  Essa 

é a lógica com que as empresas operam atualmente. Dentro da regulação atual, a utilização de 

meios para evitar danos sociais (interesses equitativos) deve ser a que gere o menor dano possível 

ao objetivo comercial (interesses estratégicos) (LEADER, 2008/2009, p. 812). Ou seja, interesses 

equitativos são sempre acessórios na lógica de mercado.  

Esse cenário traz efeitos perversos para a proteção de direitos humanos. O ideal seria alterar 

o paradigma empresarial para que se possa reestruturar a ordem de prevalência entre direitos 

humanos e interesses comerciais. O objetivo seria mover os interesses equitativos de um papel 

colateral para se tornar um interesse central da lógica de mercado. Existem, entretanto, dois grandes 

desafios aqui. O primeiro é superar a ideia de que o mercado sozinho se adequaria a esses interesses 

equitativos. Apesar dos quase 130 anos da abolição formal da escravidão33, ainda há mais de 191 

mil pessoas escravizadas só no Brasil e não há qualquer indicativo de que esse número esteja 

diminuindo (GSI, 2016, p. 30). Para que algo mude, é preciso intervir nessa realidade.  

O segundo problema surge especialmente de organizações societárias complexas. Em uma 

economia globalizada, empresas transnacionais são comuns e sua atuação por meio de subsidiárias 

gera um escudo corporativo quase intransponível e que dificulta o acesso à reparação das vítimas. 

Grupos econômicos nos quais a entidade jurídica que acumula os lucros e a que efetivamente gera 

o dano são distintas impedem uma aplicação direta de responsabilidade.  Para se responsabilizar 

holdings ou empresas no topo da cadeia produtiva por ações de subsidiárias ou subcontratadas seria 

preciso dar a essas primeiras empresas responsabilidades objetivas quanto às práticas 

desenvolvidas pelas segundas. Um instrumento internacional que tenta ser um marco nesse sentido 

são os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas das Nações Unidas. 

                                                 
33 A Lei nº 3.353 (Lei Áurea) foi decretada em 13 de maio de 1888, declarando extinta a escravidão no Brasil.  
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2.3 OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES SOBRE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 

DAS NAÇÕES UNIDAS: A RESPOSTA INTERNACIONAL PARA O PROBLEMA 

 Em junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou os 

Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas. O objetivo desse documento é 

sistematizar parâmetros-chave para a proteção de direitos humanos a partir de um tripé 

principiológico de: (i) proteção; (ii) respeito; e (iii) remediação. Cada um deles atua em um eixo 

relevante para as garantias dos direitos humanos. 

A “proteção” reflete o dever dos Estados de garantir a efetiva realização de direitos 

humanos e garantias individuais. Essa parte remete à visão clássica dos direitos humanos e reafirma 

nos princípios orientadores de 1 a 10 os deveres dos Estados em garantir que direitos humanos 

sejam respeitados dentro de suas jurisdições e, principalmente, que existam parâmetros claros sobre 

o que se espera de empresas atuantes dentro de seus territórios (EACDH, 2011, p. 3-12). 

O documento se estende especialmente quanto ao que chama de princípios operacionais. 

Apenas os primeiros dois princípios dessa sessão são os chamados princípios fundamentais, sendo 

a maior parte destinada a desenhar diretrizes para a atuação de Estados quanto da criação de 

políticas públicas (EACDH, 2011, p. 4); da regulação das relações entre Estados e empresas 

(EACDH, 2011, p. 6-8); do apoio a empresas atuando em zonas de conflito para que não ocorram 

violações a direitos humanos (EACDH, 2011, p. 8-9); e da coerência interna e externa na atuação 

governamental para a promoção de direitos humanos, especialmente em relações internacionais 

multilaterais (EACDH, 2011, p. 10-11)). 

A “remediação” reflete a necessidade de se garantir que os direitos e deveres existentes 

sejam apropriadamente restaurados, se violados. Dos princípios 25 a 31 tenta-se criar parâmetros 

para que mecanismos tanto estatais quanto não-estatais apresentem respostas que garantam que as 

pessoas que sofreram com violações de seus direitos básicos possam ter sua dignidade 

reestabelecida. 

O debate quanto à remediação é importante, mas é preciso ter cautela sobre como abordá-

lo. O duplo problema de uma abordagem que se foca primordialmente no acesso à reparação é que: 
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primeiro, não se estaria criando mecanismos que impeçam que essas violações ocorram novamente; 

e segundo, por não existirem esses mecanismos, a responsabilização das empresas acabaria 

violando os postulados do direito empresarial de personalidades jurídicas independentes. Se o 

documento se resumisse ao primeiro e ao terceiro pilares, pouco seria o seu potencial para resolver 

o que se propõe. O caráter inovador e o grande diferencial dos Princípios Orientadores sobre 

Direitos Humanos e Empresas das Nações Unidas não está no seu primeiro ou último tripé, mas no 

do meio. 

O “respeito” é o pilar que implica às empresas um papel proativo na aplicação das leis e no 

respeito aos direitos humanos. Ele se estende dos princípios 11 a 24 tratando de diversos temas que 

concernem à atuação das empresas e, além disso, foi produzido um guia interpretativo quanto a 

este pilar específico para ampliar ainda mais a compreensão do escopo desses princípios (EACDH, 

2012). 

Os princípios fundamentais da responsabilidade das corporações para com o respeito aos 

direitos humanos são:  

PRINCÍPIO 11 As empresas devem respeitar os direitos humanos. Isso significa 

que devem se abster de infringir os direitos humanos de terceiros e enfrentar os 

impactos negativos sobre os direitos humanos nos quais tenham algum 

envolvimento.  

PRINCÍPIO 12 A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos 

refere-se aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos – que incluem, 

no mínimo, os direitos enunciados na Carta Internacional de Direitos Humanos e 

os princípios relativos aos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e direitos 

fundamentais no trabalho.  

PRINCÍPIO 13 A responsabilidade de respeitar os direitos humanos exige que as 

empresas: 

A. Evitem que suas próprias atividades gerem impactos negativos sobre direitos 

humanos ou para estes contribuam, bem como enfrentem essas consequências 

quando vierem a ocorrer;  

B. Busquem prevenir ou mitigar os impactos negativos sobre os direitos humanos 

diretamente relacionadas com operações, produtos ou serviços prestados por suas 

relações comerciais, inclusive quando não tenham contribuído para gerá-los. 

PRINCÍPIO 14 A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos 

aplica-se a todas as empresas independentemente de seu tamanho, setor, contexto 

operacional, proprietário e estrutura. No entanto, a magnitude e a complexidade 

dos meios dispostos pelas empresas para assumir essa responsabilidade pode 



30 

 

variar em função desses fatores e da gravidade dos impactos negativos das 

atividades da empresa sobre os direitos humanos.  

PRINCÍPIO 15 Para cumprir com sua responsabilidade de respeitar os direitos 

humanos, as empresas devem contar com políticas e procedimentos apropriados 

em função de seu tamanho e circunstâncias, a saber:  

A. Um compromisso político de assumir sua responsabilidade de respeitar os 

direitos humanos;  

B. Um processo de auditoria (due diligence) em matéria de direitos humanos para 

identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como abordam seu impacto sobre 

os direitos humanos;  

C. Processos que permitam reparar todas as consequências negativas sobre os 

direitos humanos que provoquem ou tenham contribuído para provocar.34  

O objetivo desses princípios fundamentais parece ser justamente o de escolher o tom em 

que se dará a regulação de empresas em se tratando do respeito a direitos humanos. Cria-se um 

parâmetro simples de que empresas não devem infringir direitos humanos, definindo o que se 

entende por direitos humanos e o que se espera dessas empresas em termos gerais.  

Uma das disposições mais importantes é a responsabilidade das empresas por todas as suas 

relações empresarias. Isso implica dizer que grupos econômicos e cadeias produtivas precisariam 

manter auditorias internas para garantir que não estão ocorrendo violações a direitos humanos. Os 

princípios operacionais que se seguem desenvolvem como se daria a satisfação dessas bases e que 

tipos de políticas internas se espera: 

PRINCÍPIO 16 De maneira a incorporar sua responsabilidade de respeitar os 

direitos humanos, as empresas devem expressar seu compromisso com essa 

responsabilidade mediante uma declaração política que:   

A. Seja aprovada no mais alto nível de direção da empresa;  

B. Baseie-se em assessoria especializada interna e/ou externa;  

C. Estabeleça o que a empresa espera, em relação aos direitos humanos, de seu 

pessoal, seus sócios e outras partes diretamente vinculadas com suas operações, 

produtos ou serviços;   

D. Seja publicada e difundida interna e externamente a todo o pessoal, aos 

parceiros comerciais e outras partes interessadas;  

E. Seja refletida nas políticas e procedimentos operacionais necessários para 

incorporar o compromisso assumido no âmbito de toda a empresa. 

                                                 
34 Adotou-se a tradução não-oficial realizada pela Conectas Direitos Humanos (2012) para facilitar a compreensão. 

Entretanto o texto pode ser encontrado no seu original em inglês em: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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PRINCÍPIO 17 A fim de identificar, prevenir, mitigar e reparar os impactos 

negativos de suas atividades sobre os direitos humanos, as empresas devem 

realizar auditorias (due diligence) em matéria de direitos humanos. Esse processo 

deve incluir uma avaliação do impacto real e potencial das atividades sobre os 

direitos humanos, a integração das conclusões e sua atuação a esse respeito; o 

acompanhamento das respostas e a comunicação de como as consequências 

negativas são enfrentadas. A auditoria (due diligence) em matéria de direitos 

humanos: 

A. Deve abranger os impactos negativos sobre os direitos humanos que tenham 

sido causados ou que tiveram a contribuição da empresa para sua ocorrência por 

meio de suas próprias atividades, ou que tenham relação direta com suas 

operações, produtos ou serviços prestados por suas relações comerciais;  

B. Variará de complexidade em função do tamanho da empresa, do risco de graves 

consequências negativas sobre os direitos humanos e da natureza e o contexto de 

suas operações;  

C. Deve ser um processo contínuo, tendo em vista que os riscos para os direitos 

humanos podem mudar no decorrer do tempo, em função da evolução das 

operações e do contexto operacional das empresas. 

PRINCÍPIO 18 A fim de aferir os riscos em matéria de direitos humanos, as 

empresas devem identificar e avaliar as consequências negativas reais ou 

potenciais sobre os direitos humanos em que possam ser envolvidos, seja por meio 

de suas próprias atividades ou como resultado de suas relações comerciais. Esse 

processo deve: 

A. Recorrer a especialistas em direitos humanos internos e/ou independentes;  

B. Incluir consultas substanciais com grupos potencialmente afetados e outras 

partes interessadas, em função do tamanho da empresa e da natureza e do contexto 

da operação. 

PRINCÍPIO 19 Para prevenir e mitigar os impactos negativos sobre os direitos 

humanos, as empresas devem integrar as conclusões de suas avaliações de 

impacto no marco das funções e processos internos pertinentes e tomar as medidas 

apropriadas. 

A. Para que essa integração seja eficaz é preciso que:  

I. A responsabilidade de prevenir essas consequências seja atribuída aos níveis e 

funções adequados dentro da empresa;  

II. A adoção de decisões internas, as atribuições orçamentárias e os processos de 

supervisão possibilitem oferecer respostas eficazes a esses impactos.  

B. As medidas a serem adotadas devem variar em função de:  

I. Que a empresa provoque ou contribua para provocar as consequências negativas 

ou de que seu envolvimento se reduza a uma relação direta desses impactos com 

as operações, produtos ou serviços prestados por uma relação comercial;  

II. Sua capacidade de influência para prevenir os impactos negativos. 
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PRINCÍPIO 20 A fim de verificar se estão sendo tomadas medidas para prevenir 

os impactos adversos sobre os direitos humanos, as empresas devem fazer um 

acompanhamento da eficácia de sua resposta. Esse monitoramento deve:  

A. Basear-se em indicadores qualitativos e quantitativos adequados;  

B. Levar em consideração as informações vindas de fontes tanto internas como 

externas, inclusive das partes interessadas afetadas. 

PRINCÍPIO 21 Para explicar as medidas tomadas para enfrentar os impactos de 

suas atividades sobre os direitos humanos, as empresas devem estar preparadas 

para comunicar isso externamente, sobretudo quando os afetados ou seus 

representantes demonstrem suas preocupações. As empresas cujas operações ou 

contextos operacionais impliquem graves riscos de impacto sobre os direitos 

humanos deveriam informar oficialmente as medidas que tomam a esse respeito. 

Em qualquer caso, as comunicações devem reunir as seguintes condições: 

A. Possuir uma forma e uma frequência que reflitam as consequências das 

atividades da empresa sobre os direitos humanos e que sejam acessíveis para seus 

destinatários;  

B. Proporcionar suficiente informação para avaliar se a resposta de uma empresa 

diante de consequências concretas sobre os direitos humanos é adequada;  

C. Não pôr em risco, por sua vez, as partes afetadas ou seus funcionários, e não 

violar requisitos legítimos de confidencialidade comercial. 

PRINCÍPIO 22 Se as empresas constatam que provocaram ou contribuíram para 

provocar impactos adversos devem reparar ou contribuir para sua reparação por 

meios legítimos. 

PRINCÍPIO 23 Em qualquer contexto, as empresas devem: 

A. Cumprir todas as leis aplicáveis e respeitar os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos, onde quer que operem;  

B. Buscar fórmulas que lhes permitam respeitar os princípios de direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos quando confrontados com exigências 

conflitantes;  

C. Considerar o risco de provocar ou contribuir para provocar graves violações de 

direitos humanos como uma questão de cumprimento da lei onde quer que 

operem. 

PRINCÍPIO 24 Quando for necessário dar prioridade às medidas para enfrentar 

os impactos adversos, reais e potenciais, sobre os direitos humanos, as empresas 

devem primeiramente tratar de prevenir e atenuar as consequências que sejam 

mais graves ou que possam se tornar irreversíveis, caso não recebam uma resposta 

imediata.35 

 

                                                 
35 Ver nota 34. 
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Os princípios criam uma sistemática voltada para a contínua vigilância da atuação das 

empresas. O objetivo aqui é inserir dentro da prática empresarial e dos custos empresariais a 

responsabilidade com interesses equitativos. A partir da aplicação desses parâmetros seria possível 

responsabilizar empresas por não realizar auditorias de suas cadeias produtivas ou por não auxiliar 

na reparação de danos a direitos humanos cometidos por uma subsidiária.  

Entretanto, é preciso que se tenha em mente que os princípios orientadores foram 

desenhados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como um documento que não 

configura um instrumento internacional e não cria quaisquer obrigações legais (EACDH, 2014, p. 

8). Os deveres relativos aos Estados que aparecem na cartilha são apenas reproduções de 

compromissos internacionais já existentes e estão contemplados em instrumentos internacionais 

vinculantes. Entretanto, quanto à regulação específica de empresas, é necessário que as regulações 

empresariais domésticas incorporem as sugestões do documento para que possam de fato serem 

aplicadas. 

No fim, o que os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas das Nações 

Unidas tentam fazer é definir os parâmetros nos os quais Estados e empresas deveriam agir para 

criar um cenário de respeito aos direitos humanos. Além de trazer uma clareza maior para o deveres 

dos Estados, eles servem como um guia para que atividades empresárias respeitem direitos 

humanos (EACDH, 2014, p. 6-7).  

O objetivo é que, a partir dessa diretriz internacional, Estados e empresas desenvolvam 

políticas que levem à proteção e respeito efetivo de direitos humanos e que garantam a reparação 

daqueles que sejam violados. O potencial do guia depende, em grande medida, da incorporação 

pelos Estados dessas normativas. 

Sendo a falta de vinculação direita a principal crítica ao documento desenvolvido, em 2014 

foi adotada a Resolução 26/9 pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Essa 

resolução criou um grupo intergovernamental que está elaborando um instrumento internacional 

vinculante que trate da relação entre empresas transnacionais e direitos humanos36. Entretanto, 

enquanto as discussões internacionais caminham para uma vinculação expressa de empresas ao 

                                                 
36 A resolução pode ser encontrada no original em inglês em: https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf. Vale ressaltar 

que o Brasil foi um dos países que se absteve na votação, marcada por posicionamentos favoráveis de países fora do 

eixo central do capitalismo e posicionamentos contrários dos principais países da economia capitalista globalizada. 

https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf
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respeito a direitos humanos, o direito brasileiro ainda não parece trazer em si os parâmetros 

mínimos para que isso ocorra. 

 

2.4 THE CORPORATE LAW TOOLS PROJECT: A POSIÇÃO BRASILEIRA DENTRO 

DOS PADRÕES INTERNACIONAIS 

  Em 2009, a ONU deu início a um projeto que, com a ajuda de 19 escritórios de advocacia, 

buscava estudar se os regimes societários de mais de 40 ordenamentos jurídicos diferentes traziam 

em seu bojo previsões que estimulassem uma cultura empresarial de respeito aos direitos humanos. 

Esse foi o Corporate Law Tools Project. 

 Esse projeto serviu justamente de base para a criação Dos Princípios Orientadores sobre 

Direitos Humanos e Empresas das Nações Unidas, o que torna simples concluir que o estudo 

mostrou que o que existia não era suficiente (AGNU, 2011). Ainda assim, vale a pena se debruçar 

sobre a resposta dada pelo Brasil a esse projeto, uma vez que não deixa de ser um resumo do que 

existe em vigor como prática societária até hoje. 

 O estudo se focou em 6 áreas específicas, com perguntas-guia em cada área. Os relatórios 

dos países quanto aos seus sistemas societários foram divididos em: (i) conjuntura regulatória, (ii) 

constituição e listagem, (iii) deveres dos administradores, (iv) publicações, (v) engajamento de 

partes interessadas e (vi) outras questões relativas a governança corporativa. 

 Quanto à conjuntura regulatória, o relatório percorre a organização jurídica do sistema 

brasileiro, passando pelo fato de se tratar de um regime de civil law no qual leis societárias e de 

mercado de capitais são de responsabilidade federal. Se expõe ainda o papel do Conselho 

Monetário Nacional (CMN) em criar políticas fiscais e monetárias e em promover a diretrizes para 

a atuação tanto da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)37 quanto do Banco Central do Brasil 

(BACEN)38 (SCBF, 2010, p. 6-7). 

                                                 
37 A CVM é o órgão responsável pela regulação e inspeção de qualquer valor mobiliário emitido, distribuído ou vendido 

no país. 
38 O BACEN é o órgão responsável pela implementação e regulação das políticas promovidas pelo CMN. 
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 Em relação à constituição e listagem de empresas, o relatório analisa a existência de 

responsabilidade limitada no Brasil. São trazidos os critérios gerais de desconsideração, sendo eles 

(i) a confusão patrimonial, (ii) o desvio de finalidade e (iii) atos praticados com abuso de poder por 

acionista controlador. O relatório expõe as diferentes formas que a doutrina da desconsideração da 

personalidade jurídica pode assumir dependendo da área do direito que a esteja aplicando. 

Responsabilidades ambientais, por exemplo, tenderiam a desconsiderar por completo qualquer 

necessidade de ato culposo para a extensão de responsabilidade aos sócios. Em outras áreas, como 

na trabalhista e em especial na aplicação do direito do consumidor, a responsabilidade também é 

estendida sem culpa, entretanto apenas nos casos em que o patrimônio da sociedade não é suficiente 

para arcar com as dívidas (SCBF, 2010, p. 7-8). 

 Especificamente sobre a constituição e listagem de sociedades anônimas é trazido que 

nunca existiu como requisito para essas práticas a necessidade de um reconhecimento de um dever 

para a sociedade ou um dever específico de respeitar direitos humanos (SCBF, 2010, p. 8-9). Ainda 

assim, existem mecanismos de autorregulação que têm impacto significativo no mercado brasileiro 

por serem adotados por diversos membros. O Código de Autorregulação de Ofertas Públicas da 

ANBIMA, estabelece, por exemplo, em seu artigo 10, IV que o emissor de ações precisa incluir 

em seus prospectos informações sobre políticas de responsabilidade social da empresa (AMBIMA, 

2016, p. 9). 

 Além disso, em 2005, a Bovespa criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) com 

o objetivo de refletir a performance de empresas reconhecidas pela responsabilidade social e pelas 

políticas de sustentabilidade. O índice é uma tentativa de estimular uma responsabilidade ética das 

corporações39. 

 Quanto aos deveres dos administradores, a leis brasileiras criam as figuras do Conselho de 

Administração e da Diretoria. A Diretoria é órgão de representação da empresa e comumente 

pensada como órgão que deve agir guiado pelos interesses da empresa. Enquanto isso, o Conselho 

de Administração é órgão de decisões colegiadas e estaria diretamente ligado aos interesses dos 

acionistas, sendo que seus membros atuam como representantes dos interesses soberanos dos 

sócios. 

                                                 
39 Para mais informações: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-

de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm#panel3a.  

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm#panel3a
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm#panel3a
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Os deveres dos administradores, termo genérico que engloba Conselho e Diretoria, estão 

estipulados nos artigos 153 a 157 da Lei 6.404 de 1976. Eles se estendem de deveres gerais de 

diligência, cuidado e lealdade até deveres mais específicos, como o de informação e de evitar 

conflitos de interesses. Não existe na legislação brasileira deveres específicos de evitar riscos legais 

ou de evitar danos à reputação da companhia. 

A previsão do artigo 154, caput da Lei 6.404 de 197640 incorpora a função social da empresa 

às finalidades das atribuições dos administradores, entretanto não existe regulação específica sobre 

como deve ser feito esse sopesamento com interesses sociais. Na prática, essa decisão acaba sendo 

discricionária do administrador. O descumprimento dos deveres específicos por parte dos 

administradores pode levar à responsabilização civil ou até penal. Entretanto, uma vez que o 

respeito à função social não carrega em si um dever objetivo para os administradores, seria difícil 

adequá-lo à cláusula geral de responsabilidade inscrita no artigo 158 da Lei 6.404 de 197641. 

As obrigações concernentes à publicação de fatos relevantes só existem para empresas que 

estão listadas na bolsa de valores. Empresas que não possuem ações em livre circulação têm apenas 

o dever de publicar informações financeiras. Ainda assim, os fatos relevantes, como definidos no 

artigo 2º da Instrução Normativa nº 358 de 2002 da CVM42, não costumam ser construídos para 

                                                 
40 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no 

interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.” 
41 “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e 

em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se 

negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de 

responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de 

administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho 

fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. 

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos 

deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres 

não caibam a todos eles. 

§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4º, aos 

administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. 

§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo 

administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele 

solidariamente responsável. 

§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, 

concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto.” 
42 “Art. 2º. Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, 

deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de 
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enquadrar publicações quanto a violações de direitos humanos. Em geral, as publicações se 

restringem a fatos que tenham clara influência econômica. 

Ainda assim, a normativa abre espaço para que se possa incluir, por exemplo, condenações 

por práticas escravocratas. Esse elemento só precisa ser considerado um elemento relacionado aos 

negócios da empresa que possa influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de 

emissão da companhia aberta ou a eles referenciados43; na decisão dos investidores de comprar, 

vender ou manter aqueles valores mobiliários44; ou na decisão dos investidores de exercer 

quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia 

ou a eles referenciados45. 

Quanto ao engajamento de partes interessadas, a lei brasileira impede a presença de pessoas 

que não sejam os acionistas ou seus representantes legais nas assembleias gerais das empresas46. 

Entretanto não há qualquer restrição à circulação de propostas dos acionistas que causem impacto 

a não-acionistas, incluindo impactos ligados aos direitos humanos. No mesmo sentido, não há 

qualquer obrigação de que investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, considerem tais 

impactos nas escolhas de investimentos. 

Quanto às outras questões relativas à governança corporativa, o relatório aponta a presença 

de algumas inciativas que buscam melhorar a cultura corporativa, incluindo o respeito a direitos 

humanos. Existem algumas diretrizes, como o Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG).  Entretanto, essas 

iniciativas possuem sempre um caráter de aceitação voluntária e não-vinculante (SCBF, 2010, p. 

17). 

Por fim, não há qualquer obrigatoriedade de existir representação de partes específicas no 

Conselho de Administração, como empregados ou representantes de comunidades afetadas pelas 

                                                 
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 

que possa influir de modo ponderável: 

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; 

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; 

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários 

emitidos pela companhia ou a eles referenciados.” 
43 Artigo 2º, I da Instrução Normativa nº 358 de 2002 da CVM. Para o texto normativo, ver nota 42. 
44 Artigo 2º, II da Instrução Normativa nº 358 de 2002 da CVM. Para o texto normativo, ver nota 42. 
45 Artigo 2º, III da Instrução Normativa nº 358 de 2002 da CVM. Para o texto normativo, ver nota 42. 
46 Artigo 126 da Lei 6.404 de 1976. 
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práticas da sociedade. Também não há qualquer obrigatoriedade de representação equitativa de 

gênero ou raça nos Conselhos de Administração. 

O que se extrai disso tudo é que não existem políticas obrigatórias que impliquem um 

compromisso vinculante de empresas brasileiras com o respeito aos direitos humanos. Existem 

provisões genéricas que criam deveres abstratos, mas não há diretrizes específicas quanto ao que 

empresas precisam fazer e como elas devem agir para respeitar direitos humanos. Dentro de um 

sistema de interesses conflitantes, isso significa que essas provisões vagas serão sempre construídas 

para se submeterem ao interesse principal: lucro. 

O ideal empresarial de maximização de lucros acaba por suprimir qualquer interesse 

conflitante, o que não deixa de ser uma expressão de como as práticas empresariais brasileiras estão 

acostumadas a desconsiderar interesses equitativos. A cultura empresarial brasileira está ancorada 

em um viés de exploração da mão-de-obra e isso nada mais é do que a insistência de um processo 

escravocrata. 

Nesse contexto, proteções genéricas e que não englobam o problema como um todo, como 

a observância à função social da empresa ou a proibição de condições análogas à escravidão, 

acabam sendo um desserviço a interesses equitativos. Quando o limiar de conformidade se torna 

meramente formal, cria-se uma aparência de equidade que é inexistente. Para que ocorra real 

transformação social e que se possa falar de um rompimento da estrutura de escravidão no Brasil 

é preciso que esse problema seja abordado diretamente.  

A falta de compromissos estritos com o respeito a direitos humanos acaba esvaziando a 

responsabilidade das empresas. Quanto à perpetuação de práticas escravocratas, isso gera um 

cenário em que essas práticas continuam a ocorrer sem que haja qualquer recurso preventivo 

concreto. Faz-se necessário, então, repensar a organização jurídica do sistema societário para 

refletir as diretrizes definidas nos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas, 

porém sem perder de vista a realidade brasileira. 

O próximo capítulo se propõe a analisar como o direito societário brasileiro poderia passar 

a ser um aliado na luta contra a escravidão contemporânea. A partir das iniciativas nacionais e 

internacionais, se pretende traçar um esboço de como garantir que empresas se preocupem com a 
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condição dos empregados por toda a extensão da sua cadeia produtiva e que existam consequências 

reais para o descumprimento dessa responsabilidade equitativa. 

 

CAPÍTULO 3 

3.0 ABERTURA 

Este capítulo pretende ser o resultado das discussões tratadas até aqui. Em um primeiro 

momento se tentou definir o conceito de escravidão e sua importância na sociedade brasileira para, 

em seguida, observar-se o que vinha sendo desenvolvido no campo internacional e nacional. Aqui, 

tenta-se delimitar uma proposta mais concreta de como agir para combater o quadro de escravidão 

no Brasil. 

Partindo das noções de que esse é um dilema estruturante e que para conseguir gerar 

mudanças reais é preciso que interesses equitativos assumam papel central na governança 

corporativa, tentou-se desenhar um caminho a se seguir. Mais do que propostas fechadas, as 

sugestões tentam abrir caminho para um debate quanto à importância que se dá a direitos 

equitativos dentro da lógica empresarial. 

Inicia-se com propostas de regulação preventiva, tentado, com ações direcionadas, atacar a 

estrutura de escravidão. O raciocínio dessas propostas está firmemente ancorado na ideia de que é 

preciso que o Direito Societário considere os impactos sociais das práticas empresariais de forma 

concreta. Com isso em mente, e tomando emprestado os princípios desenvolvidos pelas Nações 

Unidas, sugeriu-se um modelo que tenta garantir responsabilidade para todos os envolvidos sem 

violar as noções de personalidade jurídica. 

Por fim, tenta-se criar um sistema de sanções que possa de alguma forma reeducar os atores 

econômicos privados. Mais do que cobrar multas por violações, o que se pretende é que eles deixem 

de ser agentes escravizadores. 
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3.1 REPENSANDO A RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS EMPRESARIAIS E 

ESCRAVIDÃO 

 A escravidão, sendo uma questão estrutural no Brasil, permanece de forma insistente nos 

dias de hoje e se reflete nas práticas empresariais. Não parece que essa forma de configurar relações 

sociais vá se dissipar sem que medidas proativas sejam tomadas com esse objetivo. E, ainda assim, 

é preciso escolher as medidas certas. 

 A mera proibição formal de práticas escravocratas, como foi a Lei Áurea no Brasil, não teve 

o condão de reformar as estruturas sociais profundamente. De fato, a proibição carrega em si um 

marco histórico relevante e é imprescindível para uma abolição da escravidão. Entretanto, como se 

vê pela permanência do fenômeno, ela não pode estar sozinha. 

 Propõe-se, então, uma releitura do direito societário nacional à luz dos Princípios 

Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas das Nações Unidas. Mais do que uma absorção 

das normas de forma acrítica, quer-se aqui traçar parâmetros para que se possa falar em um real 

abandono da estrutura escravocrata brasileira. Por meio da alteração de prioridades e da criação de 

sanções, se espera que empresas abandonem essas práticas e passem a se preocupar ativamente 

com a presença de pessoas escravizadas por toda a sua cadeia produtiva. 

 A definição do que seria considerado escravidão entra aqui em questão. Como visto, definir 

o que constitui uma pessoa como em condições de escravidão pode não ser uma tarefa tão simples. 

Contudo, é parte fundamental para poder se impor uma regulação a um agente privado.  

Acredita-se que a melhor definição para a escravidão seria uma que abarcasse as práticas 

definidas no artigo 149 do Código Penal, quais sejam o trabalho forçado, a jornada exaustiva e as 

condições degradantes de trabalho. Também estaria inclusa na definição qualquer meio de 

cerceamento de liberdade. Entretanto, o fator determinante para se configurar a escravidão seria o 

abuso de uma posição de vulnerabilidade que excluiria a possibilidade de consentimento. Esse 

parece ser o quesito estrutural para a definição da escravidão no Brasil que poderia ser tomado 

como parâmetro para o desenvolvimento de políticas de combate à escravização de pessoas. 

E existem duas formas de se organizar um enfrentamento direto da questão quanto a como 

fazer com que pessoas deixem de ser escravizadas. De um lado, se poderia argumentar pela criação 

de penalidades mais severas: se uma empresa não respeita condições mínimas de trabalho, não 
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haveria motivos para essa empresa continuar existindo. Do outro lado, poderia se cair em um 

argumento de culpabilização do Estado ou da vítima: se todas as pessoas tivessem condições 

adequadas de vida, ninguém precisaria se submeter a esse tipo de trabalho. 

 Ambas as posições têm pontos válidos e problemas inerentes às suas construções. A favor 

da primeira posição, tem-se que o aumento de penalidades tem um efeito simbólico importante, 

mas transformações sociais raramente acompanham esse simbolismo. Quando se discute violência 

estrutural, a criminologia crítica tende a afastar a mera criação de penas mais duras como uma 

solução para o problema (BARATTA, 2004). Ou seja, aumentar a pena pela prática da escravidão 

provavelmente não levaria as pessoas a cometerem esse crime em menores proporções. 

 Quanto à segunda posição, é fato que o Estado deveria garantir condições mínimas para que 

toda a população possa viver uma vida digna, independentemente de faixa de renda ou local de 

residência. Entretanto, argumentar que a falta dessas condições geraria um permissivo para as 

violações sofridas pelas vítimas parece uma inversão de valores. Esse racional seria, na verdade, 

uma forma de culpabilizar a vítima pelas condições em que se encontra e sobre as quais 

normalmente não possui controle. Não é pelo fato de o Estado falhar com parte da população que 

empresas teriam o direito de fazê-lo também. 

 O que se pretende aqui é um terceiro caminho. Uma estratégia que possa atacar o problema 

não por uma desgastada política de endurecimento penal ou por uma assunção de culpa estatal. O 

que se quer aqui é remodelar a racionalidade econômica dessas práticas. 

 

3.2 ALTERANDO PARADIGMAS: A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES COMO 

OBJETIVO CENTRAL 

 Se consideramos que o problema da escravidão perpetuada por empresas está no fato de 

que interesses estratégicos obstam a aplicação de interesses equitativos, a forma de se lidar com 

esse cenário é criar um modelo em que interesses equitativos passem a ser mais relevantes do que 

interesses estratégicos. Os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas das Nações 

Unidas nos ajudam em como traçar exatamente esses parâmetros. 

 Escravidão já é uma prática que, por força da nova redação do artigo 243 da Constituição 

Federal, leva à expropriação de terras sem indenização. O problema dessa iniciativa isolada é que 
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se atinge quem está na ponta da cadeia produtiva sem estruturar um sistema que obrigue os atores 

no topo a pararem de demandar esse tipo de violação. Entretanto, vinculando a decisão de 

administradores de empresas à responsabilização por violações, pode-se criar um cenário em que 

escravidão deixe de ser um investimento rentável e passe a ser um risco com custo elevado. 

 Se a legislação societária passasse a imputar às empresas a responsabilidade de tomar as 

precauções necessárias para que não haja escravidão ao longo da cadeia produtiva, estas estariam 

obrigadas a investir em auditorias de avaliação de condições de trabalho. O racional é que empresas 

em posições mais elevadas na cadeia produtiva seriam responsáveis por todos os fornecedores e 

subcontratados abaixo dela. 

 Com a ajuda dos princípios operacionais do pilar de “respeito” do documento das Nações 

Unidas, poderia construir-se um dever de diligência para abarcar em si o dever de realizar auditorias 

quanto a condições de trabalho e quanto a riscos de existência de pessoas escravizadas ao longo da 

cadeia produtiva. Por meio de uma obrigatoriedade de se realizar avaliações de impacto das 

atividades da empresa e de sua cadeia produtiva, criar-se-ia um dever objetivo de responsabilidade. 

 Um outro ponto relevante seria a autorização expressa, pela lei societária, de que 

representantes de partes interessadas relevantes47 pudessem comparecer às assembleias gerais com 

direito de voz. Ter essas pessoas representando interesses equitativos na assembleia poderia servir 

como um desestímulo à adoção de medidas que promovam um ambiente de exploração dos 

trabalhadores. 

 Uma vez constatada a submissão de trabalhadores a condições de escravidão, a empresa 

estaria obrigada a agir. E aqui podem surgir ações diferentes dependendo do cenário específico. 

Caso se trate de trabalhadores com vínculo empregatício sob controle direto ou indireto da própria 

empresa, ela estaria obrigada a fazer cessar as violações assim que tivesse conhecimento destas. 

Caso se trate de subcontratadas ou fornecedores, ela estaria obrigada a notificar a outra empresa 

para que faça cessar as violações. Se a subcontratada ou fornecedora não fizer cessar imediatamente 

as violações, caberia à empresa subcontratante ou adquirente realizar uma denúncia formal ao 

                                                 
47 Estas poderiam ser sindicatos, organizações não-governamentais de proteção contra a escravização de trabalhadores 

ou mesmo trabalhadores da empresa. 
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Ministério Público do Trabalho para que ele tome as providências necessárias e cortar vínculos 

com a empresa violadora. 

 Para aumentar a transparência do sistema, poderia ser previsto que as auditorias quanto à 

condição dos trabalhadores fossem publicadas independentemente de a empresa estar listada em 

bolsa de valores. Uma empresa que não produza o relatório da auditoria estaria em violação das 

normas aplicáveis e teria uma sanção pecuniária, além de ser incluída como objeto de investigação 

pelo Ministério do Trabalho. 

 O provável argumento que surgiria contra essa regulação é o quão custoso seria para fazer 

isso. Poderia se argumentar que auditorias não são processos baratos ou rápidos e incorrer nesses 

custos regularmente poderia se tornar proibitivo para algumas empresas. De fato, isso é algo que 

precisa ser considerado, apesar de não se querer cair no risco de colocar interesses estratégicos 

como limite para interesses equitativos. 

 Aqui o objetivo tende ao oposto: permitir ao máximo a manifestação de interesses 

estratégicos desde que não violem interesses equitativos. Sendo assim, é possível traçar parâmetros 

regulatórios diferenciados para setores distintos. Empresas que atuam em setores nos quais essas 

práticas são mais comuns estariam obrigadas à publicação dos relatórios e o descumprimento 

resultaria em sanções. Esses setores poderiam ser definidos com base no histórico já documentado 

de incidência dessas práticas48.  

Para empresas de outros setores, pode-se exigir um rigor menor na realização das auditorias. 

Tendo em vista o risco reduzido, poderiam ser exigidos relatórios com menor frequência. Ainda 

assim, a realização das auditorias e a atuação em caso de violação não pode deixar de ser 

obrigatória. Garantir que trabalhadores não sejam submetidos a condições de escravidão não pode 

ser uma faculdade. 

Em uma análise pragmática, o custo de se realizar as auditorias provavelmente será 

contrastado com o custo da multa por sua não realização. Isso ignifica que a multa precisaria ser 

elevada para que não realizar a auditoria não seja economicamente mais vantajoso. Contudo, ainda 

                                                 
48 Segundo dados de 1995 a 2014, as atividades econômicas brasileiras que já tiveram registros de focos de escravidão 

são: pecuária/desmatamento, cana de açúcar, extrativismo, reflorestamento, construção, outras lavouras, mineração, 

carvão e confecção (PLASSAT, 20015, p. 7-8). 
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que a multa não seja elevada e torne-se economicamente interessante não realizar as auditorias, 

isso não será necessariamente um problema. 

O ponto central das auditorias é a criação de um ambiente que respeite os trabalhadores. 

Mas além disso, essa obrigação define um sistema de responsabilidades interligadas que agora não 

precisa violar personalidades jurídicas. Mesmo quando falhar, o sistema cumpre seu papel. As 

empresas que não cumpram com as auditorias poderiam ser responsabilizadas conjuntamente com 

a empresa violadora por desrespeitar o dever de diligência.   

 Não está se sugerindo aqui nada estritamente revolucionário, apenas uma aplicação efetiva 

dos Princípios desenhados pela ONU. O que se pretende com isso é que a prática empresarial 

brasileira deixe de considerar a escravidão como uma redução de custo de mão-obra. Sem medidas 

explícitas que façam com que os atores econômicos se movimentem para resolver o problema, 

jamais se superarão as insistências dessa estrutura escravocrata.  

Ainda assim, seria utópico prever que um modelo de responsabilidades gerará a total 

eliminação dessas práticas. Ocorrerão violações que esse sistema não será capaz de evitar. Para 

isso, faz-se necessário um sistema de sanções que respondam às violações, mas estas precisam ir 

além da multa pecuniária. 

 

3.3 O CADASTRO DE EMPREGADORES: A INICIATIVA BRASILEIRA A SER 

RESTAURADA 

 Pensar em um sistema de sanções não é algo simples e apenas criticar a impunidade não 

leva a uma saída do lugar-comum. Justamente por isso é importante que se dê visibilidade e se 

reconheça quando iniciativas brasileiras dão um passo significativo na direção certa para tratar dos 

problemas nacionais. A “lista suja do trabalho escravo”, como ficou conhecido o Cadastro de 

Empregadores de iniciativa do Ministério do Trabalho, foi um grande exemplo disso. 

 Esse cadastro consistia na inclusão do nome dos empregadores que tenham submetido 

trabalhadores a “condições análogas à de escravo” em uma lista, originalmente instituída pela 
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Portaria MTE nº 540 de 2004, dada conhecimento a um leque de entidade governamentais49. Essa 

inclusão ocorreria após decisão final relativa ao auto de infração que tenha identificado 

trabalhadores submetidos a essas condições50. 

Com a Portaria Interministerial nº 2 de 2011, foi ampliado o rol de entidades que teriam 

acesso à lista e foi dada à Secretaria de Direitos Humanos a competência para “[...] acompanhar, 

por intermédio da CONATRAE, os procedimentos para inclusão e exclusão de nomes de 

empregadores, bem como fornecer informações à Advocacia-Geral da União nas ações referentes 

ao cadastro”51.  

 Com a ampliação do acesso ao Cadastro de Empregadores realizado pelo Ministério do 

Trabalho foi, durante alguns anos, utilizado como critério para a concessão de financiamentos pelo 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)52. O efeito foi tamanho que a 

Portaria Interministerial de 2011 sofreu inúmeras represálias, chegando a ter sua 

constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal, com uma medida cautelar sendo 

deferida (ADI 5.209/DF) para suspender a publicação do Cadastro de Empregadores. 

Entretanto, em resposta à suspensão foi editada a Portaria Interministerial nº 2 de 2015, que 

incomodou ainda mais os atores privados. Por força de seu artigo 1º, §1º, o Cadastro de 

Empregadores agora seria público e divulgado no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho. 

Independente das problemáticas já abordadas quanto ao uso do termo “condições análogas à de 

escravo”, o fato é que o Cadastro de Empregadores foi um paradigma brasileiro na luta contra a 

escravidão contemporânea. 

 Atualmente, pouco do que existia da “lista suja do trabalho escravo” se manteve. A edição 

da Portaria MTB nº 1.129 de 2017 criou critérios mais rígidos para a inclusão de nomes na lista e 

tornou o procedimento todo mais sujeito a influências políticas53. Ainda assim, é importante que 

                                                 
49 Artigo 3º da Portaria MTE nº 540 de 2004. 
50 Artigo 2º da Portaria TEM nº 540 de 2004. 
51 Artigo 3º, § 2º da Portaria Interministerial nº 2 de 2011. 
52 O BNDES passou a estipular, a partir de 2008, uma cláusula social em seus contratos de financiamento que pretende 

explicitar “o combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo no Brasil” 

(https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-

fazemos/relacionamento-clientes/clausula-social). Para fazer valer a cláusula, era utilizada a “lista suja do trabalho 

escravo” como fonte de consulta. 
53 Por força do artigo 4º, § 2º da Portaria MTB nº 1.129 de 2017, a divulgação da lista agora necessita de determinação 

expressa do Ministro do Trabalho. Isso significa que para a lista ser publicada, é preciso que o Ministro autorize, 

inserindo um elemento político dentro de um sistema que deveria ser objetivo. Ver nota 11. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-fazemos/relacionamento-clientes/clausula-social
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-fazemos/relacionamento-clientes/clausula-social
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não se abandone esse instrumento que foi tão eficiente em expor a realidade brasileira. O que é 

necessário é resgatar a ideia do Cadastro de Empregadores e somar a ele novas medidas que possam 

tornar o sistema ainda mais responsivo às práticas de escravidão. 

Outro marco importante seria criar uma vinculação expressa da possibilidade de 

financiamento estatal ao não-aparecimento na “lista suja”. Faz sentido que o Estado não invista em 

empresas que violam direitos básicos dos trabalhadores e vincular investimentos a um critério 

objetivo permite um maior controle dos gastos públicos. Atualmente não existe uma vinculação 

expressa que impeça o Estado de financiar essas empresas e isso torna todo o sistema dependente 

de interesses políticos. 

Nesse mesmo espectro, faz sentido proibir empresas presentes na lista suja de contratar com 

o poder público até que todo e qualquer foco escravidão nas suas cadeias produtivas tenha sido 

eliminado. Isso pode acabar levando empresas que têm como única atividade contratar com o poder 

público à falência, mas a lógica aqui é a de evitar danos a direitos básicos, o que permitiria esse 

tipo de abordagem.  

Da mesma forma, uma sanção que acarrete a falência da empresa não é necessariamente 

ruim e pode ser até necessária para se eliminar uma estrutura escravocrata tão enraizada. Nada 

impede que, uma vez condenada pelas práticas, a empresa seja obrigada a adotar certas medidas 

para continuar em funcionamento. Eliminar qualquer traço de escravidão da sua cadeia produtiva 

parece um parâmetro mínimo de respeito a direitos básicos que deveria ser imposto a qualquer 

empresa atuando no país. 

 Entretanto, na condição de parâmetros mínimos, estas não precisariam ser as únicas 

sanções. Pode-se obrigar também que empresas passem a ter representantes eleito pelos 

empregados nos conselhos de administração; que, independente do setor, sejam realizadas e 

publicadas as auditorias de avaliação de condições de trabalho com frequência maior; que todas as 

assembleias contem com um representante das partes afetadas pelas atividades da empresa. 

 Essas sanções, especialmente a que altera o conselho de administração, podem ser 

consideradas um ataque frontal à ideia de liberdade econômica e de gestão dos seus próprios 

negócios. O importante aqui é não se esquecer que esses mecanismos de intervenção só entram em 

ação quando empresas são condenadas por submeterem seus trabalhadores a condições de 
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escravidão. A liberdade para se desenvolver práticas econômicas é importante dentro do cenário 

mundial em que vivemos, mas não pode colocar em risco direitos básicos dos trabalhadores. 

Além disso, as sanções teriam necessariamente um período de duração. Passado esse 

período, considerando que foram sanados todos os focos de escravidão, a empresa tem 

reestabelecida a sua liberdade para estruturar o conselho de administração como desejar. Se o 

objetivo for dar mais força ainda às sanções, o descumprimento destas poderia, com a sua devida 

inclusão no artigo 94, III da Lei nº 11.101 de 2005, ser considerado um ato de falência.  

Dessa forma, para se manter operacional, uma empresa precisaria seguir todas as diretrizes 

estabelecidas. Com isso, se esperaria que as sanções conseguissem transmitir um efeito 

punitivo/pecuniário e de “ressocialização”. Isso parece relevante num cenário em que não se trata 

de problemas de empresas isoladas, mas sim da lógica empresarial como um todo. A forma mais 

interessante de se resolver um problema estrutural é, de fato, influenciando as estruturas. Se 

assumirmos como verdadeira a premissa de que ninguém deve ser escravizado, repensar a 

regulação dos principais atores responsáveis pela manutenção da escravidão parece um caminho 

interessante para se tentar tornar essa premissa realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Parece existir um problema em como o Brasil trata a escravidão contemporânea. A negação 

da historicidade deste fenômeno acaba por afastar a sua insistência estruturante na sociedade 

brasileira. Escravidão não foi uma característica da sociedade colonial/monarquista que 

desapareceu com a Lei Áurea. A forma de pensar a produção e a relação de empreendedores com 

custos de produção continua pautada na lógica escravocrata. 

 Ao contrário do que possa parecer, a escravidão continua sendo uma prática econômica 

atual, voltada para a manutenção de blocos de poder e baseada na exploração de uma população 

marginalizada. Enquanto isso, a noção de “condições análogas à escravidão” ou a distinção entre 

“escravidão moderna” e “escravidão antiga” criam uma separação que não se apresenta 

historicamente. Escravidão é parte do que o Brasil é. Ela evoluiu com ele, moldando conceitos, 

comportamentos sociais e disposições de poder. 

 Enxergar a escravidão como processo histórico permanente no Brasil obriga a uma nova 

forma de se pensar a nossa relação com essas práticas. Inexistindo um combate específico a esta 

estrutura, ela não vai se dissipar sozinha. Para caminhar-se na direção de práticas empresariais que 

não se baseiam na escravidão é preciso repensar a alocação de interesses dentro do ambiente 

corporativo. 

 A lógica empresarial possui uma clara disparidade entre interesses estratégicos e interesses 

equitativos. Isso significa que o respeito a direitos humanos se perfaz no limite em que não afete 

de forma significativa o lucro das empresas. Esse tipo de racionalidade leva a uma proteção 

subsidiária de direitos humanos e se reflete, principalmente no Brasil, na redução sistêmica de 

custos de mão-de-obra. 

 Para criar um cenário que permita à sociedade brasileira superar esse ideal escravocrata é 

preciso que os instrumentos responsáveis pela construção dessa estrutura passem a agir a favor da 

mudança. Entra aqui a importância de se incluir no direito societário normas que tragam para o dia-

a-dia da empresa a responsabilidade com os trabalhadores de toda a sua cadeia produtiva. 

 Para garantir a relevância de interesses equitativos, é preciso que estes passem a ser um 

dever basilar da operação de qualquer atividade econômica. Isso significa que é necessário mais do 

que uma cláusula abstrata de promoção da função social da empresa. É preciso que sejam criados 
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mecanismos reais que obriguem os atores econômicos a reverem suas atitudes e passarem a se 

preocupar com as práticas de seus fornecedores e subcontratados. 

 Utilizando-se das estratégias delineadas nos Princípios Orientadores sobre Direitos 

Humanos e Empresas das Nações Unidas é possível criar um dever objetivo para as empresas de 

realizarem auditorias quanto às condições de trabalho ao longo de toda a cadeia produtiva. Com 

essa responsabilidade bem definida, também seria possível criar sanções mais duras para empresas 

que sejam flagradas escravizando pessoas ou que tenham se aproveitado dos ganhos econômicos 

dessa escravidão. 

 As sugestões de como estruturar essas sanções foram pensadas para se adequar à realidade 

brasileira e de forma que fossem implementáveis. Entretanto, mais importante do que seguir os 

caminhos apontados aqui, é entender que é preciso escolher um caminho a se seguir. A inércia não 

levará à resolução de uma estrutura de escravidão que se estende desde o período colonial. 

Enquanto o problema da escravidão não for tratado pela legislação brasileira como um fenômeno 

histórico, permanente, que insiste em se fazer presente e que molda o pensamento econômico 

nacional, não há como se falar em uma sociedade pós-escravocrata.  
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