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Apresentação à 3a Edição

O trabalho escravo foi formalmente abolido, no Brasil, há 133 anos, pelo advento 
da Lei Áurea. 

Todavia, o problema da redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo 
remanesce absolutamente atual. 

Nesse sentido, somente no ano de 2020, foram resgatados desta inconcebível condição 
quase mil trabalhadores, segundo dados do Observatório da Erradicação do Trabalho 
Escravo e do Tráfico de Pessoas, divulgados em 11 de maio de 2021(1). 

Resta evidente, assim, a pertinência de uma obra que trate deste delicado tema, do 
trabalho escravo no Brasil. 

No presente caso, a obra escrita pela combativa e dedicada advogada e pesquisadora 
Luciana Aparecida Lotto preenche todos os requisitos para se tornar uma publicação de 
destaque: incisiva, profunda e baseada em análise crítica do tema proposto.

Prova disso é que ora se apresenta a sua 3a edição, tamanho o sucesso das edições 
anteriores, todas esgotadas. 

Por um lado, este sucesso se explica pelos méritos já presentes naquelas edições, 
especialmente a abordagem lógica e ampla do trabalho escravo no Brasil: iniciando-se 
pelo exame da escravidão no Brasil; passando, em seguida, ao regime jurídico de prote-
ção ao trabalho e às formas de combate à escravidão; após, tratando dos instrumentos 
de atuação do Ministério Público na Justiça do Trabalho, sobretudo a ação civil pública; 
finalizando pelo estudo de dados estatísticos sobre o trabalho escravo e da eficácia da 
ação civil pública no seu combate. 

Por outro lado, esta 3a edição contém méritos adicionais, que indicam o incremento 
qualitativo significativo da obra: a análise do tema atualíssimo da escravidão digital e do 
teletrabalho escravo (item 1.7); a atualização do quadro geral das normas protetivas de 
combate ao trabalho em condições análogas à de escravo (item 2.11) e dos dados estatís-
ticos (item 6.3); o exame de casos concretos novos, como as ações civis públicas contra 
bancos (item 4.11) ou a participação do MPT na produção de provas no caso Fazenda 
Verde vs Brasil (item 5.4); o estudo da prescrição específica (item 4.12); a inclusão dos 
Enunciados da CONAETE do MPT (item 5.2); a abordagem da Agenda 2030 da ONU, 

(1) Observatório desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Dados 
obtidos de reportagem da Carta Capital, do dia 13 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/
sociedade/quase-mil-pessoas-sao-resgatadas-de-trabalho-escravo-no-brasil-em-2020/>. 
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meta 8, acerca do trabalho decente (item 7.3); o incremento de anexos, com inserção 
de quatro inéditos (VIII a XI), contendo normas (Resolução do CNMP e Portarias) e 
jurisprudência (Recurso Especial no STJ) relevantes.

Desnecessário se alongar, portanto, quanto à qualidade e à contribuição que a 
presente obra, examinando a ação civil pública trabalhista contra o trabalho escravo no 
Brasil, dará para o debate de ideias e para o combate a esta chaga social que representa o 
trabalho escravo no nosso país, cuja resiliência somente se compreende pelos elevados 
lucros que os escravocratas dele auferem, justificando uma luta cada vez mais encarniçada, 
mas que, ao final, seguramente será vitoriosa. 

Xerxes Gusmão
Mestre e Doutor em Direito do Trabalho e Previdenciário, 
pela Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Professor  
dos programas de pós-graduação da Unisanta/SP e da  
Faesa/ES. Autor de livros e artigos científicos. Juiz do  

Trabalho Substituto do TRT da 17a Região (ES). 
E-mail: xerxesgusmao@gmail.com 

Instagram: @xerxesgusmao 
Youtube: Xerxes Gusmão
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Apresentação à 2a Edição

Esta obra decorre da profícua e aprofundada pesquisa da brilhante advogada Doutora 
Luciana Aparecida Lotto e que lhe rendeu o título de Mestre em Direito pela UNIMES.

Trata-se de estudo acerca da ação civil pública trabalhista contra o trabalho escravo 
no Brasil. Embora a escravatura tenha sido abolida em nosso País, há quase 127 anos, 
infelizmente ainda continua a ser prática comum que macula nosso povo e história.

Segundo dados da ONG Walk Free, há aproximadamente 35,8 milhões de pessoas no 
mundo que vivem em condição de escravidão, sendo que em índice de escravidão global, 
divulgada em 2013, o Brasil figurava como o 94o país no ranking dos países com maior 
registro de trabalho escravo, em número correspondente a aproximadamente 155.300 
escravos segundo informação extraída do site Repórter Brasil(1).

Como membro da Comissão de Erradicação e Combate ao Trabalho Escravo, tenho 
contato com o tema diuturnamente e, por isso, posso afirmar de forma peremptória que 
a obra lançada pela Doutora Luciana Aparecida Lotto vem a contribuir não apenas para 
o enriquecimento do estudo do direito processual coletivo brasileiro, mas também, e de 
forma pungente, à tutela efetiva do trabalho escravo.

Segundo lição clássica de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, “... a concepção tradicional 
do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos. O processo era visto 
apenas como um assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma controvérsia entre 
essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses individuais. Direitos que pertencessem 
a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público não se enquadravam bem nesse 
esquema. As regras determinantes da legitimidade, as normas de procedimento e a atuação 
dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por interesses difusos intentadas por 
particulares”(2).

A ação coletiva constitui mecanismo eficaz de tutela a direitos transindividuais, 
seja pela legitimidade ativa concorrente e disjuntiva, seja pelas prerrogativas processuais 
decorrentes de tal tutela processual.

Nesse sentido, ensina Mauro Cappelletti, de forma lapidar, que:

“O consumidor isolado, sozinho, não age; se o faz, é um herói; no entanto, 
se é legitimado a agir não meramente para si, mas pelo grupo inteiro do qual 
é membro, tal herói será subtraído ao ridículo destino de Dom Quixote, em 

(1) Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2014/11/organizacao-internacional-lanca-estudo-sobre-escravidao-no-
-mundo/>. Acesso em: 9 fev. 2015.
(2) Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 19.
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vã e patética luta contra o moinho de vento. Os heróis de hoje não são mais, 
pois sim, os cavaleiros errantes da Idade Média, prontos a lutar sozinhos 
contra o prepotente em favor do fraco e inocente; mas são, mais ainda, os 
Ralph Nader, são os Martin Luther King, são aqueles, isto sim, que sabem 
organizar seus planos de luta em grupo em defesa dos interesses difusos, 
coletivos metaindividuais, tornando a submeter as tradicionais estruturas 
individualísticas de tutela — entre as quais aquelas judiciais — às necessidades 
novas, típicas da moderna sociedade de massa.”(3)

A autora, ainda, teça estudos aprofundados acerca do inquérito civil e do termo 
de ajuste de conduta, consistentes em mecanismos fundamentais para a elucidação dos 
fatos objeto de investigação e para a rápida solução do conflito, de forma a extirpar do seio de 
nossa sociedade a abjeta prática da escravidão e devolver a pessoa retirada do ambiente 
de trabalho forçado ao meio social, com condições para que possa seguir sua vida de 
forma digna.

Ressalte-se que a proteção das pessoas que são obrigadas a prestar serviços em condi-
ções de escravidão não se encerra na libertação e punição dos agentes que o fizeram, mas 
deve ser mais efetiva a tutela que permita o reingresso dos libertos à sociedade, para que 
possam livremente laborar, com preservação de sua liberdade física e psíquica. 

O Brasil tem se empenhado para combater a escravidão, tendo inclusive sido aprovada 
a Emenda Constitucional n. 81/2014 pela qual determina-se a expropriação de terras 
de fazendeiros que explorem a mão de obra escrava. No entanto, ainda há muito o que 
fazer para que possamos atingir o primado nas condições sociais e de trabalho, como 
determinado pelo art. 3o da Constituição Federal.

Ivani Contini Bramante
Desembargadora do TRT2. Mestre e 

Doutora pela PUC/SP. Especialista em 
Relações Coletivas de Trabalho pela OIT.

(3) Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo, n. 5, ano II, jan./mar. 1977,  
p. 136-137.

6325.2 - Ação Civil Pública Trabalhista - 3. ed.indd   166325.2 - Ação Civil Pública Trabalhista - 3. ed.indd   16 12/07/2021   11:25:0012/07/2021   11:25:00



— 17 —

Apresentação à 1a Edição

A Princesa Isabel declarou extinta a escravidão no Brasil com a assinatura da Lei Áurea 
em 13 de maio de 1888, mas o que se mostra atualmente, parece que ainda não acabou.

Paradoxalmente, após 120 anos de liberdade oficial de trabalho, ainda podemos 
encontrar pessoas sendo forçadas a trabalhar. Portanto a situação cruel e desumana advinda 
da escravidão permanece como no passado.

No combate a esta coisificação do trabalho humano, é de grande importância o papel 
do Ministério Público do Trabalho, que por meio da utilização da ação civil pública pode 
defender os direitos metaindividuais da sociedade. Além disso, é importante destacar a 
atuação do Grupo Móvel do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Escravo (GERTRAF), 
que tem lutado arduamente para resgatar a cidadania de todos os trabalhadores.

O trabalho escravo contemporâneo é o trabalho exigido pela força, contra a vontade 
do trabalhador, mas quem exerce na atualidade essa força? Nas palavras da autora Luciana 
Aparecida Lotto, o “interesse econômico é o principal responsável pela escravidão con-
temporânea”. Não há como discordar da brilhante afirmação da autora de que “enquanto 
o sistema de produção continuar voltado para a obtenção de lucro desenfreada, de forma 
torpe e miserável, haverá a utilização do trabalho escravo contemporâneo, como instrumento 
para alcançar esse fim”.

Independentemente da atual denominação adotada (“trabalho escravo contempo-
râneo”, “escravidão por dívida”, “trabalho forçado”, “trabalho obrigatório”, “redução à 
condição análoga à de escravo”), não há dúvidas de que se trata de exploração do trabalho 
humano no Brasil. A utilização do trabalho forçado é atentatória à dignidade humana do 
trabalhador, direito fundamental de todos e princípio basilar do Estado Democrático de 
Direito. O trabalho análogo à condição de escravo não só afronta a Constituição Federal 
brasileira como também é uma grave transgressão aos direitos humanos consagrados na 
Declaração dos Direitos Humanos em 1948 pela ONU.

Com grande esforço e dedicação, estudando este assunto tão importante para a 
sociedade brasileira, Luciana Aparecida Lotto, minha ex-aluna do Curso Robortella, ob-
teve o título de mestra em Direito pela UNIMES, e, agora, com minha apresentação, ela 
transforma sua dissertação de mestrado nesta grande obra que certamente preencherá um 
grande vazio na literatura acadêmica trabalhista sobre um tema tão social e humanista.

Adriana Calvo
Mestra em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP. 

Professora acadêmica de diversos cursos de pós-graduação. 
Advogada trabalhista e palestrante empresarial. 

Membro e pesquisadora do Instituto Cesarino Júnior.
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Prefácio à 1a Edição

A advogada Luciana Aparecida Lotto foi minha aluna na graduação pela Faculdade 
de Direito na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) e, posteriormente, minha 
orientanda nos trabalhos que culminaram com a atribuição do título de mestra em Direito 
pela mesma universidade.

Agora esta dedicada profissional apresenta a oportuna obra Ação Civil Pública Traba-
lhista contra o Trabalho Escravo no Brasil, em que aborda de forma corajosa uma temática 
bastante atual e, infelizmente, com enorme ocorrência no Brasil.

Acredito que este livro é de muita utilidade, iniciando com percuciente análise do 
âmbito de incidência da escravidão em nosso país de vasta área territorial, sempre com 
enormes desigualdades. Em seguida, ocupa-se a dedicada autora com o tormentoso 
assunto do regime jurídico de proteção ao trabalho e formas de combate à escravidão 
contemporânea para, na sequência, cuidar da tutela dos interesses metaindividuais na 
Justiça do Trabalho e da ação civil pública trabalhista (ACPT), tudo de maneira dinâmica 
(como requer a vida atual) e precisa (sendo tal precisão ao meu sentir grande virtude 
da obra). Tudo não fosse suficiente, o livro torna-se ainda mais valioso quando a autora 
(irrequieta como sempre demonstrou nos bancos acadêmicos) mostra os frutos de um 
relevante trabalho de pesquisa com dados estatísticos sobre o trabalho escravo no Brasil, 
segundo informes por ela colhidos perante diversas entidades (inclusive a Organização 
Internacional do Trabalho — OIT) e formulados por meio de gráficos elucidativos. Em 
seguida, caminha então a obra para uma interessante análise sobre a eficácia da ação su-
pramencionada na erradicação desta verdadeira chaga social que é o trabalho escravo em 
nosso país. E, por derradeiro, não se furta a autora a posicionar-se criticamente a respeito 
da matéria, realizando importante conclusão na qual aborda com destemor e nitidez que 
ainda aqui continua a presença da cultura escravocrata que afronta a consciência e as 
normas jurídicas (imperativas autorizantes) de um país que permanece com alto nível 
de desigualdade econômica, cultural e social.

Tenho mesmo a crença de que o leitor usufruirá da oportuna obra pelo inegável 
valor da pesquisa nela contida, colhida com todo entusiasmo pela autora. Entusiasmo 
aliás idêntico àquele demonstrado perante a banca examinadora de mestrado da UNIMES, 
onde tive a alegria de presidir, tudo de maneira a revelar efetivamente a clara vocação da 
advogada para a atividade acadêmica.

Encerro parabenizando Luciana Aparecida Lotto pela valiosa contribuição na seara 
das letras jurídicas e citando aquele que no mundo das artes e dos espetáculos sempre 
contribuiu para uma melhoria nas relações humanas, Charles Chaplin, o inesquecível 
Carlitos:
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“Bom mesmo é ir à luta com determinação, 
abraçar a vida e viver com paixão. 
Perder com classe e vencer com ousadia. 
Porque o mundo pertence a quem se atreve 
E a vida é muito para ser insignificante.”

Professor doutor Ricardo Verta Luduvice
Juiz Titular da 4a Vara do Trabalho de Cubatão. 

Professor de graduação e pós-graduação da UNIMES/Santos.
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Introdução

Esta obra tem por escopo avaliar a eficácia da Ação Civil Pública Trabalhista contra 
o Trabalho Escravo no Brasil, sob o prisma do estudo do surgimento da escravidão em 
nossa sociedade, desde os primórdios da colonização portuguesa até os dias atuais — suas 
causas, características e modalidades contemporâneas.

Iremos elucidar o trabalho infantil escravo, decorrente do trabalho de seus pais, e a 
servidão por dívida, conhecida por truck system, de maior incidência em nosso território 
nacional, mais precisamente na região Norte do país, até meados do ano de 2012, sendo 
também presentes na região sudoeste a partir de 2013, na área da construção civil e em 
oficinas de costura.

Há a preocupação em citar todos os envolvidos nessa chaga social, dentre eles os 
indígenas, os negros, os imigrantes europeus, crianças, mulheres, desempregados, imi-
grantes indocumentados dentre outros.

Salientaremos os instrumentos de erradicação do trabalho escravo, nas esferas 
administrativa e judicial, tais como: a norma constitucional; declaração dos direitos 
humanos (ONU); Pactos Internacionais (Direitos Civis e Políticos, e outro, Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais), Protocolo de Palermo, Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT); artigos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs); leis que alteraram artigo do 
Código Penal; Emenda Constitucional n. 81/2014, aprovada em 5.6.2014, derivada da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC n. 438/01 — Câmara dos Deputados e PEC 
n. 57-A — Senado Federal), Planos do MDA/ INCRA e Governo Federal; portarias do 
Ministério do Trabalho (atual Secretaria de Trabalho – Ministério da Economia); Termo 
de Compromisso firmado entre Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público 
Federal e Secretaria da Polícia Federal; Instrução Normativa do MPT; Lei n. 10.608/02 
sobre seguro-desemprego concedido aos trabalhadores resgatados da condição análoga 
à de escravo.

Na vertente do tema, dar-se-á o conceito de direito metaindividual no âmbito traba-
lhista, analisando a natureza difusa do trabalho escravo, uma vez que sua proibição é um 
direito de toda a sociedade.

Será necessário demonstrar a importância do Inquérito Civil e do Termo de Ajuste de 
Conduta firmados entre escravistas e Ministério Público do Trabalho, evitando o ingresso 
da Ação Civil Pública Trabalhista.

No tocante à Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), com as suas devidas 
alterações (Lei n. 12.966/2014), moldando-se à Justiça do Trabalho, perquirimos a sua 
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origem, conceito, natureza jurídica, competência material, funcional e territorial, finali-
dade e objeto, legitimidade do Ministério Público do Trabalho, rito processual, liminar, 
tutela provisória, efeitos da sentença e pedidos pertinentes à sua propositura, analisada 
em capítulo especial.

Mais adiante, destaque à atuação do Ministério Público do Trabalho, no combate ao 
trabalho análogo à escravidão, e para a contribuição do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, parceiros nesta missão.

Serão descritos, por fim, os pareceres de juristas, procuradores do trabalho e demais 
interessados na questão vertente e as regiões de maior índice de incidência, segundo 
informações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dando-se por concluída 
a obra por meio da análise da eficácia da aplicação da LACP, na esfera trabalhista, no 
combate ao trabalho escravo contemporâneo.
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capítuLo 3

Tutela dos Interesses Metaindividuais 
na Justiça do Trabalho

O combate ao trabalho escravo contemporâneo pelo Parquet trabalhista poderá ser 
tratado pelos três vértices elencados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, que englobam o chamado 
interesse metaindividual (gênero), dentre eles, os interesses difusos, coletivos e indivi-
duais homogêneos (espécies); dependem do caso em concreto, ou seja, que espécie de 
interesse foi lesado pela conduta nociva do empregador.

Argumenta Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé que parte da doutrina atual considera 
o trabalho escravo como violação a direito difuso(132). É o posicionamento de Ives Gandra 
da Silva Martins Filho(133), Rodolfo de Camargo Mancuso(134), Adriana Maria de Freitas 
Tapety(135) e Douglas Alencar Rodrigues(136). Mas alega Sento-Sé que o trabalho escravo 
pode ser caracterizado como qualquer das três manifestações em que se apresentam os 
interesses metaindividuais, dependendo de como se configure o caso concreto.

Passemos à análise dos interesses difuso, coletivo e individual homogêneo, com suas 
especificidades e exemplos do direito lesado, em razão do tema em questão — trabalho 
análogo à condição de escravo.

3.1. Interesses difusos

Os interesses difusos, espécie do gênero interesses metaindividuais ou transindi-
viduais (são interesses transcendentes à órbita individual do sujeito de direito, aqueles 
cuja lesão afeta um número considerável de pessoas(137)), “abrangem um universo con-
siderável, podendo até mesmo afetar a toda a humanidade, (...)”.(138)

Segundo conceito de Hugo Nigro Mazzilli, difusos são interesses ou direitos “tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato”; o autor baseia-se na conceituação legal prevista no 

(132) SENTO-SÉ, Jairo Lins de Albuquerque. Trabalho escravo no Brasil, p. 122.
(133) A defesa dos interesses coletivos pelo Ministério Público, p. 15.
(134) Interesses difusos, p. 62.
(135) A ação civil pública para a tutela de interesses difusos, Revista do MPT, p. 50.
(136) A ação civil pública e a defesa de interesses difusos, Revista do MPT, p. 144.
(137) SILVA NETO, Manoel e Jorge e. Proteção constitucional dos interesses trabalhistas: difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, p. 29.
(138) Ibidem, p. 31.
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art. 81, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
O objeto do interesse é indivisível.(139) Neste artigo, encontram-se as características dos 
interesses difusos, tais como: a transindividualidade, a individualidade do objeto, a 
indeterminação dos destinatários e a ligação por circunstâncias fáticas.

No mesmo sentido, o comentário de Manoel Jorge e Silva Neto:

“(...) o conceito de interesses difusos bem manuseados pelo art. 81 do CDC: 
transindividuais, ou seja, que transcendem, ultrapassam, transpõem a órbita 
daqueles arraigados unicamente ao indivíduo; de natureza indivisível, na medida 
em que não há a menor possibilidade de se consumar o fracionamento deles, 
desde que impraticável possa a ofensa a tais interesses cometer a titularidade 
quanto à reparação a apenas uma pessoa individualmente considerada; de 
que sejam titulares pessoas indeterminadas, já que a difusividade impede a 
determinação daqueles que são titulares de tais interesses, máxime à vista de a 
violação atingir um número tão expressivo de indivíduos que resta impossível 
indicar os atingidos pelo ato violador; e ligadas por circunstâncias de fato, ou 
seja, é um fato ocorrido no mundo físico que prende os titulares do interesse 
difuso agravado.”(140)

Na concepção de Raimundo Simão de Melo, diferenciam-se os interesses e direitos 
difusos dos coletivos; segundo o autor, “é a indeterminabilidade absoluta nos primeiros 
e a forma de ligação entre os sujeitos titulares e a parte contrária, que, nos primeiros, 
decorre de uma simples questão fática e, nos segundos, de uma relação jurídica base”.(141)

No entendimento do Juiz do Trabalho doutor Eduardo Henrique Raymundo von 
Adamovich, “a concepção de direitos difusos no direito do trabalho importa em avançar 
além de sua estrutura categorial de representação sindical, concebendo-se direitos que 
transcendem estes muros e perpassam um número indefinido de trabalhadores não vinculados 
por relações de base, e, por vezes, com interesses conflitantes entre si”.(142)

Já na conceituação de Ibraim Rocha, que tomou por base o conceito analítico de 
Rodolfo de Camargo Mancuso:

“interesse difuso é a espécie de interesse metaindividual, que não possuindo o 
grau de agregação e organização necessárias à sua afetação institucional junto 
a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses já socialmente 
definidos no campo das relações entre o capital e o trabalho, encontrando-
-se em estado fluido, disperso pela organização produtiva como um todo, 
pode ser afetado a Entes Públicos ligados à tutela do trabalho e a qualquer 
associação, constituída há um ano, ainda que sem natureza sindical, desde 
que os representados, uma vez que indeterminados, estejam ligados entre si 

(139) MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 4.
(140) Ibidem, p. 33.
(141) Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho, p. 30.
(142) Sistema da Ação Civil Pública no processo do trabalho, p. 136.
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por uma circunstância de fato, caracterizando-se pela indeterminabilidade dos 
sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por sua intensa litigiosidade interna e 
por sua tendência à transição ou mutação no tempo e no espaço.”(143)

No âmbito trabalhista, o traço principal que diferencia os interesses difusos dos 
interesses coletivos é o vínculo empregatício. Nos interesses coletivos, ele se apresenta 
como liame jurídico que dá organicidade ao grupo atingido pela lesão; vínculo este que 
inexiste quando se trata de interesses difusos, cujos titulares estão diluídos na sociedade 
e têm apenas uma situação de fato em comum.(144)

3.1.1. Escravidão — interesse difuso

Adentrando o tema escravidão, ou seja, a utilização do trabalho escravo como ofensa 
ao interesse difuso nas relações trabalhistas, uma vez que viola o ordenamento jurídico 
em questão e afronta a dignidade humana, destaque às palavras de Ronaldo Lima dos 
Santos: “Escravizar um indivíduo equivale à escravização de toda a nação”.(145)

Podemos extrair a natureza difusa das práticas escravizatórias, ou seja, a sua proibição 
é um direito de toda a sociedade, no âmbito nacional, e da humanidade, no âmbito 
internacional, sendo indeterminados os seus titulares, indivisível seu objeto, portanto, 
violar o direito de um indivíduo equivale à violação total do direito. Não pode o indivíduo 
sujeitar-se à escravidão, sua esfera transcende o coletivo e o individual, uma vez que 
repercute em toda a sociedade. Em suma, “escravizar é violar direitos fundamentais e 
difusos da sociedade”.(146)

Note-se que o ato de forçar alguém à prática de trabalhos análogos ao de escravo fere 
norma constitucional, uma vez que lhe é garantido o direito fundamental da dignidade 
da pessoa humana, alcançado mediante o trabalho livre, que lhe garanta o seu sustento 
e o de sua família. Este direito não poderá ser individualizado, tampouco negociável, 
ele é indisponível, ou seja, não poderá ser tratado como um negócio jurídico, como no 
início do desenvolvimento econômico, em que o homem escravizado era considerado 
res (objeto), responsável pela produção.

Nítida a sua esfera transindividual, de natureza difusa, ao se constatar a ocorrência de 
trabalho escravo contemporâneo, uma vez que a sua titularidade não poderá ser exercida 
por eles próprios, como esclarece o Juiz do Trabalho Marcos Neves Fava:

“(...) inimaginável que alguém impedido de deixar o ambiente de trabalho, 
preso no interior de uma fazenda ou no subsolo da confecção, possa ajuizar 
reclamação trabalhista em busca do pagamento de horas extraordinárias, do 

(143) Ação Civil Pública e o Processo do Trabalho, p. 35.
(144) FREITAS, Adriana Maria de. Ação Civil Pública para a tutela de interesses difusos na Justiça do Trabalho. Rev. 
MPT, Brasília, ano VI, 1o sem., p. 26, mar. 1996.
(145) Sindicatos e ações coletivas: acesso à justiça, jurisdição coletiva e tutela dos interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, p. 187.
(146) Idem.
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registro ao DSR. (...) Conclui-se com tranquilidade a premência de intervenção 
não individual para saneamento da agressão ao direito.”(147)

Na concepção do procurador do Ministério Público do Trabalho Manoel Jorge e 
Silva Neto, a utilização do trabalho escravo é ofensa a interesse difuso no âmbito das 
relações de trabalho.(148)

Nesse diapasão, decisão proferida em ACP n. 1/93, do TRT da 24a Região. Origem: 
Campo Grande/MS. Autor: Ministério Público do Trabalho. Réus: 1) SEMCO — Serviços de 
Empreitada e Construções Ltda., 2) PILAR — Agroflorestal Ltda., 3) ROMA — Energética 
Ltda., in verbis:

EMENTA — “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — I. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. I — A ação civil 
pública, em virtude de proteger interesses difusos, tem natureza coletiva. As ações trabalhistas de 
natureza coletiva são de competência dos Tribunais Regionais, de modo que a ação civil pública 
escapa à competência da primeira instância trabalhista. Art. 678, I, a, da CLT, c/c. Lei n. 7.347/85. 
II. A Justiça do Trabalho tem amparo legal para a aplicação de pena cominatória de multa de-
corrente de irregularidade trabalhista, provada em ação civil pública. Art. 11 da Lei n. 7.347/85 
c/c. art. 652, d, da CLT. III. CABIMENTO — CONDIÇÕES DA AÇÃO. Alegação de escravidão é 
matéria que se configura no âmbito de proteção de direitos difusos — seja porque não é possível a 
identificação precisa dos trabalhadores envolvidos, seja porque de interesse social, preenchendo 
as condições da ação, correspondentes a objeto que se refere a um conjunto indeterminado de 
sujeitos e cujo sucesso ou fracasso é do interesse da coletividade e não apenas dos envolvidos. 
IV. MÉRITO — Provada a intermediação de mão de obra fraudulenta e de consequências desas-
trosas, geradora de condições subumanas de trabalho, justifica-se a aplicação do disposto no art. 9o 
da CLT e a condenação das empresas responsáveis, seja em razão do error in eligendo, seja do 
error in vigilando. Ação Civil Pública julgada procedente, em parte, para condenar as empresas 
responsáveis a obrigações de não fazer e de fazer necessárias ao estabelecimento das condições 
legais e dignas do trabalho e a pena cominatória de multa”.(149) (grifos nossos)

Destaque para um exemplo de violação a interesse difuso elucidada por Jairo Lins 
de Albuquerque Sento-Sé:

“Um fazendeiro usualmente mantém em sua propriedade vários trabalhadores 
rurais trazidos por diferentes ‘gatos’ de diversos pontos do país, submetendo-
-os à condição análoga à de escravo e sujeitando-os ao sistema de barracão, 
para que acumulem um débito de alto valor, que os obrigue a permanecer, 
ininterruptamente, na sobredita gleba de terra, até que realizem a quitação 
de tais dívidas. Note-se que os seus titulares são completamente anônimos, 
dispersos e sem rostos.”(150)

Hoje, o Brasil, como outros países, tem a consciência da importância de garantir para 
cada ser humano o mínimo de dignidade, que antes era atropelada pelo poderio econô-
mico das colônias, e, mesmo após a transformação do país em um governo republicano, 

(147) Ação Civil Pública Trabalhista, p. 72.
(148) Proteção constitucional dos interesses trabalhistas, difusos, coletivos e individuais homogêneos, p. 35-36.
(149) Ibidem, p. 30.
(150) Trabalho escravo no Brasil, p. 120.
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prevaleceu, ainda, a cultura do capitalismo voltado à obtenção do lucro, desvalorizando 
a mão de obra, extirpando do trabalhador os seus direitos laborais.

Neste diapasão, surgiram inúmeros instrumentos para inibir os atos dos “escravocratas 
contemporâneos”, visando à proteção dos “escravos contemporâneos” (estes, homens 
“livres”, mulheres, crianças, índios e outros, situados em todo o território brasileiro), por 
meio de entidades públicas e privadas, tais como o Ministério Público Federal (traba-
lhista) e os sindicatos de classe rural, com a abertura de Inquérito Civil (procedimento 
administrativo), Termo de Ajuste de Conduta e, por fim, o ajuizamento da Ação Civil 
Pública Trabalhista, dentre outras ferramentas processuais.

Salientando, desde já, que o único legitimado para defender os interesses difusos, 
no âmbito trabalhista, em casos de escravidão contemporânea, é o Órgão Ministerial 
Laboral, ou melhor, o Ministério Público do Trabalho.

3.2. Interesses coletivos

Os interesses coletivos, espécie do gênero interesses metaindividuais ou transindi-
viduais, conceituam-se no disposto do art. 81, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor):

“II – interesses coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica-base.”

Segundo conceito de Hugo Nigro Mazzilli, “coletivos são interesses indivisíveis 
de um grupo determinado ou determinável, reunido por uma relação jurídica básica 
comum”.(151) Os titulares dizem respeito a grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
pela mesma relação jurídica básica.

No entendimento de Manoel Jorge e Silva Neto, os interesses coletivos caracterizam-
-se como:

“a) interesses de ordem transindividual ou metaindividual, isto é, interesses 
que giram em derredor da esfera coletiva, e não da pessoa individualmente 
considerada; b) de natureza indivisível, na medida em que, não se traduzindo 
meramente em feixe de interesses individuais, mas síntese deles, resta 
inviabilizada a busca da proteção judicial dos interesses dos diversos indivíduos 
componentes da coletividade; c) de que seja titular grupo, categoria ou classe 
de pessoas, o que equivale a concluir a respeito da determinabilidade dos 
detentores dos interesses coletivos; d) ligadas entre si ou com a parte contrária 
por uma relação jurídica-base, o que significa dizer que no campo dos interesses 
coletivos, a pesquisa da causa do agregamento dos indivíduos reconduz à 
existência de uma relação jurídica que os une e os personifica como grupo.”(152)

(151) A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 5.
(152) Proteção constitucional dos interesses trabalhistas: difusos, coletivos e individuais homogêneos, p. 36-40.
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Adentrando no contexto dos interesses transindividuais trabalhistas, temos que a 
primeira nota caracterizadora dos interesses coletivos é a metaindividualidade, como 
exemplo, a proteção constitucional ao meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII). Portanto 
os danos decorrentes das práticas escravizatórias dão ensejo à violação dos interesses 
coletivos, tais como a salubridade do meio ambiente e a proteção da saúde, dentre outros.

Como nos ensina Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé, dependendo do caso concreto, 
nos deparamos com violação dos interesses coletivos, provenientes de práticas escraviza-
tórias, como no exemplo abaixo:

“(...) imaginemos que um fazendeiro tenha como praxe manter em sua 
propriedade trabalhadores rurais trazidos sempre pelo mesmo ‘gato’. Este, 
por sua vez, em todas as oportunidades, os arregimenta numa mesma região, 
para submetê-los à condição análoga à de escravo e sujeitá-los ao sistema de 
barracão, a fim de que acumulem um débito impagável, inclusive, proibindo-os 
de deixar as cercanias da referida gleba de terra, sem que realizem a quitação 
de tais dívidas. Neste caso, estaremos diante da violação de interesses coletivos 
em sentido estrito.”

Na concepção do mesmo autor, ainda:

“Na hipótese de violação a interesse coletivo em sentido estrito, é possível 
a propositura de ação civil pública de forma concorrente tanto pelo parquet 
laboral quanto pelo sindicato dos trabalhadores rurais da região onde são 
aliciados os sobreditos rurícolas.”

3.3. Interesses individuais homogêneos

Os interesses individuais homogêneos são espécie do gênero interesses metaindividuais 
ou transindividuais; conceituam-se no disposto do art. 81, parágrafo único, inciso III, da 
Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): “interesses ou direitos individuais 
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Segundo conceituação de Hugo Nigro Mazzilli, “os interesses individuais homogêneos 
têm origem comum. Compreendem os integrantes determinados ou determináveis de 
grupo, categoria ou classe de pessoas que compartilhem prejuízos divisíveis, oriundos 
das mesmas circunstâncias de fato”.(153) Portanto, determinável e/ou determinado com 
relação aos seus titulares e divisível o seu objeto (prejuízo sofrido).

Utilizando-se do exemplo de Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé, no contexto de 
violação a interesses individuais homogêneos, decorrentes de danos resultantes de práticas 
escravizatórias, tem-se:

“Se um fazendeiro mantém em sua propriedade um certo número de 
trabalhadores rurais e, por um determinado lapso de tempo, os submete à 
condição análoga à de escravo, inclusive sujeitando-os ao sistema de barracão 

(153) A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 6.
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para que acumulem, durante este período, um débito cada vez maior, a fim 
de caracterizar a chamada escravidão por dívida, proibindo, até mesmo, que 
abandonem o perímetro da fazenda, estaremos diante de violação de interesses 
individuais homogêneos.”

No acima exposto, possível perceber que o direito violado poderá ser demandado de 
forma individual, uma vez que o direito é divisível e individual; mas nada impede que o 
Parquet ingresse para o cumprimento deste mesmo desiderato, como um dos pedidos de 
dano moral individual homogêneo, correspondente aos danos sofridos de forma pessoal 
para cada trabalhador encontrado na situação em comento.

Note-se que a infração ao descumprimento de normas laborais dá ensejo a vários 
pedidos, tais como: (rol meramente exemplificativo)

“a) não fornecimento de equipamento de proteção individual aos empregados, 
mesmo que a omissão não se opere a respeito de todos os empregados do estabe-
lecimento; b) redução do salário sem previsão em acordo ou convenção coletiva, 
conforme determina o art. 7o, VI, da CF/88, ou mesmo atraso ou falta de pagamento; 
c) não concessão de licença à gestante e licença-paternidade aos trabalhadores do 
estabelecimento (art. 7o, XVIII e XIX e art. 10, § 1o, da CF/88), já que a primeira visa 
preservar a indenidade biopsíquica do nascituro e da mãe, ao passo que a segunda 
tem por escopo possibilitar ao trabalhador a adoção de providências burocráticas, 
dentre outras, as relativas ao registro de nascimento — por força da obrigação legal 
que promana do art. 52, 1o, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos 
Registros Públicos); d) não concessão de repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos (art. 7o, XV, da Constituição), cuja indisponibilidade é ditada 
pela conservação da saúde dos empregados; e) gozo de férias anuais remuneradas 
(art. 7o, XVII), pelo mesmo motivo mencionado na letra ‘d’.”(154)

3.4. A importância do Inquérito Civil e do Termo de Ajuste de Conduta no 
combate ao trabalho escravo

O Inquérito Civil é procedimento administrativo, instrumento de investigação; tem 
natureza inquisitiva, instaurado e presidido exclusivamente pelo Ministério Público, como 
dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 6o, inc. VII, Lei Complementar 
n. 75/1993.(155)

Poderá ser suscitado por meio de denúncia formulada por qualquer pessoa ou 
instaurado de ofício por qualquer dos integrantes da Instituição, em decorrência de no-
tícias da imprensa escrita ou falada ou por qualquer outra fonte que lhe permita tomar 
conhecimento de tal ocorrido.

Havendo a possibilidade de ocorrência de lesão ao ordenamento jurídico laboral, no 
caso de ocorrência do trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho há de apurar 

(154) A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 40-41.
(155) Lei Orgânica do Ministério Público da União.
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a veracidade dos fatos por meio da abertura do inquérito civil, servindo este como peça 
informativa.

Durante o decorrer do IC, serão recolhidas todas as provas possíveis, para melhor 
compreensão dos fatos, para que se verifique se estes são verdadeiros ou não, se confrontam 
as normas legais nacionais e internacionais ratificadas, podendo até mesmo ser realizadas 
diligências, audiências para tomada de depoimentos, e ainda se requerer informações, 
exames, perícias e documentos de outras instituições.

É nesse momento que o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, estrutura opera-
cional da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho em condições análogas 
à de escravo (DETRAE), composto de auditores fiscais do Trabalho, cumpre seu papel 
principal, uma vez que é sua a função de fiscalizar, garantir o acesso ao local, livre de 
pressões e ameaças, e o sigilo absoluto nas apurações das denúncias.

Após a investigação e constatação da ilicitude, compete ao Procurador do Trabalho que 
estiver dirigindo o IC recomendar o ajuizamento da Ação Civil Pública para a apuração 
dos fatos via judicial. Mas poderá adotar outra postura, como a composição administrativa 
para a solução do litígio, que será formalizada mediante um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC)(156), no qual o inquirido se compromete a corrigir a ilegalidade e/ou reparar o 
dano causado, podendo até mesmo incorrer em multa (astreinte) a ser revertida ao Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT)(157), pelo descumprimento da obrigação de fazer ou 
de não fazer, omitir-se de praticar atos que caracterizam o trabalho forçado, bem como 
a obedecer, doravante, a legislação brasileira.

Conforme ensinamento do professor e Procurador do Trabalho Raimundo Simão 
de Melo, após a criação do termo de compromisso de ajustamento de conduta, o inqué-
rito civil passou a ter dupla função: “a) a obtenção de elementos de convicção para o 
ajuizamento da ação civil pública e b) a busca de assinatura de ajuste de conduta, com 
extraordinário e rápido benefício para a coletividade. A ação civil correspondente fica 
como remédio último, pois, por mais rápida que seja a sua tramitação, o resultado, além 
de duvidoso, será mais demorado, considerando-se que o Poder Judiciário trabalhista, 
a exemplo dos demais ramos do Judiciário, é lento e caro. Desse modo, quando não se 
obtém a concessão de uma liminar de cunho preventivo, em certos casos, a ação chega 
a perder o seu objeto, pela ineficácia do provimento que vier a ser dado, depois de certo 
tempo. Imagine-se a hipótese, não rara, de determinada empresa que não cumpre as 
normas mínimas de segurança e medicina do trabalho, acarretando, com isso, inúmeros 
acidentes de trabalho e, mesmo diante da demonstração do perigo iminente, o Juiz não 
acolhe pedido liminar de interdição da atividade, remetendo a sua análise para o julga-
mento final da ação. Até lá, muitos trabalhadores já morreram ou ficaram inválidos, com 

(156) TAC: Termo de Ajuste de Conduta, previsto no art. 113 da Lei n. 8.078/90 (CDC), que introduziu o § 6o ao art. 5o 
da LACP, este regulamentado na Resolução n. 179, de 26.07.2017, CNMP.
(157) FAT: criado pela Lei n. 7.998/90, destinado a custear o seguro-desemprego, o pagamento de abono salarial (PIS) 
e o financiamento de programas de desenvolvimento.
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prejuízos, agora, irreparáveis. Daí a inestimável importância do ajuste de conduta extraju-
dicial, pelo qual se obtém a solução imediata, consensual e não onerosa da questão.”(158) 
Por fim, argumenta, ainda, outra vantagem, o cumprimento do compromisso assumido 
com maior aceitação do inquirido.

Já o Procurador do Trabalho do Estado do Mato Grosso do Sul Cícero Rufino Pereira, 
na questão de Inquérito Civil e Termo de Ajuste de Conduta, pontifica:

“Muitas vezes, até para o Procurador do Trabalho oficiante no ICP instaurado 
para combater as formas modernas de escravidão é mais interessante e 
produtivo firmar o TAC, a ter que ajuizar a ACP, com todas as delongas e 
dificuldades de produção de prova que este tipo de remédio jurídico impõe. 
Sem se falar da necessidade premente de convencer a ‘empresa’ inquirida de 
pagar os direitos trabalhistas dos empregados espoliados, bem como devolvê-los 
a seu local de origem.

Daí, muitas vezes, o caminho mais pragmático a se seguir é o de se firmar 
o Termo de Ajuste de Conduta, em detrimento da Ação Civil Pública. Até 
porque o Termo de Ajuste de Conduta tem força cogente de Título Executivo 
Extrajudicial, o que já era admitido pela doutrina e jurisprudência e encontrou 
legitimação na Lei n. 9.948/2000, a qual deu nova redação ao art. 876 da CLT.

(...)

Em conclusão, estreme de dúvidas que o Termo de Ajuste de Conduta é 
um instrumento e um remédio jurídico útil e hábil a combater as fraudes 
trabalhistas e ofensas aos direitos humanos, sob a faceta do trabalho forçado 
ou escravo.”(159)

Pode-se verificar que o Inquérito Civil é um instrumento hábil a viabilizar a apuração 
dos fatos; serve para colher elementos ou informações que irão dar suporte à convicção 
ou não do Ministério Público de ingressar com eventual ação.

Iremos elucidar alguns trechos de um Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta, firmado por intermédio da Procuradoria do Trabalho da 8a Região, datado em 
12 de abril de 2002, publicado na Revista do MPT, Edição Especial, Trabalho Escravo, 
Ano XIII, set. 2003:

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — TRABALHO ESCRAVO E 
EM CONDIÇÕES DEGRADANTES — (PRT 8a Região)

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

A Agropecuária São Roberto S/A., inscrita no CNPJ sob o n. 46.991.295/0001-06, com sede 
na Fazenda Agropecuária São Roberto S/A., localizada no lote 196 de Santana do Araguaia/PA, 
doravante denominada Compromissária, neste ato representada pelo presidente do Conselho 
de Administração sr. Antonio Lucena Barros, (...) firma o presente Termo de Compromisso 

(158) Ação Civil Pública na justiça do trabalho, p. 74.
(159) O termo de ajuste de conduta firmado pelo MP no Combate ao Trabalho Escravo e a Defesa da Exceção de Pré-
-Executividade, Revista do Ministério Público do Trabalho, Edição Especial. Trabalho Escravo, p. 114.
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de Ajustamento de Conduta — TAC — perante o Ministério Público do Trabalho, doravante 
denominado MPT, representado pelo Procurador do Trabalho (...) e o Ministério do Trabalho e 
Emprego — MTE, representado pela Coordenadora da Fiscalização Móvel do Gertraf (...), nos 
termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85, estabelecendo as cláusulas e condições abaixo:

Do objeto

Cláusula Primeira. O objeto deste TAC é a adequação da conduta da Compromissária às prescrições 
legais, mediante as obrigações de fazer ou de não fazer abaixo consignadas, cujo cumprimento 
se dará, sob cominação de multa (astreinte), nas condições de prazo, modo e lugar estabelecidos.

Parágrafo único: O presente TAC tem vigência por prazo indeterminado salvo quanto às Cláusulas 
temporárias por natureza.

Das obrigações ajustadas

Cláusula Segunda. A compromissária se compromete a efetuar o pagamento de seus empregados, 
impreterivelmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento, conforme determina 
o parágrafo único do art. 459, da CLT.

Cláusula Terceira. A compromissária se obriga a quitar os valores devidos a título de rescisões 
contratuais até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou até o décimo dia, contado 
da notificação da demissão, quando o aviso prévio não for cumprido, de conformidade com o 
estabelecido no § 6o do art. 477 da CLT.

Parágrafo único. A Compromissária, em qualquer caso, deverá observar as demais normas con-
tidas no art. 477 da CLT, ficando ajustado que a multa pelo descumprimento do TAC, reversível 
ao Fundo de Amparo do Trabalhador — FAT, não exclui em nenhuma hipótese, a cominação 
contida no § 8o do mencionado preceito, cujo valor é devido ao trabalhador prejudicado e deverá 
ser cobrado na via própria.

Cláusula Quarta. A Compromissária se compromete a conceder férias remuneradas, acrescida do 
adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, inciso XVII, da Carta Magna, devendo a fruição 
ocorrer nos doze meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, sob 
pena de pagamento em dobro da respectiva remuneração, nos termos do disposto nos arts. 134 
e seguintes da CLT.

Cláusula Quinta. A Compromissária se obriga a recolher, corretamente, o valor referente ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, observados os dispositivos contidos na Lei n. 8.036, 
de 11 de maio de 1990, especialmente o art. 15, e no Decreto n. 99.684, de 8 de novembro de 
1990, além das demais normas pertinentes.

Cláusula Sexta. A Compromissária se compromete a remunerar as horas extraordinárias, que 
somente serão exigidas nos casos previstos nos arts. 59 e seguintes da CLT, com o adicional de 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) da hora normal, de conformidade com o preceituado no 
inciso XVI do art. 7o da Constituição Federal.

Cláusula Sétima. A Compromissária não criará qualquer embaraço às ações fiscalizatórias 
empreendidas pelo Ministério do Trabalho, apresentando todos os documentos e prestando as 
informações que lhe forem solicitados.

Cláusula Oitava. A Compromissária providenciará o registro dos empregados, procedendo às 
anotações pertinentes nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social — CTPS, de conformidade 
com as normas contidas nos arts. 29 e 41 da CLT e Portaria n. 3.626, de 13 de novembro de 
1991 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTb.
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Cláusula Nona. A Compromissária não contratará trabalhadores por intermédio de empreiteiros 
ou gatos, admitindo a mão de obra que lhe é essencial mediante contratação direta, garantindo, 
de qualquer forma, o registro dos trabalhadores e a anotação das respectivas Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social — CTPS.

Cláusula Décima. A Compromissária se compromete a observar as normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho (art. 200 da CLT e Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e 
Emprego — MTE), especialmente no que concerne a: 1) fornecer, gratuitamente, água potável 
em quantidade suficiente e em vasilhames adequados para o consumo de todos os trabalhadores; 
2) fornecer, gratuitamente, manter em perfeitas condições de uso e exigir a efetiva utilização 
dos Equipamentos de Proteção Individual — EPI adequados aos riscos da atividade (chapéu, 
botas, luvas etc.); 3) não cobrar, nem descontar dos salários qualquer valor pelo fornecimento 
de EPI, fardamento ou reservatórios para acondicionamento e transporte de água (CLT — arts. 
166 e 462 e Lei n. 5.889/73, art. 9o); 4) providenciar alojamentos em quantidade suficiente e 
condições higiênicas de utilização pelos trabalhadores, observando o disposto no art. 200, V e 
VII, da CLT e regulamentação correspondente do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE 
(NR-24); 5) providenciar local apropriado para abrigo contra intempéries e realização de refei-
ção e descanso em condições adequadas de higiene e conforto, conforme normas de segurança 
e medicina do trabalho (art. 200, V e VII, da CLT, NRs 21 e 24); 6) além de prevenir acidentes 
de trabalho, providenciar o atendimento de urgência aos trabalhadores acidentados, mantendo 
material necessário e pessoa com treinamentos básicos, nas frentes de trabalho, para prestação 
dos primeiros socorros, bem como providenciar o transporte do acidentado até centro de saúde 
de urgência mais próximo para atendimento e, se necessário, o encaminhamento para serviços 
especializados de saúde (CLT, art. 168, § 4o, NRR-2); 7) elaborar e implementar, no prazo de ses-
senta dias contados desta data, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO; 
8) submeter os empregados a exames admissionais, periódicos e demissionais (CLT, art. 168, I, 
II e III, e NR-7); 9) organizar e manter em funcionamento a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho Rural — CIPATR, nas hipóteses e obedecidas as regras previstas na NRR-3 
do MTE, devendo iniciar-se o processo de organização até trinta dias contados desta data; 10) 
manter as motosserras com os dispositivos de segurança obrigatórios, promovendo o treinamento 
obrigatório para os operadores na utilização segura da máquina (NR-12, Anexo I); 11) organizar 
e manter em funcionamento o Serviço Especializado de Trabalho Rural — SEPATR, no prazo de 
trinta dias, atendidas as hipóteses e regras contidas na NRR-2 do MTE.

Cláusula Décima Primeira. A Compromissária não manterá o sistema de barracão, pelo qual 
fornece aos obreiros mantimentos, ferramentas, remédios, bebidas alcoólicas, cujos valores são 
descontados dos correspondentes salários a preços exorbitantes, efetuando somente os descontos 
salariais previstos no art. 9o da Lei n. 5.889/73.

Cláusula Décima Segunda. A Compromissária não admitirá menores de dezoito anos (Portaria 
n. 20, de 13.9.01, do MTE/SIT).

Cláusula Décima Terceira. Tendo em vista a ausência de transporte público e a dificuldade de 
acesso, a Compromissária fornecerá transporte adequado e regular, a fim de permitir aos traba-
lhadores a saída da fazenda nos dias de folga e em casos de necessidade.

Do descumprimento do TAC

Cláusula Décima Quarta. O descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta — TAC sujeitará a Compromissária à multa (astreinte) 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT, nos termos dos arts. 5o, § 6o, e 13 da Lei n. 7.347/85, 
ficando constituída em mora a partir do momento da constatação do inadimplemento das obri-
gações pelo MPT ou pela Fiscalização do Trabalho.
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Do título executivo extrajudicial

Cláusula Décima Quinta. O presente Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta — TAC é 
dotado de eficácia e força de título executivo extrajudicial, nos termos do disposto nos arts. 5o, 
§ 6o, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, e 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da execução do TAC

Cláusula Décima Sexta. A Compromissária fica cientificada de que o inadimplemento de qualquer 
obrigação assumida neste instrumento ensejará a execução forçada do Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta — TAC perante a Justiça do Trabalho, de conformidade com o 
disposto no art. 876 da CLT, com a redação dada pela Lei n. 9.958, de 12 de janeiro de 2000.

Das disposições finais

Cláusula Décima Sétima. O presente Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta — TAC 
aperfeiçoa-se e passa a produzir efeitos com a assinatura do representante da Compromissária, 
com poderes para tanto, e do Membro do Ministério Público do Trabalho presente na audiência de 
celebração do ajuste, não dependendo de homologação ou de qualquer ato posterior para validá-lo.

Cláusula Décima Oitava. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, cujo representante receberá cópia fiel do seu inteiro teor, e pelo 
Ministério Público do Trabalho, reconhecendo-se-lhes aptidão para certificar o descumprimento 
das obrigações convencionadas.

Cláusula Décima Nona. As condições estabelecidas neste TAC, desde que respeitados os requisitos 
de validade e os limites constitucionais e legais da negociação coletiva, não subsistem frente à 
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

Cláusula Vigésima. A Compromissária providenciará, até o dia 16.4.02, a regularização da situação 
funcional dos trabalhadores em atividade, devendo providenciar as anotações nas CTPSs e os 
termos da rescisão dos empregados despedidos, com o pagamento integral das verbas rescisórias 
apuradas, ficando ajustado que a fiscalização móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, Coor-
denada pela Dra. (...) inspecionará todo o procedimento.

Estando as partes esclarecidas e de acordo com as estipulações acima, firmam em caráter irre-
vogável o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em três vias de igual 
teor, para que produza todos os seus efeitos.

Redenção/PA, 12 de abril de 2002.

Note-se que o caso acima ilustrado define bem as novas condições de trabalho a 
serem proporcionadas aos trabalhadores pelo dono da fazenda, uma vez que laboravam 
em condições análogas à de escravo, sem nenhuma segurança, ou qualquer direito tra-
balhista, nem mesmo podiam se deslocar, haja vista a ausência de transporte. Ainda, 
pode-se verificar a prática do truck system, ou seja, a venda de mercadorias com preços 
altos em troca do salário ainda não percebido por eles, dando início à servidão por dívida.

Não podemos deixar de citar algumas recomendações pertinentes ao TAC, segun-
do ensinamento de Hugo Nigro Mazzilli: “a) como regra geral, devem versar obrigação 
líquida e certa (certa quanto à exigência e determinada quanto ao objeto); b) a multa 
pecuniária neles inseridas deve ter caráter cominatório e não compensatório, para que 
funcione como meio de influenciar o cumprimento espontâneo da obrigação; c) cabe 
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execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial (CPC, arts. 585, II, e 645, 
com as alterações da Lei n. 8.953/1994); contudo, há grande conveniência prática em 
colher, se possível, obrigação líquida e certa, além de estabelecer-se cláusula cominatória; 
d) quando tomado o compromisso de ajustamento pelo Ministério Público, o CSMP deve 
rever o consequente arquivamento total ou parcial do inquérito civil”.(160) Entende ser o 
TAC a garantia mínima em prol da coletividade, não limite máximo de responsabilidade 
do autor da lesão.

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado perante o MPT, tem força de título 
executivo extrajudicial; em caso de descumprimento, ele permite execução perante a 
Justiça do Trabalho. É o que preconiza o art. 876, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
após sua alteração, com o advento da Lei n. 9.958/00, in verbis:

“As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha recurso com efeito suspensivo; os 
acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério 
Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação 
Prévia serão executados pela forma estabelecida neste Capítulo.” (g. n.)

Mister salientar que os objetos em execução do TAC são: obrigações de dar, de fazer, 
de não fazer, mais o valor das astreintes fixadas pelo órgão público que tomou. Poderá o 
Juiz alterar o valor fixado da multa.

Há de se destacar a importância do Inquérito Civil, haja vista sua natureza inqui-
sitorial, ajuda na convicção da propositura da Ação Civil Pública e/ou avença do Termo 
de Compromisso de Ajuste de Conduta. Como já dito, alhures, pelo doutor Procurador 
do Trabalho Cícero Rufino Pereira, este último, sim, é o meio mais eficaz, viável e célere 
para erradicar o trabalho escravo no Brasil.

Para elucidar a importância do Termo de Ajuste de Conduta(161), o MPT firmou 
217 TACs relativos ao trabalho escravo em 2017, sendo 70% deles na modalidade de 
trabalho degradante.(162) Seguem alguns TACs firmados pelo MPT entre o período de 
2015 a 2020, no combate ao trabalho escravo:

07.08.2020 Cidade de Ituporanga/SC – 09 trabalhadores resgatados. Plantação de 
mudas de cebola. Denúncia: CPT.

21.07.2020  Cidade de Delfinópolis/MG – 15 trabalhadores resgatados e 1 menor. 
Produção de café. 

01.07.2020 São José/SP – 01 idosa – trabalho doméstico.

29.06.2020 Produção de Café – Procedimento: 000195.2020.03.003/02.

(160) Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. Inquérito Civil e Poder Investigatório no MP, p. 237.
(161) O TAC está regulamentado na Resolução n. 179, de 26.07.2017, elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).
(162) Site do MPT, estatística publicada em 1o.12.2018.
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11.12.2019 Bela Vista/MS – 17 trabalhadores resgatados. Produção de carvão vegetal. 

27.11.2019 União Sul/MT – 03 trabalhadores resgatados. Carvoaria.

24.10.2019 Governador Valadares/MG – 13 trabalhadores resgatados. Carvoaria. 

09.10.2019  São Paulo/SP – 14 trabalhadores resgatados. Oficinas de costura. TAC 

n. 353.2019. 

26.08.2019 Araripina/PE – trabalho doméstico.

13.08.2019  AM – Banco Amazônia – fornecer crédito a pessoas que estão na “lista 

suja”, contrário à Resolução n. 3.876/2010 — CMNBC.

13.06.2019 ES – 132 trabalhadores resgatados. Plantação de café.

08.10.2019 João Pessoa/PR – 12 trabalhadores resgatados. Mina de Caulim.

14.05.2019 Campos Altos/MG – 22 trabalhadores resgatados. 

08.05.2019 Medicilância/PA – gado bovino.

16.05.2019 Campo Grande/MS – 06 trabalhadores resgatados. Carvoaria. 

09.04.2019 Pará/AM – 17 trabalhadores resgatados. Carvoaria. 

08.04.2019 Rio de Janeiro/RJ – 10 trabalhadores resgatados. Restaurante. 

28.02.2019  Córrego Danta/MG – 06 trabalhadores resgatados. Carvoaria. IC  

n. 0007.2019.03.010/2.

05.12.2019 Bom Retiro/SC – 02 trabalhadores resgatados. Colheita de cebola.

16.10.2018 Tailândia/PA – 06 trabalhadores resgatados. IC n. 00238.2018.002/0-42.

11.10.2018  MA – 22 trabalhadores resgatados. Cadeia produtiva de cera de carnaúba.

11.10.2018  São Bernardo do Maranhão/MA – 13 trabalhadores resgatados. Extração 

de palha.

08.05.2018 AL – trabalho doméstico. SC – extração de madeira.

04.05.2018 SC – 34 trabalhadores resgatados. Extração de madeira pinus. 

26.04.2018  SP – 29 trabalhadores resgatados. Empresa de laticínios, setor de vendas, 

porta em porta. 

15.03.2018 Paraúna/GO – criação de gado.

23.01.2018  TAC firmado com empresa estrangeira (Alemã) para não comprarem 

produtos provenientes de trabalho escravo. Projeto Palha Acolhedora. 

Extração de palha de carnaúba.

26.07.2017 São Paulo/SP – 01 trabalhadora resgatada. Trabalho de babá (doméstico). 

11.07.2017  Rubim/MG – 01 senhora resgatada com 68 anos de idade. Trabalho 

doméstico. 
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05.07.2017 MT – Produtos agrícolas. Multinacional Chinesa que firma o TAC. 

30.05.2017  São Paulo/SP – segundo TAC da empresa ZARA. TAC n. 21/2017. Con-
fecções de roupa. 

25.05.2017 MA – Governo do Maranhão firma TAC com 19 cláusulas.

24.02.2017  Campo Grande/MS – Fazenda de Gado – 2o TAC firmado – reincidente 
no art. 149, do CP. 

01.02.2017  MT – 01 trabalhador resgatado com 72 anos de idade. Plantio de milho, 
ordenhava vacas. 

26.10.2016  MS – 01 trabalhador resgatado com 54 anos de idade. Corte de eucalipto. 

06.09.2016 BA – 17 trabalhadores resgatados. Cuidadores de cavalo e gado. 

13.07.2016 Cuiabá/MT – limpeza de cercas e arames (aceiro)

10.02.2016 Rio de Janeiro/RJ – 03 trabalhadores resgatados (chineses). Lanchonete. 

23.09.2015 Mogi das Cruzes/SP – Peruanos resgatados. Oficina de costura. 

03.09.2015 RS – 06 trabalhadores resgatados. Corte de madeira. 

24.08.2015  BA – 06 trabalhadores resgatados. Obras do Governo Federal, casas 
populares.

14.08.2015  RJ – 11 trabalhadores resgatados. Obras das Olimpíadas, construção do 
alojamento dos atletas. 

13.08.2015 MG – 60 trabalhadores resgatados. Plantio do café. 

Segue outro Termo de Ajuste de Conduta n. 08/2020, do IC n. 000034.2020.03.004/1, 

firmado por intermédio da Procuradoria do Trabalho da 3a Região (Minas Gerais), datado 

em 21 de maio de 2020, publicado na página do site do Ministério Público do Trabalho 

para consulta, com o objeto do trabalho escravo.

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA N. 08/2020 

IC N. 000034.2020.03.004/1

(Referente à Minuta 04.2020) 

JOSÉ BELCHIOR DOS SANTOS, pessoa natural inscrita no CPF sob n. XXXXXXXX, residente 

e domiciliado na Fazenda Santa Maria, Zona Rural de Ibiá – MG, BR 262, km 640, caixa postal 

93 Ibiá – MG, CEP 38950-000, neste ato representado por, acompanhado(a) do(a) advogado(a) 

MAIKO BATISTA COSTA OAB/MG n. XXXXXXX. 

Firma o presente TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA às exigências legais, nos termos do 

art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85, com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio 

da PRT da 3a Região, Procuradoria do Trabalho em PATOS DE MINAS/MG, representada pelo 

Procurador do Trabalho RODNEY LUCAS VIEIRA DE SOUZA, nos seguintes termos:
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1. DO OBJETO

O objeto deste instrumento é a fixação de obrigação de fazer, com eficácia de tutela inibitória, 
consistentes no cumprimento da legislação trabalhista em vigor, as quais deverão ser observadas 
pelo compromitente nas relações de trabalho que mantiver em todo o território nacional, ainda 
que por meio de pessoa jurídica da qual venha a integrar o corpo societário. 

2. DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER 

O compromitente, a partir da data da assinatura deste termo, assume as seguintes obrigações, 
com eficácia de tutela inibitória: 

Seção I – DISPOSIÇÕES DE PROTEÇÃO DO TRABALHO 

2.1.1. Abster-se de manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições 
de proteção do trabalho, quer sendo submetido a regime de trabalho forçado, quer sendo 
reduzido à condição análoga à de escravo (art. 444 da CLT, c/c art. 2o-C da Lei n. 7.998/1990 
e art. 149 do Código Penal). 

Seção II – REGISTRO DE EMPREGADOS E CTPS

2.2 Não manter trabalhador sem o devido registro, podendo ser adotados livros, fichas ou sis-
tema eletrônico, onde deverão ser anotados além da qualificação civil ou profissional de cada 
trabalhador, todos os dados relativos à admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, 
férias, acidente e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador (art. 41, ca-
put e parágrafo único, da CLT) e proceder ao registro do contrato de trabalho na CTPS de seus 
empregados, de acordo com o art. 29 da CLT, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devolvendo-a ao 
empregado no prazo de 48 horas a partir da anotação (art. 29, § 8o, da CLT). 

Seção III – ÁREAS DE VIVÊNCIA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

2.3. Disponibilizar, nas frentes de trabalho, instalações sanitárias fixas ou móveis, que devem ser 
separadas por sexo e compostas de vasos sanitários e lavatórios, na proporção de um conjunto 
para cada de quarenta trabalhadores ou fração, atendidos os requisitos do item 31.23.3.2, sendo 
permitida a utilização de fossa seca. (art. 13 da Lei n. 5.889/1973, c/c item 31.23.3.4, da NR-31, 
com redação da Portaria n. 89/2005). 

2.4. Disponibilizar água potável, fresca, em condições higiênicas e em quantidade suficiente nos 
locais de trabalho, sendo proibida a utilização de copos coletivos. (art. 13 da Lei n. 5.889/1973, 
c/c itens 31.23.9 e 31.23.10 da NR-31, com redação da Portaria n. 86/2005). 

2.5. Disponibilizar local ou recipiente para a guarda e conservação de refeições, em condições 
higiênicas, independentemente do número de trabalhadores. (art. 13 da Lei n. 5.889/1973, c/c 
item 31.23.4.2, da NR-31, com redação da Portaria n. 86/2005). 

2.6. Disponibilizar local adequado para preparo de alimentos aos trabalhadores nas áreas de 
vivência. (art. 13 da Lei n. 5.889/1973, c/c item 31.23.1, alínea “d”, da NR-31, com redação da 
Portaria n. 86/2005). 

Seção IV – ALOJAMENTOS 

2.7. Manter apenas alojamentos que atendam às seguintes condições: a) tenham camas com 
colchão, separadas por no mínimo um metro, sendo permitido o uso de beliches, limitados a 
duas camas na mesma vertical, com espaço livre mínimo de cento e dez centímetros acima do 
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