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 EXPEDIENTE
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O que é trabalho escravo contemporâneo?

O artigo 149 do Código Penal Brasileiro (CPB), reformulado em 2003 pela lei 10.803, 
considera trabalho escravo:
 submeter o trabalhador a condições degradantes de trabalho; 
 ou submeter o trabalhador a jornadas exaustivas de trabalho;  
 ou submeter o trabalhador ao trabalho forçado;
 ou cercear a liberdade do trabalhador por dívida ou isolamento. 

A definição de trabalho escravo contida na lei não requer a combinação desses fatores: a 
presença de um deles já caracteriza o crime. O que determina se uma pessoa é ou não 
escravizada nos dias de hoje são as condições degradantes de trabalho a que é submetida: 
alojamento precário, falta de saneamento e de higiene no local, comida insuficiente, 
jornada exaustiva, violência física ou psicológica, etc. Também se considera trabalho escravo 
quando o trabalhador acaba preso ao serviço, por meio de dívida ilegal, retenção de salário, 
retenção de documentos, isolamento ou ameaças. Dessa forma, o trabalho escravo arranca 
a dignidade e/ou a liberdade do trabalhador.

TRABALHO ESCRAVO
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CARTILHA DAS CONFECÇÕES

Você tem em mãos a Cartilha das Confecções, do Pacto 
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Por meio 
dela, receberá informações importantes para manter a sua 
empresa longe do trabalho escravo. Dessa forma, você 
contribui para combater essa grave violação aos direitos 
humanos. 

Será abordado o que caracteriza o trabalho escravo e como 
ele está presente na cadeia de produção de roupas. Além 
disso, há informações e orientações sobre a legislação 
trabalhista. No anexo final, você tem mais detalhes sobre o 
Pacto Nacional.

Lembre-se: sua empresa tem um papel fundamental na 
promoção de condições de trabalho justas na cadeia têxtil. TRABALHO ESCRAVO 

E TRÁFICO DE PESSOAS

Quando alguém é recrutado para trabalhar em outro 
lugar dentro de seu próprio país ou no exterior e 
acaba escravizado, dizemos que houve tráfico de 
pessoas para o trabalho escravo, o que também é 
crime no Brasil. 

“Lista suja”
O Ministério do Trabalho e Emprego publica, de seis em seis 
meses, uma lista com dados dos empregadores flagrados pela 
fiscalização utilizando mão de obra escrava. Ela pode ser acessada 
no site do Pacto Nacional: www.pactonacional.com.br.

APRESENTAÇÃO



a) em plantações de algodão, principalmente na preparação da terra 
para receber a lavoura, em atividades como a catação de raízes. 

Na “lista suja” do trabalho escravo constam fazendeiros donos de 
propriedades produtoras de algodão. É importante verificar a origem do 
algodão utilizado na produção do tecido. Para isso, é possível consultar 
a “lista suja” no site www.pactonacional.com.br e conversar com o 
fornecedor de algodão para que também tome os devidos cuidados.

b) na produção de peças de vestuário, em oficinas de costura, 
principalmente com o envolvimento de imigrantes sul-americanos.

Atraídos pela tentadora promessa de bons salários (que não é 
cumprida), muitos trabalhadores, em sua maioria bolivianos, atravessam 
a fronteira e são obrigados a enfrentar um cotidiano duro de trabalho.

• Cerceamento da liberdade: o dono da oficina controla a entrada 
e a saída dos trabalhadores que moram no local de trabalho. Há 
também trabalhadores que, por não falarem português e estarem 
sem documentação, não deixam as oficinas com medo de serem 
deportados. Há, ainda, situações de coerção e violência moral e física, 
com humilhações e espancamentos.

• Servidão por dívida: os salários pagos normalmente não atingem 
o mínimo nacional, por conta dos descontos relacionados à moradia, 
à alimentação e à passagem de vinda para o Brasil. Durante as 
fiscalizações, os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego 
procuram cadernos com anotações que remetam, por exemplo, a 
cobranças ilegais de passagens da Bolívia para o Brasil, ou a “taxas” 
não permitidas de despesas designadas com termos como “fronteira” 
e “documentos”. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, essas 
informações são fortes indícios de tráfico de pessoas.  

• Jornada exaustiva: para conseguir fechar o mês com menos dívidas, 
os costureiros trabalham de 12 a 16 horas diárias, muito mais do que 
o limite permitido pela legislação brasileira, e ficam sem condições de 
recuperar suas energias para o trabalho do dia seguinte e de manter 
uma vida social, o que afronta sua dignidade. 

• Condições degradantes: toda essa situação se dá em um ambiente que 
coloca em risco a saúde e a segurança dos empregados. Normalmente os 
alojamentos e a oficina funcionam no mesmo espaço e são divididos por 
famílias inteiras. Extintores de incêndio, apesar de obrigatórios, não são 
encontrados nessas oficinas clandestinas, mesmo com o risco iminente, 
já que as instalações elétricas, não raro, são feitas de forma irregular. A 
ausência de janelas faz com que a ventilação também seja completamente 
inadequada nos espaços. A alimentação fornecida aos empregados é pobre 
em nutrientes. Além disso, os costureiros não têm local adequado para 
realizar as refeições, como determina a legislação trabalhista.

A CADEIA TÊXTIL
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O trabalho escravo pode estar presente na cadeia têxtil em dois momentos: 



 VERIFICANDO A CADEIA PRODUTIVA
• As condições do local de trabalho devem ser adequadas. Verifique a limpeza, a fiação elétrica, o espaço, a 
ventilação, os banheiros (divididos por sexo), extintores de incêndio, proteção nas correias das máquinas;

• Os assentos utilizados pelos trabalhadores devem ser confortáveis e adequados (altura ajustável à estatura do 
trabalhador e à natureza da função exercida; características de pouca ou nenhuma conformação na base do 
assento; borda frontal arredondada; encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região 
lombar);

• Locais para a realização das refeições devem ser adequados, com mesas e cadeiras de acordo com o número 
de funcionários;

• Lembre-se: crianças e animais de estimação não devem circular pela oficina.

b) No setor de serviços usados pelas confecções

Para empresas do setor de serviços, como recursos humanos, por exemplo, é importante verificar se os 
seguintes itens estão sendo respeitados:

• Todos os empregados, estrangeiros ou não, devem ter a CTPS assinada (verifique o caderno de registros);

• Adolescentes com menos de 16 anos podem trabalhar apenas na condição de aprendiz. O trabalho para 
quem tem menos de 14 anos é proibido;

• Os pagamentos dos salários devem ser feitos de acordo com a legislação (respeitando o piso da categoria e o 
pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido);

• O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve ser recolhido, assim como a contribuição ao INSS;

• A jornada de trabalho diária deve ser respeitada (8 horas com, no máximo, 2 horas extras por dia).
Estabelecimentos com mais de dez funcionários devem ter ponto eletrônico para controle de jornada.

c) Cuidados com o imóvel e com construções das oficinas e das fábricas

No caso de empresas de construção civil, além dos cuidados listados acima, a atenção deve ser redobrada 
quando se tratar de terceirizar a contratação dos empregados que trabalharão na construção de lojas, oficinas 
e indústrias. Lembre-se: a rede em que uma empresa está inserida não se limita a fornecedores de matéria-
prima, mas também inclui o imóvel que o negócio ocupa, os transportes que ele utiliza ou mesmo como é feito 
o descarte das mercadorias que ele vende. Tudo isso é sua responsabilidade.

Os flagrantes de trabalho escravo na construção civil cresceram muito no Brasil nos últimos dois anos. 
Normalmente são contratados pedreiros em estados do Nordeste que, quando chegam ao local de trabalho a 
centenas de quilômetros de casa, não encontram alojamentos com condições mínimas de segurança e higiene. 

Diante desse quadro, como proceder para que sua cadeia produtiva esteja livre de 
trabalho escravo? 

Primeiro é preciso saber o que é trabalho escravo e isso nós já vimos no item anterior. Agora, diante dessas 
informações, é importante conversar com seus fornecedores e com seus funcionários que lidam diretamente 
com os fornecedores contratados. Assim, caso vejam alguma situação irregular, já saberão como orientá-los e 
agir para que a situação seja solucionada. Lembre-se: a responsabilidade é sua e, caso seja flagrado trabalho 
escravo em seu fornecedor, você poderá sofrer as sanções previstas em lei. 

Para não restar dúvidas, veja passo a passo o que deve ser verificado pessoalmente por você ou por um 
funcionário treinado para isso.  

a) Nas próprias oficinas

Para começar um processo de verificação na sua cadeia produtiva, um primeiro passo é checar se a oficina 
contratada possui capacidade de produção. Isto é, verificar quantos funcionários, contratados com Carteira 
de Trabalho e de Previdência Social (CTPS), o estabelecimento possui. Se a encomenda for grande e o prazo 
curto para uma oficina com poucos costureiros, é provável que o trabalho seja repassado para outra oficina. 
Por isso, converse com seu fornecedor sobre essa possibilidade.

É importante conhecer os estabelecimentos contratados para confeccionar as peças. Exija o cumprimento 
da legislação. Faça uma visita surpresa, ou envie um funcionário, e verifique as condições dos empregados 
que estão trabalhando no local. Há indicadores que apontam quando o empregador não se importa com a 
qualidade de vida de seus empregados. Eles dão boas pistas para descobrir se você está se relacionando com 
uma empresa que pode dar dor de cabeça no futuro. É importante você verificar se os itens abaixo estão 
sendo respeitados:

• Todos os empregados, estrangeiros ou não, devem ter a CTPS assinada (verifique o caderno de registros);

• Adolescentes com menos de 16 anos podem trabalhar apenas na condição de aprendiz. O trabalho para 
quem tem menos de 14 anos é proibido;

• Os pagamentos dos salários devem ser feitos de acordo com a legislação (respeitando o piso da categoria e o 
pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido);

• O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve ser recolhido, assim como a contribuição ao INSS;

• A jornada de trabalho diária deve ser respeitada (8 horas com, no máximo, 2 horas extras por dia).
Estabelecimentos com mais de dez funcionários devem ter ponto eletrônico para controle de jornada;
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Esses trabalhadores, em alguns casos, são obrigados a pagar o valor da passagem, que é descontado dos salários, 
o que é ilegal. 

A legislação trabalhista determina:

•  O contratante deve arcar com as despesas para o trabalhador chegar à cidade onde prestará o serviço e para 
retornar ao município de origem;

• Antes de trazer trabalhadores de outros estados, é necessário emitir uma Certidão Declaratória de Transporte 
de Trabalhador, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego na região onde eles moram. Sem isso, o transporte, 
seja nacional, seja internacional, é ilegal;

• Os alojamentos devem ser separados por sexo, assim como os banheiros. Devem ter camas, armários para os 
trabalhadores guardarem seus pertences e espaço suficiente para abrigar o número de pessoas que utilizam o 
local (consulte a Norma Regulamentadora 18 para saber as especificações);

• A limpeza do local é responsabilidade da empresa e não dos trabalhadores.

d) Serviços de transporte utilizados pelas confecções

As mesmas condições das atividades anteriores valem para as empresas que prestam serviços de transporte:

• Todos os empregados, estrangeiros ou não, devem ter a CTPS assinada (verifique o caderno de registros);

• Adolescentes com menos de 16 anos podem trabalhar apenas na condição de aprendiz. O trabalho para quem 
tem menos de 14 anos é proibido;

• Os pagamentos dos salários devem ser feitos de acordo com a legislação (respeitando o piso da categoria e o 
pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido);

• O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve ser recolhido, assim como a contribuição ao INSS;

• A jornada de trabalho diária deve ser respeitada (8 horas com, no máximo, 2 horas extras por dia);

• Não é permitido o transporte manual de cargas cujo peso possa comprometer a saúde ou a segurança do 
trabalhador.

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo 
Falar com Suêko Uski ou Luís Alexandre Faria 
Telefone: (11) 3150 8114
Endereço: Rua Martins Fontes, 109, Centro - São Paulo/SP

Ministério Público do Trabalho da 2ª Região (São Paulo)
Falar com Andrea Tertuliano de Oliveira e Luiz Fabre, procuradores do Trabalho
Telefone: (11) 3246 7000
Endereço: Rua Cubatão, 322, Paraíso - São Paulo/SP

Ministério Público do Trabalho da 15ª Região (interior de São Paulo)
Falar com Ronaldo José de Lira, procurador do Trabalho 
Telefone: (19) 3796 9600
Endereço: Rua Umbu, 291, Alphaville - Campinas/SP 

Centro de Apoio ao Migrante
Falar com Roque Patussi 
Telefone: (11) 2694 5428
Email: spm.cami@terra.com.br

Serviço Pastoral do Migrante
Falar com Mário Geremia
Telefone: (11) 2063 7064
Endereço: Rua Caiambé, 126, Ipiranga - São Paulo/SP

      ONDE BUSCAR AJUDA

O Comitê de Coordenação e Monitoramento do Pacto Nacional oferece, gratuitamente, capacitação de 
empregados das empresas signatárias para que possam colocar em prática os princípios estabelecidos e 
inserir em suas políticas de responsabilidade social o combate ao trabalho escravo contemporâneo. 

Na dúvida, envie um e-mail para pacto@reporterbrasil.org.br ou consulte o site do Pacto
(www.pactonacional.com.br), o canal de comunicação entre o Comitê e os signatários, com informações 
sobre a “lista suja” do trabalho escravo, notícias sobre a incidência de trabalho escravo em setores da 
economia brasileira e análises úteis para o desenvolvimento de políticas empresariais para essa área. 
Esse canal é mantido com recursos de signatários do Pacto.
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CERTO

ERRADO

Preparamos exemplos 
de oficinas que seguem 

a legislação trabalhista e 
oficinas com problemas. 

Confira!

14 1312

Para saber mais sobre o assunto acesse:

PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO
www.pactonacional.com.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
www.mte.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
www.mpt.gov.br

REPÓRTER BRASIL
www.reporterbrasil.org.br

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
www.ethos.org.br

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
www.oit.org.br

OBSERVATÓRIO SOCIAL
www.observatoriosocial.org.br



PRODUTOS QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15

ERGONOMIA

EXTINTORES

CERTO & ERRADO
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CONDIÇÕES DA UNIDADE PRODUTIVA CONDIÇÕES GERAIS DO IMÓVEL
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REFEITÓRIO

SANITÁRIOS

A Repórter Brasil, com a ajuda de auditores fiscais, procuradores, juízes e especialistas 
do mundo jurídico, reuniu as dúvidas trabalhistas mais frequentes do empregado e do 
empregador. Confira as respostas nas próximas páginas. Agindo conforme a legislação, você 
estará livre de problemas em sua empresa.

DÚVIDAS TRABALHISTAS
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CARTEIRA DE TRABALHO

 É necessário que o empregador assine a Carteira de Trabalho?

A Carteira de Trabalho (CTPS) sempre deve ser assinada. Não importa o sistema de trabalho: contrato, mensalista ou 
diária. Se o trabalhador receber até R$ 915,05 e tiver filhos de até 14 anos, ele também tem direito ao salário-família 
(exceção para o trabalhador doméstico), benefício pago pela Previdência Social que, nesse caso, não exige tempo 
mínimo de contribuição.

 Quando o empregador pega a Carteira de Trabalho para assinar, por quanto tempo ele pode ficar com ela?  
 Há alguma multa se ele extrapolar esse tempo?

Pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregador tem um prazo de 48 horas para anotar na Carteira de 
Trabalho a data de admissão, a remuneração e as condições especiais do contrato de trabalho, devendo, depois disso, 
entregá-la de volta ao empregado. O empregador não pode, em hipótese alguma, reter esse documento por mais de 48 
horas. Se o empregador ficar com a Carteira de Trabalho do empregado por mais tempo que isso, estará sujeito a uma 
multa administrativa, aplicada por auditores fiscais do trabalho.

ASSÉDIO MORAL E REVISTAS NOS FUNCIONÁRIOS

 O que é assédio moral?

Assédio moral é uma espécie de perseguição no local do trabalho, que é feita pelo empregador, pelo chefe ou 
por colegas, ou por todos eles juntos, na intenção de afetar a dignidade do trabalhador, de criar um ambiente 
humilhante, hostil, agressivo. Esse ambiente acaba por desequilibrar a pessoa, porque causa um sofrimento 
solitário, que faz mal à saúde do corpo e da alma. Muitas vezes, o assédio é causado por preconceito. Nesses 
casos, as vítimas mais frequentes são mulheres, homossexuais, negros, nordestinos, obesos e pessoas com 
necessidades especiais.

O assédio pode se manifestar por atos, palavras e gestos que ofendam a dignidade e a autoestima das pessoas. 
A pessoa pode ser isolada dos outros, sem nenhuma explicação; ser impedida de falar qualquer coisa; ser 
responsabilizada por falhas diante de todos; ser vigiada constantemente; ser chamada de incompetente, 
vagabunda ou outras coisas. Essa situação pode forçar a vítima a pedir demissão. Em alguns casos, quando a 
pessoa resiste e não deixa o emprego, por medo de ficar desempregada, pode acabar demitida.

 A lei permite que a empresa faça revista nos empregados?

A legislação brasileira não possui uma regra específica quanto à permissão ou à vedação de revista nos 
empregados pelo empregador. No entanto, há regras e princípios gerais que norteiam o sistema jurídico brasileiro 
e, a partir deles, se analisa caso a caso o que é admissível e o que não é tolerado em relação ao assunto.

O empregador exerce o poder diretivo, ou seja, ele determina como as atividades de trabalho devem ser 
realizadas, incluindo a fiscalização e o controle, com a imposição de sanções aos empregados que descumprem 
suas obrigações contratuais. Mas o poder diretivo está limitado pelos princípios constitucionais que protegem a 
liberdade, a intimidade e a dignidade da pessoa.

Se, por um lado, a revista não é proibida, por outro lado, a Constituição impede que o empregador tenha 
qualquer conduta que afronte a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e a liberdade do empregado, ou 
que o submeta a tratamento desumano ou degradante. No caso específico das mulheres, a CLT proíbe a revista 
íntima.

Assim, o empregador pode, em tese, efetuar a revista dos empregados, desde que não agrida esses direitos 
ou coloque os trabalhadores em situações constrangedoras, humilhantes, vexatórias ou que exponham sua 
intimidade.

O Tribunal Superior do Trabalho tem considerado regular, por exemplo, a revistas de bolsas, sacolas e mochilas, e 
irregular a revista corporal, ou seja, aquela em que há contato físico.
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DEMISSÃO

 O que é homologação da rescisão contratual? Todo trabalhador tem direito a ela? Há um prazo para que   
 seja realizada? 

Tem direito a ter sua rescisão contratual devidamente homologada o empregado que tenha trabalhado para empregador 
em período superior a um ano, evidentemente com Carteira de Trabalho assinada. A homologação representa uma 
forma de verificar se os valores pagos pelo empregador em uma rescisão contratual estão corretos. Não deve ser cobrada 
do trabalhador.

Estão autorizados a fazer a homologação de uma rescisão contratual: sindicato ou federação da categoria profissional 
respectiva e autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego. Na ausência desses órgãos, ela deve ser feita por 
representante do Ministério Público, Defensor Público e, em último caso, pelo Juiz de Paz. 

O prazo para formalizar a rescisão será o primeiro dia útil após o término do aviso prévio trabalhado, e até 10 dias 
(corridos) no caso de um aviso prévio indenizado.

Caso a empresa não pague as verbas rescisórias dentro desse prazo, existe multa equivalente ao salário, quando for 
constatado que a culpa pelo atraso no pagamento foi da empresa e não do empregado. A empresa também estará sujeita 
a uma autuação por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, por conta do descumprimento da legislação trabalhista.

O pagamento da rescisão para o trabalhador pode ser feito com cheque, desde que seja um cheque administrativo 
emitido pelo banco. Na maioria dos casos, o pagamento é feito em dinheiro ou mediante depósito na conta do 
empregado. Vale salientar que, no caso de o empregado não ser alfabetizado, o pagamento da rescisão só poderá ser 
feito em dinheiro.
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É preciso ter atenção porque muitas vezes o adiantamento é um sinal de aliciamento 
para fins de trabalho escravo. Se o trabalhador quiser ir embora, o patrão poderá requerer 
de volta o adiantamento, mas deve considerar os dias trabalhados e não pode cobrar o 
transporte até o município onde será realizado o trabalho. É aí que está um dos truques da 
escravidão: o empregado, não tendo mais o dinheiro para devolver - porque deixou tudo 
com a família, na cidade de origem -, fica refém do empregador até saldar sua dívida.

ADIANTAMENTO E VALES

 O que diz a legislação trabalhista em relação ao adiantamento, conhecido também como vale?

O empregado deve receber seu salário integralmente, ou seja, o empregador não pode efetuar descontos no salário. 
No entanto, desde que solicitado pelo empregado e o empregador concorde, é possível o adiantamento. A CLT não 
determina um valor máximo em relação ao adiantamento nem datas específicas para requerer o mesmo. O que a 
legislação garante é o prazo máximo para pagamento do salário mensal: até o quinto dia útil do mês seguinte.

 

 Se o trabalhador recebe adiantamento antes de começar o serviço, e quando inicia o trabalho   
 percebe que as condições são muito ruins e quer sair, tem que pagar alguma multa ao empregador?

Em um contrato normal de trabalho, o salário só será pago depois que o empregado tiver realizado o serviço. No 
entanto, não existe impedimento legal quanto ao adiantamento de salário (ver pergunta anterior). 

Se o trabalhador, ao iniciar o serviço, verificar que foi enganado, ou que as condições de trabalho são tão ruins que 
ele prefere ir embora, existe a rescisão indireta de contrato. Isso quer dizer que o trabalhador pode “demitir” o patrão, 
caso este tenha cometido falta grave. Mas, para isso, ele terá que entrar com um processo na Justiça do Trabalho. Se 
o empregado não recorrer à decisão judicial, o empregador pode exigir que ele trabalhe um mês de aviso prévio, ou 
pague esse valor, que equivale a um salário. Não se pode exigir nenhuma outra multa.
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ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS E LICENÇAS

 O que é necessário fazer quando o empregado sofre um acidente de trabalho?

É obrigação do empregador cuidar da segurança dos empregados no ambiente de trabalho. Em caso de acidente, o empregador 
deve dar ao trabalhador todo o atendimento médico necessário e encaminhá-lo para receber benefícios do INSS, se for o caso 
de licença médica. É necessário também preencher a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O próprio empregado 
pode procurar assistência do INSS para preencher a CAT ou solicitar ao sindicato que expeça o documento. Se ocorrer acidente 
por culpa do empregador (por exemplo, por falta de equipamentos de proteção), o trabalhador deve ser indenizado por danos 
materiais, físicos e morais, por meio de ação na Justiça do Trabalho.

 O empregador continua obrigado a depositar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o  
 período de licença médica?

Há duas situações para essa licença médica. No caso de afastamento por auxílio-doença, a empresa deposita o FGTS só dos 
primeiros 15 dias. Mas, se a licença se dá por causa de acidente de trabalho, a empresa deverá depositar o FGTS por todo o 
período de afastamento.

 Qual o direito da trabalhadora que acaba de ser mãe, além de licença-maternidade de quatro meses? Ela pode  
 amamentar o bebê durante o expediente?

Durante a amamentação, até que o filho complete seis meses de idade, a mulher terá direito a dois descansos especiais, de 
trinta minutos cada, durante o horário de trabalho. Esse direito também é assegurado às empregadas domésticas. A empresa 
com 30 ou mais mulheres deve disponibilizar creche ou auxílio-creche para as funcionárias.

 

 O que são doenças ocupacionais?

Doenças ocupacionais são as que estão diretamente relacionadas à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições 
de trabalho às quais ele está submetido. As mais comuns são as Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomoleculares 
Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), que englobam cerca de 30 doenças, entre elas a tendinite (inflamação de tendão) e a 
tenossinovite (inflamação da membrana que recobre os tendões). As LER/DORT são responsáveis pela alteração das estruturas 
osteomusculares, como tendões, articulações, músculos e nervos.

No campo, doenças de LER/DORT acometem principalmente cortadores de cana após algumas safras, pelo excesso de 
movimentos repetidos. Na cidade, as categorias profissionais que encabeçam as estatísticas de LER/DORT são bancários, 
digitadores, operadores de linha de montagem e operadores de telemarketing.

Se o trabalhador estiver com doença ocupacional grave, tem direito a pedir afastamento no INSS pelo auxílio-doença. Para isso, 
deve passar por uma perícia médica, que fará a avaliação do quadro da doença. Ele também precisa comprovar que a doença 
está relacionada ao seu emprego atual e, além disso, deve ter um mínimo de 12 meses de contribuição.



 Se o empregado faltar, injustificadamente, em um dos seis dias que antecedem o descanso semanal,   
 perderá o direito a ele??

Não. O empregado continuará a ter direito ao descanso, que é matéria de ordem social. O empregador poderá descontar 
do salário a falta, o que vai equivaler a não receber a remuneração por esse dia de descanso semanal.

PISO SALARIAL E 13o SALÁRIO

 É possível contratar um trabalhador pagando menos do que indica o piso salarial da função que irá   
 exercer?

Nenhum empregado pode receber menos que o piso salarial da categoria previsto para uma determinada função. O piso 
salarial é obrigatório e não indicativo.

 

 Quem define o piso salarial? É o sindicato da categoria ou é o governo? Como isso é fiscalizado?

O piso salarial não é estabelecido pelo governo, mas sim em comum acordo pelo sindicato profissional de uma categoria 
e pelo respectivo sindicato patronal. Nesse caso, ele estará expresso na Convenção Coletiva da Categoria. O piso 
também pode ser estabelecido por meio de Acordo Coletivo entre uma empresa e o sindicato profissional ou por meio 
de uma Sentença Normativa, proferida pela Justiça do Trabalho.

A fiscalização é responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de seus auditores fiscais. Nada impede, 
contudo, que um empregado que receba salário abaixo do piso entre com uma ação perante a Justiça do Trabalho.

 Todo mundo deve receber o 13º salário? Qual o prazo para o pagamento?

O benefício é direito de todo trabalhador, do serviço público e da iniciativa privada, urbano e rural, avulso e doméstico, 
garantido pela Constituição de 1988. Ele é calculado proporcionalmente ao período trabalhado durante o ano. O valor 
do salário de dezembro deve ser dividido por 12, e para cada mês trabalhado se soma uma dessas doze partes. Assim, 
se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, ela deve receber mais um salário completo, além do salário normal de 
dezembro. Se ela trabalhou 6 meses, o 13º é metade do salário de dezembro, e assim por diante.

Ele deve ser pago em duas parcelas: a primeira até dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. O trabalhador 
deve receber o 13º salário proporcional mesmo quando pare de trabalhar antes do final do ano (por rescisão do contrato 
ou aposentadoria).

HORAS EXTRAS E FOLGAS

 Qual é o máximo de horas semanais que os empregados podem trabalhar?

Quando a jornada diária é de 6 horas, a jornada semanal é de 36 horas; já a jornada diária de 8 horas equivale à jornada 
semanal de 44 horas.

Excepcionalmente, o patrão poderá exigir que o empregado faça, no máximo, até 2 horas extras por dia (ou seja, 
além das horas normais), desde que haja acordo para prorrogação da jornada. Esse acordo deve ser escrito e pode ser 
individual (entre patrão e empregado) ou coletivo (entre o patrão e o sindicato dos trabalhadores). Se isso acontecer, a 
jornada semanal poderá chegar a até 48 horas (para jornada semanal normal de 36 horas) ou até 56 horas (para jornada 
normal de 44 horas). E o trabalhador deve ser remunerado pelas horas extras.

 O que diz a legislação em relação às horas extras? Há diferença para quem faz horas extras após as 22   
 horas?

A duração da jornada normal é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ela deve ser previamente acordada: em alguns 
casos, a jornada pode ser menor. Hora extra, portanto, seria o tempo de trabalho que o empregado realiza além de 
sua jornada, estabelecida pela legislação ou pelo contrato de trabalho. Os empregados que estão em regime parcial de 
trabalho, isto é, aquele trabalho cuja duração não exceda 20 horas semanais, não poderão prestar horas extras.

A remuneração do serviço extraordinário deve ser superior, no mínimo, em 50% em relação à hora normal. Ou seja, é 
preciso calcular o valor da hora de trabalho e sobre ele acrescentar no mínimo 50% para cada hora extra trabalhada. Se a 
hora extra for realizada em domingo ou feriado, deve haver adicional de 100% sobre a hora normal. Em outras palavras, 
para cada hora extra trabalhada, o empregado deve receber por ela o valor da hora normal somado a esse acréscimo.

Para o trabalho urbano, é considerado trabalho noturno aquele realizado entre as 10 horas da noite e as 5 horas da 
manhã. Para o trabalho agrícola, é aquele entre as 9 horas da noite e as 5 horas da manhã. Para o trabalho na pecuária, 
o trabalho noturno conta das 8 horas da noite às 4 horas da manhã. 

Para qualquer trabalho noturno, o empregado tem direito ao que se chama de adicional noturno, que é um acréscimo 
de 20% (trabalho urbano) ou 25% (trabalho rural) sobre a hora trabalhada, valor que deve incidir sobre férias, 13º salário, 
FGTS. Em caso de hora extra no período noturno, além desse adicional, o trabalhador também tem direito a receber no 
mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal somada ao adicional noturno.

 Quem decide se a empresa disponibilizará hora extra ou banco de horas?

Para que a empresa tenha um banco de horas, deverá constar cláusula em Acordo ou Convenção Coletiva da Categoria. 
Caso contrário, ela deverá pagar as horas extras. O banco de horas funciona da seguinte forma: o excesso de horas em 
um dia pode ser compensado pela diminuição da jornada em outro dia. Continua valendo a regra de não extrapolar 
duas horas a mais de trabalho por dia.
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O trabalhador pode solicitar, por escrito, no mês de janeiro de cada ano, que a primeira parcela seja recebida por 
ocasião das férias. Quando o trabalhador não solicitar, caberá ao empregador decidir sobre o adiantamento, contanto 
que não passe do mês de novembro.

As horas extras, o adicional noturno e os adicionais de insalubridade e periculosidade integram o 13º salário.

O empregado afastado para o serviço militar obrigatório tem direito ao 13º salário correspondente ao período anterior e 
posterior (se houver) ao afastamento. Nesse caso, a ausência não é computada para fins do 13º salário. Também é paga a 
parcela do 13º salário correspondente ao período da licença-maternidade. 

TRABALHO INFANTIL E ALOJAMENTOS

 Adolescentes com menos de 18 anos podem trabalhar em horário noturno e em condições de    
 insalubridade?

Não. A Constituição Federal não autoriza o trabalho noturno nem o insalubre para pessoas com menos de 18 anos.

 

 Se o empregado tiver que dormir e comer no local de trabalho, o que o empregador tem que oferecer?

O trabalhador tem direito garantido a alojamento limpo, seguro, em boas condições (sem goteiras e bem ventilado, 
entre outras coisas), com água potável e instalações sanitárias. No caso de haver mais de uma família, cada uma deve ter 
moradia independente. O armazenamento de produtos químicos deve ser feito a mais de 30 metros das habitações, das 
fontes de água e dos locais onde são conservados alimentos e medicamentos. 

A lei permite que o empregador desconte até 25% do salário do seu funcionário para cobrir despesas de alimentação. 
Entretanto, ela deve ser sadia e farta, e o mais importante: esse desconto deve ser combinado no ato da contratação, ou 
seja, deve estar explícito no contrato de trabalho. Se o patrão se comprometer a fornecer gratuitamente a alimentação, 
isso deve ser cumprido, e a comida também deve ser nutritiva e farta.

Quando o empregado trabalha longe de sua residência - em frentes de trabalho, por exemplo -, não pode haver 
diminuição salarial por conta do fornecimento de alimentação. Isso porque seria impossível a realização do trabalho se 
ela não fosse concedida. 

Por lei, não é permitido que o trabalhador seja remunerado por “vales” aceitos apenas em estabelecimentos da própria 
empresa. Se houver cantina ou armazém no local de trabalho, os produtos vendidos devem ter os mesmos preços 
da região. Devem existir locais apropriados para refeições e, onde houver trabalhadores alojados, também para o 
preparo de alimentos. Esse local deve ter: boas condições de higiene e conforto; capacidade para atender a todos 
os trabalhadores; água limpa para higienização; mesas com tampos lisos e laváveis; assentos em número suficiente; 
água potável; depósitos de lixo, com tampas. Deve haver local para conservação de refeições, em boas condições, 
independentemente do número de trabalhadores.

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 2 (dois) a 8 (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 meio de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

LEGISLAÇÃO

Além do artigo 149, os infratores podem ser enquadrados em diferentes delitos decorrentes de ações praticadas 
contra os trabalhadores, por meio dos seguintes instrumentos jurídicos:

• Artigo 132: prevê pena de três meses a um ano de prisão para quem expõe a vida ou a saúde de outrem a 
perigo direto ou eminente;

• Artigo 197: prevê condenação para quem pratica constrangimento ilegal que impede a liberdade dos 
trabalhadores;

• Artigo 203: prevê pena de detenção de um a dois anos e multa, além da pena correspondente à violência, 
para quem “frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho”. O artigo 203 
complementa o artigo 149, quando estabelece que a mesma pena se aplica a quem: obriga ou coage alguém 
a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude 
de dívida; impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de 
retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.

•Artigo 206 e artigo 207: preveem punição para quem realiza aliciamento para fins de emigração e migração 
interna. O artigo 207 pune o recrutamento do trabalhador fora do local de execução do trabalho mediante fraude 
ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador ou quando não é assegurado o retorno do trabalhador ao local 
de recrutamento.

Como vimos, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro caracteriza o crime de trabalho escravo. Ele diz:
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O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE TRABALHO ESCRAVO



A Convenção 29 da OIT (da qual o Brasil é signatário), de 1930, define 
sob caráter de lei internacional o trabalho forçado como “todo trabalho 
ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual 
não se tenha oferecido espontaneamente”. A mesma convenção proíbe o 
trabalho forçado em geral, incluindo, mas não se limitando, à escravidão. 
A escravidão é uma forma de trabalho forçado. Constitui-se no absoluto 
controle de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de pessoas sobre 
outro grupo social.

A Convenção 105, também da OIT, é relativa à abolição do trabalho 
forçado e determina que os países signatários (caso do Brasil) devem 
“adotar medidas para assegurar a imediata e completa abolição do trabalho 
forçado ou obrigatório”.

INTERNACIONAL
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DÚVIDAS TRABALHISTAS

Nas próximas páginas, você terá mais informações sobre o Pacto Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo 

ANEXO: SOBRE O PACTO
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  MISSÃO

Implementar ferramentas para que o setor empresarial e a sociedade 
brasileira não comercializem produtos de fornecedores que usaram 
trabalho escravo.

 ENTIDADES PARTICIPANTES
O Comitê de Coordenação e Monitoramento, responsável por zelar pelo cumprimento do Pacto Nacional 
pela Erradicação do Trabalho Escravo, é formado pelas seguintes entidades:

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
O Instituto Ethos foi fundado com o propósito de auxiliar as empresas a incorporarem o conceito de 
responsabilidade social empresarial ao dia a dia de sua gestão, num processo contínuo de avaliação e 
aperfeiçoamento.

Instituto Observatório Social
O Instituto Observatório Social é uma organização que analisa e pesquisa o comportamento sócio-
trabalhista de empresas multinacionais, nacionais e estatais em relação aos direitos fundamentais dos 
trabalhadores brasileiros.

ONG Repórter Brasil
A Repórter Brasil foi fundada em 2001 com o objetivo de fomentar a reflexão e a ação sobre a violação 
aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores do campo no Brasil. Suas reportagens, investigações 
jornalísticas, pesquisas e metodologias educacionais têm sido usadas por lideranças do poder público, do 
setor empresarial e da sociedade civil como instrumentos para combater a escravidão contemporânea.

Organização Internacional do Trabalho
Fundada em 1919 com o objetivo de promover a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) é a única das Agências do Sistema das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual os 
representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do governo.

21

21
31



ENTIDADES PARCEIRAS

O Pacto Nacional é apoiado pela Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), 
que é composta por 12 ministérios e 12 organizações da sociedade civil de atuação nacional, reunidos no 
sentido de erradicar o trabalho escravo do território brasileiro.

Alguns dos parceiros mais atuantes no apoio ao Pacto Nacional são a Secretaria dos Direitos Humanos 
da Presidência da República, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, o 
Ministério Público Federal, além da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e da Associação 
Nacional dos Magistrados do Trabalho.

Devido à sua importância para a economia brasileira, o Pacto Nacional ganhou atuação internacional ao 
longo dos anos. Por isso, possui parcerias e apoios estabelecidos em países como os Estados Unidos e a 
Alemanha. 

 REPRESENTATIVIDADE NO BRASIL

O Pacto Nacional, lançado no dia 19 de maio de 2005, teve adesão inicial de 80 empresas e organizações. 
Hoje, conta com mais de 250 signatários, de negócios de pequeno porte a multinacionais. 

O faturamento de todos os participantes representa mais de 20% do Produto Interno Bruto brasileiro. Em 
outras palavras, o compromisso envolve parte significativa da economia nacional no combate ao trabalho 
escravo. 

A atuação do Pacto Nacional no combate ao trabalho escravo gera melhoria na qualidade de vida dos 
trabalhadores do país como um todo. Seus princípios preveem não apenas a erradicação desse crime, mas a 
promoção do trabalho decente. 

O setor empresarial se beneficia com a iniciativa, pois ganha instrumentos para manter os setores em que 
está inserido longe de empregadores que escravizam trabalhadores - e, com isso, se antecipa a sanções 
que mercados e governos podem gerar. Empresas com grande peso econômico alteram seus contratos, 
para inserir cláusulas de restrição comercial contra quem utiliza trabalho escravo, após assinarem o Pacto. 
Empresas têm cortado relacionamento com outras que se negam a boicotar quem usa trabalho escravo. 

Devido à importância dos resultados, a promoção e a defesa do Pacto foi incorporada ao 2º Plano Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo, aprovado em 17 de abril de 2008 e lançado oficialmente em 10 de 
setembro do mesmo ano pelo governo federal. Em outras palavras, a promoção do Pacto Nacional tornou-
se política pública. As informações obtidas nos estudos de cadeia produtiva são utilizadas pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário em atividades e leis visando ao combate ao trabalho escravo.

HISTÓRICO DO PACTO
Em 2003, a Repórter Brasil colocou em prática um projeto piloto para verificar a possibilidade de sucesso 
de uma metodologia de pesquisa de cadeias produtivas e, no ano seguinte, a entidade, em parceria com 
a Organização Internacional do Trabalho, realizou uma extensa pesquisa para mostrar como mercadorias 
produzidas com trabalho escravo estavam inseridas na economia brasileira e global. 

Com a pesquisa pronta, em um processo coordenado pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social, as empresas brasileiras e multinacionais que apareceram nessa rede foram convidadas para criar 
mecanismos que barrassem fornecedores que utilizaram essa forma de exploração. Os diálogos deram 
origem ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, o único do gênero em todo o mundo, em 
maio de 2005. Em 2007, uma nova pesquisa de cadeias produtivas, baseada em mais de 170 fazendas da 
“lista suja”, apontou uma rede do trabalho escravo com participação de cerca de 300 empresas. 

O Comitê de Coordenação e Monitoramento (composto pela ONG Repórter Brasil, Instituto Ethos, 
Observatório Social e Organização Internacional do Trabalho) realiza seminários para as empresas signatárias 
do Pacto com o objetivo de trocar informações, exemplos de práticas e também aperfeiçoar a vigilância 
sobre a cadeia produtiva das empresas comprometidas com a erradicação do trabalho escravo.

Está sendo articulada, com entidades da sociedade civil, empresários e organismos internacionais, a 
extensão do Pacto para outros países. O objetivo é fomentar a criação de um Pacto Internacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo.

IMPACTOS
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  CÓDIGO DE CONDUTA DO PACTO

Abaixo, encontra-se o Código de Conduta do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Ele traz os 
direitos e deveres dos signatários e do Comitê de Coordenação e Monitoramento, bem como ações disciplinares 
que são tomadas em caso de descumprimento do acordo. Ele foi pensado não para punir, mas para garantir que 
permaneçam no Pacto aqueles que realmente querem fazer a diferença e garantir seu negócio responsável e 
sustentável.

A) Admissão como signatário

• A adesão ao Pacto Nacional é voluntária.

• Estão aptas a assinar o Pacto Nacional as empresas, associações, organizações e demais instituições que 
não estejam no cadastro de empregadores que utilizaram mão de obra escrava do Ministério do Trabalho e 
Emprego ou não tenham sido autuadas por trabalho escravo nos dois anos anteriores à data de assinatura.

• Mais de uma empresa do mesmo grupo pode aderir ao Pacto. Contudo, a assinatura do grupo vale para o 
conjunto de suas empresas.

• A assinatura do Pacto Nacional por parte de uma associação setorial ou sindicato patronal não significa a 
adesão de seus associados ou membros aos compromissos acordados. Para que empresas sejam reconhecidas 
como signatárias, elas devem aderir individualmente.

B) Comitê de Coordenação e Monitoramento

• O Comitê de Coordenação e Monitoramento do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo será 
responsável pela circulação de informações entre os signatários, com o objetivo de auxiliar o setor empresarial 
a adotar e desenvolver políticas corporativas de promoção ao trabalho decente. Ele também é responsável por 
representar o Pacto Nacional diante de governos, entidades, empresas e organizações e por tomar todas as 
ações necessárias a fim de resguardar a sua integridade.

• O Comitê ficará responsável pela organização de eventos anuais sobre o Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo, a serem realizados em maio, data de aniversário de seu lançamento.

C) Deveres dos signatários

• É dever dos signatários o cumprimento dos compromissos acordados no Pacto Nacional, de acordo com 
a natureza de sua atividade. Para isso, eles podem contar com a ajuda de outras entidades, empresas e 
associações signatárias e do Comitê.

• Os signatários devem contribuir para a manutenção e o aprimoramento do Pacto Nacional, bem como 
para o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a troca de informações e o monitoramento do seu 
cumprimento.

D) Ações disciplinares

• Serão suspensos do Pacto Nacional todos os signatários que forem incluídos no cadastro de empregadores 
flagrados com mão de obra escrava do Ministério do Trabalho e Emprego e mantidos fora durante o período 
que eles estiverem nessa “lista suja”.

• Serão suspensos do Pacto Nacional todos os signatários que forem flagrados por trabalho escravo pelo poder 
público e mantidos fora até que eles tenham cumprido suas pendências com o Ministério do Trabalho e 
Emprego.

• Serão suspensos do Pacto Nacional todos os signatários que forem flagrados com graves violações aos 
direitos humanos de trabalhadores sob sua responsabilidade e mantidos fora até que eles tenham cumprido 
suas pendências com o Ministério do Trabalho e Emprego.

• No caso de suspensão, será exposta na relação de signatários a razão da suspensão.

• Caso o signatário não atenda às solicitações do processo de monitoramento do Pacto Nacional, ele será 
colocado numa “lista de atenção” e informado da ocorrência. A partir do informe, terá 30 dias para cumprir 
as solicitações. Se as solicitações forem atendidas, o signatário retornará à condição normal. Caso contrário, 
será suspenso do Pacto Nacional. Se em até 90 dias, o signatário não trouxer elementos que comprovem que 
reverteu a situação, ele será excluído em definitivo.

• Caso o signatário não demonstre que cumpriu os compromissos cabíveis a ele no Pacto Nacional, será 
inserido pelo Comitê numa “lista de atenção” e informado da ocorrência. A partir do informe, terá 30 dias 
para demonstrar que está cumprindo o Pacto Nacional. Se apresentar elementos que comprovem que os 
compromissos estão sendo cumpridos, no entender do Comitê de Coordenação e Monitoramento do Pacto 
Nacional, o signatário retornará à condição normal. Caso contrário, será suspenso do Pacto Nacional. Se em 
até 90 dias, o signatário não trouxer elementos que comprovem que reverteu a situação, ele será excluído em 
definitivo.

• O Comitê do Pacto Nacional irá realizar estudos de cadeia produtiva do trabalho escravo, a partir das 
propriedades rurais presentes no cadastro de empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego. Caso 
sejam encontradas propriedades rurais presentes no cadastro entre os fornecedores de um signatário, ele será 
convocado, informado da situação e convocado a suspender relações comerciais com a fazenda no prazo de 
30 dias. Se apresentar documentos que comprovem que não recebe mais produtos da propriedade rural em 
questão, o signatário retornará à condição normal. Caso contrário, será suspenso do Pacto Nacional. Se em 
até 90 dias, o signatário não trouxer elementos que comprovem que reverteu a situação, ele será excluído em 
definitivo.

• Caso um signatário suspenso seja flagrado novamente com trabalho escravo, ele será excluído em definitivo 
do Pacto Nacional.

• Em caso de exclusão do Pacto Nacional, o ex-signatário deverá cumprir o prazo de um ano antes de poder 
solicitar nova adesão.
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E) Transparência

• Os signatários devem solicitar às empresas que realizam auditorias anuais que verifiquem o cumprimento 
do Pacto Nacional, com especial atenção ao compromisso número 2, que diz respeito à restrição comercial 
aos empregadores que utilizaram mão de obra escrava. Os resultados obtidos serão solicitados pelo Comitê.

• Os signatários devem informar sobre a criação e implantação de suas políticas corporativas ou associativas 
de erradicação do trabalho escravo em suas empresas e redes de parceiros comerciais. Da mesma forma, 
devem responder às solicitações do Comitê ou das entidades responsáveis pelo processo de monitoramento 
do Pacto Nacional, quando solicitado.

• Toda suspensão e exclusão do Pacto Nacional serão comunicadas à sociedade em nota pública sob 
responsabilidade do Comitê.

F) Casos omissos

• Os casos não previstos neste Código de Conduta serão decididos pelo Comitê de Coordenação e 
Monitoramento do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo.

 PACTO NACIONAL
 Lançado na Procuradoria Geral da República no dia 19 de maio de 2005

Considerando:

a) a existência de lista de empregadores e/ou de seus intermediários que exploram mão de obra escrava no 
Brasil (Portaria MTE 540/2004), que lançam mão de coerção física e moral cerceando a livre opção e a livre 
ação de trabalhadores;

b) que, malgrado os esforços e avanços empreendidos pelas empresas envolvidas nas diversas cadeias 
produtivas, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, permanecem ainda no Brasil focos 
de trabalho forçado, que, no âmbito rural, tem geralmente características de escravidão por dívida cuja 
erradicação imediata deve ser uma prioridade dos governos e da sociedade;

c) que todas as formas de trabalho forçado são graves violações dos direitos humanos, condenadas 
expressamente por instrumentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Convenções nº 29 e 
105 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho da OIT e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos;

d) que é de grande importância a ampliação da promoção de uma agenda positiva valorizando o 
comprometimento das empresas e das diversas entidades representativas com a responsabilidade social e o 
desenvolvimento sustentável;
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Acordam os signatários em incrementar esforços visando dignificar e modernizar as relações de trabalho 
nas cadeias produtivas dos setores comprometidos no “Cadastro de empregadores Portaria MTE 
540/2004” que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão. Para tanto, dentro de 
suas esferas de competência, as partes se comprometem a:

1. Definir metas específicas para a regularização das relações de trabalho nestas cadeias produtivas, o que 
implica na formalização das relações de emprego pelos produtores e fornecedores, no cumprimento de 
todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias e em ações preventivas referentes à saúde e a segurança 
dos trabalhadores;

2. Definir restrições comerciais àquelas empresas e/ ou pessoas identificadas na cadeia produtiva que se 
utilizem de condições degradantes de trabalho associadas a práticas que caracterizam escravidão;

3. Apoiar ações de reintegração social e produtiva dos trabalhadores que ainda se encontrem em relações 
de trabalho degradantes ou indignas, garantindo a eles oportunidades de superação da sua situação de 
exclusão social, em parceria com as diferentes esferas de governo e organizações sem fins lucrativos;

4. Apoiar ações de informação aos trabalhadores vulneráveis ao aliciamento de mão de obra escrava, 
assim como campanhas destinadas à sociedade de prevenção contra a escravidão;

5. Apoiar ações, em parceria com entidades públicas e privadas no sentido de propiciar o treinamento e 
aperfeiçoamento profissional de trabalhadores libertados;

6. Apoiar ações de combate à sonegação de impostos e à pirataria;

7. Apoiar e debater propostas que subsidiem e demandem a implementação pelo Poder Público das 
ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo;

8. Monitorar a implementação das ações descritas acima e o alcance das metas propostas, tornando 
públicos os resultados deste esforço conjunto;

9. Sistematizar e divulgar a experiência, de forma a promover a multiplicação de ações que possam 
contribuir para o fim da exploração do trabalho degradante e do trabalho escravo em todas as suas 
formas, no Brasil como em outros países;

10. Avaliar, completado um ano da celebração deste termo, os resultados da implementação das políticas 
e ações previstas neste pacto.

No caso das Federações e Entidades representativas, considerando que estas não possuem poder 
fiscalizador, o compromisso consiste em recomendar aos seus associados que observem as práticas 
recomendadas no presente pacto.

É livre a adesão, a este pacto, de quaisquer atores sociais comprometidos com a dignidade, formalização, 
modernização e erradicação do trabalho degradante e do trabalho escravo.
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ANOTAÇÕES
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