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MPF/GO na proteção à criança e ao adolescente

Trabalho 
escravo infantil
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A Fato Típico entra no seu quinto ano 
repaginada, com novo projeto gráfico 
e com novas temáticas. Em 2012, a 

publicação deu uma pausa, mas volta, neste 
ano, retratando assuntos relevantes na 
pauta de atuação do Núcleo de Persecução 
Criminal da Procuradoria da República em 
Goiás (PR/GO). 

A primeira edição, em 2009, tratou de um dos 
temas mais delicados na atuação criminal, 
o tráfico internacional de pessoas. O 
combate aos jogos de azar, ao narcotráfico, 
aos crimes do colarinho branco e casos 
emblemáticos da atuação da Instituição, 
como o da “Avestruz Master”, já ilustraram 
as páginas da revista.

Para retomar com a mesma qualidade de 
sempre, o tema escolhido desta décima 
edição da Fato Típico foi a atuação do MPF/
GO para combater o trabalho escravo infantil.  
Boa leitura!
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editorial

É com esse grau de intimidade que 
apresentamos esta edição, do mesmo 
modo com que o tema abordado merece 

ser tratado por nós com mais privança, uma vez 
que se encontra inserido no seio dessa sociedade 
que, na maioria das vezes, não consegue enxergá-
lo com clareza.

Falamos aqui de trabalho escravo contemporâneo, 
em especial, de crianças e adolescentes, assunto 
um tanto quanto pesado e desagradável quando se 
ouve. Todavia, na prática, é absorvido e absolvido, 
com frequência, pelas relações sociais corriqueiras, 
não por dolo (vontade livre e consciente, nesse 
caso, de omitir-se), mas, geralmente, pela falsa 
impressão de normalidade, tendo em vista uma 
tradição cultural, na qual se arraigou valores 
distorcidos quanto à exploração laboral, bem como 
pela indiferença no convívio precário e distante 
com as demais pessoas, ocasionada pela dinâmica 
social que vivemos atualmente.

Nesse sentido, não há uma percepção da realidade 
sofrida pelo infante explorado, muitas vezes, não 
se consegue visualizar qualquer tipo de exploração, 
sendo que o produto dessa ilusão histórico-cultural 
é a aceitação do explorador como um “benfeitor”.

O trabalho escravo infantil, uma das formas de 
escravidão, está relacionado, frequentemente, com 
o tráfico de seres humanos, grande violador dos 
direitos fundamentais, do qual se infere a condição 
social deplorável da maioria das vítimas desses 
delitos, pois muitas delas são impulsionadas (ou, 
às vezes, obrigadas) pelos pais a buscarem por uma 
suposta realidade socioeconômica melhor. Desse 
modo, tornam-se vulneráveis perante os aliciadores, 
facilitando a submissão à exploração.

Essas condições permitem a ocorrência da 
exploração laboral infantil que, por sua vez, 
retira dos infantes o “direito de ser criança (ou 
adolescente)”, a doce inocência da infância, a 

oportunidade de se tornar um ser humano completo 
em sua dignidade e direitos fundamentais, sendo 
que tal oportunidade somente poderia vir do 
respeito a esses direitos e ao desenvolvimento 
educacional (base de uma evolução digna e 
garantidora do bem-estar social).

Nesse paradigma - diferentemente da exploração 
laboral na área rural que, devido à crescente 
mobilização atual da atividade repressora, 
repercutiu-se a ideia de erradicação - a modalidade 
de trabalho escravo infantil que mais necessita ser 
vista de forma clara é a que ocorre no perímetro 
urbano, principalmente no âmbito do domicílio, 
o qual, segundo se verá na entrevista feita com a 
procuradora do Trabalho em Pernambuco Débora 
Tito Farias, é protegido pela inviolabilidade, 
causando empecilhos no enfrentamento a esse 
sério problema.

No que concerne à persecução criminal, a dificuldade 
no combate à escravidão, especialmente infantil, 
está na junção de elementos probatórios, bem 
como na interpretação da norma penal, conforme 
será disposto ao longo da Revista. Contudo para 
acolitar nesse combate, imperioso se torna a 
conscientização das pessoas acerca da relevância 
do tema, bem como seu enfrentamento.

Assim sendo, como forma de reflexionar sobre 
a ideia de erradicação da exploração laboral 
infantil, uma vez que, também, é nosso dever 
assegurar a efetivação dos direitos fundamentais 
às crianças e aos adolescentes (art. 4º, caput, 
do Estatuto), podemos levantar a seguinte 
questão: de que modo poderíamos contribuir 
para a proteção desses humanos em idade pueril, 
sujeitos de direitos, que necessitam tanto de um 
acolhimento célere e eficaz?

É importante a leitura desta edição, porquanto 
ela auxiliará na compreensão do trabalho escravo 
contemporâneo, mormente, no que tange à 
exploração infantil, inclusive com exemplos 
concretos de atuação do Ministério Público Federal 
em Goiás na seara repressiva criminal, servindo 
de fundamento para se refletir sobre a questão 
suscitada anteriormente.

 
Leonardo Gomes dos Santos

Estimado leitor,
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É melhor a criança pobre estar trabalhando 
do que estar roubando. Esse é um dos mitos 
que funcionam como argumentos para 

“legitimar” a escravidão infantil. Para a procuradora 
do Trabalho em Pernambuco Débora Tito Farias, é 
preciso desmistificar essa concepção, pois impor o 
trabalho à criança só estimula a precarização e o 
desemprego ou subemprego  futuro desses cidadãos. 
A Fato Típico entrevistou a procuradora, que pode 
examinar um pouco desse cenário de escravidão 
infantil doméstica no país. Confira: 

Especializada em trabalho escravo, a procuradora 
do Trabalho em Pernambuco Débora Tito Farias, 
recebeu os questionamentos da Fato Típico. 

Qual a relação entre o tráfico de pessoas e o 
trabalho escravo?

É preciso chamar a atenção para o tráfico de pessoas 
que se configura sempre que há constatação de 
trabalho em condição análoga à de escravo com 
migração dos obreiros, descortinando-se, assim, 
via de regra, além do tipo previsto no art. 149 do 

Entrevista

Escravidão infantil sob a cortina 
inviolável do domicílio

*Débora Tito Farias

* Débora Tito Farias é procuradora do 
Trabalho em Pernambuco. Formada 

em Direito pela  Universidade  
Federal de Pernambuco, atua no 

Ministério Público do Trabalho desde 
2005, com foco nas temáticas de 
Erradicação do Trabalho Escravo 

e Erradicação do Trabalho Infantil,  
refletindo sobre as diferenças e 
semelhanças existentes entre as 

formas de exploração em todo o país. 

Código Penal Brasileiro,  o crime de aliciamento 
(art. 207). O Protocolo de Palermo representa o 
principal diploma contra o Tráfico de Pessoas 
no Brasil, tendo sido ratificado pelo Decreto 
nº 5.077/2004, valendo relembrar a definição 
de alcance internacional:“o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 
uso de força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 
ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra, para fins de exploração”. Portanto, 
a exploração de uma situação de vulnerabilidade 
pode caracterizar o Tráfico de Pessoas: aproveitar-
se da miséria, da situação de apatia frente ao 
mercado de trabalho dos cidadãos desempregados 
ou subempregados, da esperança de conseguir uma 
melhor posição social, entre outras estratégias de 
exploração do hipossuficiente. 

Como a senhora analisa a questão do trabalho 
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escravo infantil hoje no Brasil?

Essa modalidade específica de trabalho escravo 
ainda está no campo de invisibilidade no Brasil. 
Sabemos da ocorrência, mas infelizmente os dados 
oficiais e o número de denúncias são ínfimos, tendo 
o trabalho infantil mudado muito de perfil nos 
últimos dez anos. Não encontramos, ou encontramos 
em casos cada vez mais raros, o trabalho infantil na 
formalidade. Essas crianças e adolescentes estão 
trabalhando, na esmagadora maioria, nos setores 
informais, empurrados pelos próprios pais, nas 
economias familiares e nos trabalhos domésticos. 
E sendo o domicílio inviolável, como determina 
a Constituição, os olhos do Poder Público ou das 
Redes de Proteção não alcançam esses lares em 
que afrontas, como o trabalho infantil escravo, 
principalmente o doméstico, estão acontecendo.

Onde está a raiz do problema quando o assunto 
é o trabalho escravo infantil?

Nos aspectos culturais, que lamentavelmente 
“coisificam” essas pessoas, apartadas de suas 
condições inafastáveis de seres humanos e tratadas 
como mercadorias. Ainda há, no Brasil, uma 
cultura de que “para pobre qualquer coisa basta” e 
que “é melhor a criança pobre estar trabalhando do 
que estar roubando”. São mitos tão arraigados, que 
enfrentamos mentalidades desse viés até por parte 
de alguns servidores públicos. Mas não é a camada 
social do indivíduo que determina os seus direitos! 
Qualquer criança, independente da sua situação 
econômica, tem direito ao lazer, à educação, à 
proteção da família, da sociedade e do Estado. As 
vicissitudes vivenciadas por determinada família 
não podem gerar essa flexibilização perversa, que 
só atinge exatamente as pessoas em condições 
mais vulneráveis.  Toda criança ou adolescente 
brasileiro tem direito ao “não” trabalho: crianças 
têm direito à educação e os adolescentes, a partir 
dos 14 anos, à profissionalização. O trabalho 
precoce, desassistido dos aspectos protetivos 
que devem envolver nossos infantes, só estimula 
a precarização e o desemprego ou subemprego 
futuro desses cidadãos.

Qual o perfil socioeconômico da vítima vulnerável 
à condição análoga à escravidão infantil?

Não temos dados formalizados acerca dessa 
modalidade específica. De trabalho escravo, o perfil 
são homens, negros, analfabetos, de 18 a 30 anos. De 
trabalho infantil, o último Censo do IBGE mostrou 
uma tímida redução nos números de trabalho infantil 
em todo o país, com exceção da região norte. O 
perfil nessa seara não tem gênero. São meninos 
e meninas que trabalham na informalidade, nos 
serviços de fretes em mercados públicos, lixões, 
agricultura familiar e na mendicância. 

Goiás: o que a senhora pode falar sobre a 
situação do trabalho escravo infantil no estado?
Em relação ao trabalho infantil em geral, o Estado 
de Goiás é o 18º no ranking nacional de trabalho 
infantil, possuindo um total de 1.296.993 crianças 
e adolescentes de 5 a 17 anos, com 108.939 (8,4%) 
laborando (dados da PNAD 2011). 

Quais as respostas que merecem destaque 
quando tratamos do combate ao trabalho 
escravo infantil no Brasil?
Acredito  que  a erradicação do problema   atualmente 
passa essencialmente pela conscientização junto 
às famílias. O tripé constitucional (Estado, 
Sociedade e Família) deve assegurar o Princípio 
da Proteção Integral, com uma tônica maior em 
relação aos pais, assim creio, pelo fato de os 
casos estarem atualmente na informalidade, em 
famílias que muitas vezes já estão inseridas em 
programas de transferência de renda, precisando, 
assim, basicamente, conscientizar-se dos males 
que o trabalho precoce provoca e aceitar a 
educação/escola como via segura para quebrar o 
ciclo de pobreza.

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
e os tratados internacionais nos quais o Brasil é 
signatário são suficientes para proteger a criança 
de ser escravizada no país? Falta rigor nas leis? 
Qual a sua avaliação?
O Brasil tem uma legislação avançada nessas 
searas, reconhecida e elogiada em todo o mundo. 
O que falta, de fato, é rigor na implementação, 
principalmente no que concerne à efetivação de 
políticas públicas pelos Governos, que assegurem 
de fato todos os direitos previstos aos cidadãos na 
Constituição Federal.
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Exploração invisível

Dois casos ilustram a 
atuação, nos últimos 

anos, do MPF em 
Goiás no combate 

ao trabalho escravo 
infantil: o de Lucélia 

Rodrigues, torturada por 
Silvia Calabresi, e o de 
uma criança indígena, 

explorada por uma pastora

Foi dada pela mãe. Dois anos depois, ao ser 
resgatada pela polícia, estava acorrentada e 
amordaçada. Alicates e ferro de passar roupa eram 
os instrumentos de tortura. Dentes quebrados e 
pele queimada. Digna de cenas de filme de terror, a 
história ocorreu em um dos bairros mais nobres de 
Goiânia. Em 2008, com 12 anos de idade, o caso de 
Lucélia Rodrigues iria chocar o país. A empresária 
Silvia Calabresi manteve a criança em situação 
análoga à escravidão, em seu apartamento.

Fé e exploração. A pastora W.F.M.B prometeu 
cuidar da criança indígena, com onze anos na 
época, oferecendo habitação e educação. A índia 
Xavante veio para Goiânia com o pai e a irmã atrás 
de tratamento médico. Sem condições, os familiares 
aceitaram a proposta da pastora e entregaram a 
criança. No período de maio de 2009 a novembro de 
2010, a menina foi, segundo o Ministério Público 
Federal, forçada a realizar, de forma degradante, 
trabalhos domésticos.
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As duas histórias que a Revista Fato Típico 
se propõe a percorrer nesta edição têm 
uma importância não apenas para revelar 

a atuação do Núcleo de Persecução Criminal 
do Ministério Público Federal em Goiás no 
enfrentamento ao trabalho escravo-doméstico 
infantil, mas também para exemplificar essa prática 
criminosa no Brasil. 

A escravidão contemporânea, a exemplo do que 
ocorria com os negros trazidos da África para o 
Brasil a partir do século XVII, confisca a dignidade 
do ser humano. Seja por meio das ameaças explícitas 
ou veladas, seja pela transformação da pessoa em 
um mero objeto descartável. No caso da criança e 
do adolescente, a situação é ainda mais grave, pois 
ceifa a infância e oblitera o futuro. 

Os casos de Lucélia e da criança indígena 
corroboram a estatística da pesquisa “Crianças 
Invisíveis”, coordenada pela Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância, de que cerca 
de 25% das crianças exploradas ocupam-se do 
trabalho doméstico. Quase sempre a menina é 
escolhida para esse tipo de exploração. Para os 
meninos, restam as carvoarias, os lixões e as 
lavouras de cana-de-açúcar.  
Além da pobreza, um dos propulsores do trabalho 
infanto-juvenil doméstico é o enraizamento desse 
tipo de exploração na cultura brasileira. Há uma 
confusão cultural de se considerar o “explorador” 
como um “benfeitor”. Sob o manto de que os patrões 
estão “fazendo um favor”, pessoas humildes e sem 
instrução, normalmente moradores da zona rural 
e de cidades pequenas, entregam seus filhos para 
estranhos, em contrapartida de as crianças terem 
uma vida melhor, com educação e moradia. 

Normalmente, essas crianças sofrem uma exploração 
invisível, às vezes, sutil, no âmbito de residências 
de pessoas que hipoteticamente deveriam proteger 
as suas infâncias. Nesses espaços privados, longe 
dos olhos fiscalizadores do Estado, são tiradas delas 
a liberdade e a capacidade de sonhar.  

Ao buscar razões para essa herança cultural e 
a nocividade da perpetuação desse mal,  Kátia 
Magalhães Arruda (livro “O trabalho infantil 
doméstico: rompendo o conto de Cinderela”) 

é incisiva: “A ideia persistente de que se está 
‘fazendo um favor’ a essas meninas não pode 
embotar nossa visão racional de que a exploração 
do trabalho infantil, seja de forma mais exposta 
ou de forma mais sutil, retira o direito de ser 
criança, o acesso à escola e ao crescimento 
saudável, almejados por todos que se interessam 
em construir uma nação de bem-estar social e com 
garantias básicas de cidadania”. 

Torturada e escravizada 

Em março de 2008, por meio de um vídeo gravado 
por um vizinho, o Brasil conheceu o drama 
particular de uma garota de apenas 12 anos. Há 
dois, Lucélia Rodrigues da Silva era submetida, 
pela empresária Sílvia Calabresi, à situação análoga 
à escravidão. A menina era obrigada a realizar 
trabalhos forçados, degradantes e a enfrentar uma 
jornada de trabalho exaustiva. As cenas de abuso 
físico e psicológico se passavam em um local 
improvável: na cobertura de um prédio de alto 
padrão em um bairro nobre de Goiânia. 

Lucélia passou a viver com Calabresi porque a 
empresária havia prometido pagar-lhe os estudos e 
ajudar a família. Os cadernos e livros, no entanto, 
foram substituídos pela dura  rotina de empregada 
doméstica, que começava às 5h30 e só terminava a 
1h do dia seguinte. Durante a jornada de trabalho, 
a menina, muitas vezes, não recebia nenhuma 
refeição. De acordo com a sentença proferida pela 
5ª Vara Federal, que condenou a empresária por 
manter a garota em condição análoga à de escrava, 
a partir da ação penal ajuizada pelo Ministério 
Público Federal, “ofereciam (à Lucélia), como 
alimento, fezes e urina de cachorro, com  o propósito 
de humilhá-la.” 

A menor também não tinha horário para o descanso 
e frequentemente era obrigada a refazer o serviço, 
ou porque a empregada de Sílvia Calabresi, Vanice 
Maria Novais, jogava barro nos locais já limpos, 
ou sem motivo aparente. A sentença também 
relata que a menina era submetida a torturas. 
“Silvia, auxiliada por Vanice, chegou ao absurdo 
de acorrentar Lucélia em uma escada, pendurada 
pelas mãos, de modo que os pés mal tocavam o 
chão. Também, em várias oportunidades, mutilou-
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lhe a língua  com alicate, aplicou-lhe pimenta na 
boca, olhos e nariz, esmagou-lhe as unhas na porta, 
provocou-lhe queimaduras com colheres quentes e 
ferro de passar, além de amordaçá-la e sufocá-la 
com sacos plásticos.” 

Em abril de 2011, o Ministério Público Federal 
em Goiás obteve a condenação de Sílvia Calabresi 
a onze anos e seis meses de reclusão, em regime 
fechado, por manter em condição análoga à 
escravidão as menores Lucélia Rodrigues da Silva e 
Lorena Coelho Reis. A sentença da 5ª Vara da Justiça 
Federal em Goiás reconheceu que a motivação e as 
circunstâncias do crime eram  desfavoráveis, pois 
Sílvia Calabresi é “uma pessoa de boa formação 
cultural, possuía condição financeira considerável, 
moradia de alto nível, e, nessas condições, poderia 
contratar vários empregados domésticos.”

O marido de Sílvia, Marco Antônio Calabresi Lima, 
foi condenado a três anos e seis meses de reclusão, 
porque, embora ciente da situação de trabalho 
exaustivo e humilhante a que era submetida a 
menor Lucélia, se omitiu e não evitou que a menor 
continuasse trabalhando em condição aviltante 
em sua residência. A pena privativa de liberdade 
imposta a Marco Antônio foi substituída por 
prestação de serviço e pagamento de 30 salários 
mínimos para o Centro de Orientação e Reabilitação 
em Encefalopatia (Corae). A empregada de Sílvia 
Calabresi à época, Vanice Maria Novais, foi 
absolvida, pois a sentença reconheceu que estava 
sujeita à dominação de Sílvia. Tal decisão foi, 
em 2 de abril de 2013, confirmada pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (veja a íntegra do 
Acórdão na versão eletrônica da revista).

A pastora e a índia 

Em janeiro de 2012, o Ministério Público Federal 
em Goiás ofereceu denúncia em face de W.F.M.B., 
que se apresentava como pastora, por submeter 

O Caso Calabresi e o da Índia Xavante foram 
destaques na mídia local e nacional
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uma criança indígena de onze anos à condição 
análoga à de escravo em Goiânia. Oriunda da 
aldeia de São Marcos, em Barra do Garças (MT), 
a menor veio para Goiânia com o pai e irmã em 
busca de tratamento médico. A família se hospedou 
na Casa do Índio, mas, para proteção das meninas, 
o homem procurou apoio material e religioso na 
Igreja conduzida pela pastora em um bairro da 
capital de Goiás.  

W.F.M.B prometeu oferecer habitação e 
educação, mas, conforme descreve a denúncia 
formulada pelo Ministério Público Federal, 
se aproveitou da pobreza e da necessidade da 
menina e a submeteu a exaustivos e penosos 
trabalhos domésticos. 

Por causa do trabalho incompatível com sua 

idade, a menor teve queda no aproveitamento 
escolar e danos no seu desenvolvimento físico, 
moral e social. Além disso, em decorrência das 
exaustivas e degradantes atividades domésticas 
forçadas a que foi submetida, a pequena índia 
sempre aparentava cansaço, indisposição e 
hematomas, deixando, geralmente às sextas-feiras, 
de comparecer às aulas e de realizar as tarefas 
escolares, fatos percebidos por suas professoras 
da instituição de ensino que frequentava.

Conforme relatado na denúncia, o trabalho 
doméstico infantil de menores de 16 anos foi 
inserido na lista das piores formas de atividades 
que exploram crianças, pelo Decreto nº 
6.481/2008, regulamentador da Convenção 182 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

que trata da proibição das piores 
formas de trabalho infantil. 
Essas atividades, da forma como 
foi obrigada a se submeter, 
privaram a menor, no período, 
de sua infância, educação, 
desenvolvimento e dignidade.

Em sentença proferida em 
1º de abril de 2013, o juiz 
federal da 5ª Vara em Goiás 
absolveu a denunciada. Por 
não concordar com a decisão, 
o Ministério Público Federal 
apresentou recurso ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(veja as razões do recurso na 
revista virtual). “Setores do 
poder Judiciário ainda não se 
sensibilizaram completamente 
com os abusos sofridos 
por menores submetidos a 
trabalho doméstico infantil. O 
Ministério Público Federal tem 
lutado incessantemente para 
chamar atenção ao problema e 
demonstrar o quanto é grave tal 
prática”, afirma o procurador da 
República Daniel de Resende 
Salgado, autor da ação.
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Na história 

A edição da revista Veja, de 31 de dezembro de 1969, apresentava 
uma reportagem sobre denúncias a respeito de um mercado de 
escravos funcionando nos estados de Goiás e Mato Grosso.  O 
jornal “O Norte” denunciou o drama do menor Severino Francisco 
dos Santos, que teria sido aliciado na Paraíba e vendido por 130 
cruzeiros novos para o Mato Grosso.

Severino relata que no início de 1968 confiou em uma promessa, 
feita por um proprietário de caminhão, para trabalhar como 
garçom de hotel e que iria trabalhar em Itumbiara. O menor 
acabou sendo vendido para um fazendeiro e levado para o 
Pantanal Mato-Grossense. 

O procurador da República em Goiás na época, José Pereira da 
Costa, apresentou várias denúncias contra fazendeiros. Para 
ele, a solução do problema apenas ocorreria com a mudança 
da mentalidade dos proprietários de terras no Brasil Central. 
José Pereira  também acreditava que a falta de repressão a essa 
atividade devia-se à suavidade das penas previstas em lei. A 
denúncia do caso de Severino e várias outras divulgadas naquele 
ano apresentavam morosidade na resolução dos casos.

Resgate histórico revela atuação do Parquet federal no 
combate ao trabalho escravo infantil no estado desde 
a década de 1960. A revista Veja, edição número 69, 

de 31 de dezembro de 1969, trouxe notícia de atuação 
do Ministério Público Federal em Goiás, no combate ao 

trabalho escravo. Matéria ao lado.

Lista Suja 

O Brasil fechou 2012 com mais de 400 empregadores na Lista 
Suja do Trabalho Escravo, instituída pela Portaria n° 540/2004, do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 A lista é uma ferramenta informativa com a 
relação dos empregadores que tenham mantido 

trabalhadores em condições análogas à de 
escravo. A lista dos empregadores 

“sujos” é atualizada a cada seis 
meses. O empregador incluído 
só tem seu nome destituído da 
lista após dois anos, desde que 

realizado o pagamento das dívidas 
trabalhistas e multas.  Instituições federais como o Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e BNDES suspendem a contratação de 
financiamentos e acesso ao crédito. Os bancos privados também 
são impedidos de conceder crédito rural aos pertencentes à lista. 



FAIXA 
ETÁRIA

   5 a 17 ANOS

U.F. TOTAL OCUPADAS ÍNDICE RANK
Brasil 42.708.447 3.673.898 8,60% 0°   

PI 820.016 118.761 14,48% 1º

TO 372.065 48.362 13,00% 2º

AC 230.836 28.692 12,43% 3º

MA 1.867.403 230.470 12,34% 4º

RO 409.274 48.814 11,93% 5º

AM 1.036.130 119.400 11,52% 6º

PR 2.217.928 249.185 11,24% 7º

BA 3.430.275 363.609 10,60% 8º

RS 2.102.505 222.340 10,58% 9º

PA 2.130.778 223.911 10,51% 10º

RR 127.067 12.847 10,11% 11º

CE 2.069.953 206.781 9,99% 12º

ES 744.127 71.731 9,64% 13º

SC 1.252.889 120.527 9,62% 14º

MG 4.111.828 394.292 9,59% 15º

MT 722.099 66.996 9,28% 16º

PB 854.288 75.851 8,88% 17º

GO 1.296.993 108.939 8,40% 18º

SE 494.456 41.173 8,33% 19º

AL 891.908 72.509 8,13% 20º

RN 753.769 55.727 7,39% 21º

MS 553.070 36.665 6,63% 22º

SP 8.142.791 510.276 6,27% 23º

PE 2.091.690 119.242 5,70% 24º

DF 545.961 18.423 3,37% 25º

AP 210.560 6.701 3,18% 26º

RJ 3.227.788 101.674 3,15% 27º

Ranking de trabalho infantil no 
Brasil, elaborado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) do 

Ceará, com base nos dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 2011

O que é o trabalho infantil 
doméstico?

Do trabalho infantil, cerca de 10% é 
doméstico, resultado revelado em uma 
pesquisa apresentada no trabalho 
“Crianças Invisíveis”, pela Organização 
Internacional do Trabalho, Andi e Unicef. 
De acordo com a obra, o trabalho infantil 
doméstico é uma face do problema do 
trabalho infantil. No entanto, continuou 
invisível até recentemente. “Apesar de 
ser uma velha prática no Brasil, parte 
da nossa herança escravocrata, ele era 
até pouco tempo ignorado pela maioria 
das pesquisas e pela própria imprensa. 
Em 2002, graças a estudos feitos por 
entidades da sociedade civil e pela 
Organização Internacional do Trabalho, 
virou notícia. Tirá-lo do anonimato já é 
um avanço, mas, a exemplo do que 
acontece com a cobertura do Trabalho 
Infantil em geral, ainda é necessário 
ampliar o foco das matérias, 
discutindo causas, consequências e 
possíveis soluções”.

De acordo com relatório do Unicef 
de 1997, o trabalho doméstico é 
uma das formas de exploração de 
mão de obra infantil mais difundidas 
e menos pesquisadas. No mundo 
todo, milhões de crianças trabalham, 
na obscuridade de casas fechadas, 
como empregadas domésticas.

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001, 
havia 494 mil crianças e adolescentes 
de 5 a 17 anos nessa situação no 
Brasil. Uma análise de pesquisas, 
realizadas pelo governo federal, 
organismos nacionais e internacionais, 
universidades e organizações não-
governamentais, mostra que as 
mulheres respondem por 95,6% do 
trabalho doméstico, sendo que 43,7% 
delas são meninas entre 12 e 15 anos. 
Um terço começou a trabalhar entre os 
5 e os 11 anos. 

Em geral, as meninas pobres são 
introduzidas no serviço doméstico em 
torno dos 7 anos, cuidando dos irmãos 
mais novos e ajudando nas tarefas de 
casa. Daí, a passagem para o trabalho 
doméstico remunerado torna-se, 
segundo a socióloga baiana Marlene 
Vaz, autora do livro A Menina e a Casa, 
publicado em março de 1999, um 
desdobramento natural.

O trabalho infantil doméstico em casa de 

terceiros é bastante diferente do serviço 
realizado na casa da própria criança ou 
adolescente. Com os patrões, não há 
divisão de tarefas nem apelo afetivo; a 
criança e o adolescente assumem uma 
carga de trabalho pesada e recebem 
uma remuneração injusta. Segundo as 
pesquisas da OIT realizadas em Minas 
Gerais, Pernambuco e Pará, 64,2% 
das pequenas trabalhadoras ganham 
menos de meio salário mínimo. A 
jornada acima de 40 horas semanais é 
o cotidiano de 52,8% delas. A maioria 
não tira férias (55,5%) e desconhece os 
seus direitos trabalhistas (60,6%). Outra 
parcela não tem sequer remuneração – 
trabalha em troca de casa e comida.

Fonte: trechos retirados da obra 
“Crianças Invisíveis”, organizado pela 
Organização Internacional do Trabalho, 
Andi e Unicef.
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artigo

Deveria a poesia que driblou a censura1 ser 
também capaz de nos ajudar a desnudar uma 
realidade escondida, negada, mas ainda 

presente em nosso cotidiano, garantindo espaço 
para “sonhar mais um sonho impossível, vencer o 
inimigo invencível, sofrer a tortura implacável” e, 
então, “romper a incabível prisão”2.

Não é poética, todavia, nem tampouco 
fantasiosa, a realidade do trabalho escravo 
no Brasil, que insiste em desafiar políticas 
públicas para seu enfrentamento.

Desde 1995, ano que marca o início de um trabalho 
estruturado de combate ao trabalho escravo, 
muito se avançou na discussão do tema, mas este 
reconhecimento está longe de significar o resgate 
da dívida social brasileira.

Com a eclosão do chamado caso Zé Pereira, levado 
ao conhecimento da OEA, várias medidas foram 
implementadas, gerando um número significativo 
de resgates de trabalhadores escravos, notadamente 
na área rural, com enfoque nas fronteiras agrícolas 
brasileiras, especialmente, mas não apenas, nos 
estados do Pará e Mato Grosso3.

Um impossível chão

Se progredimos no combate ao trabalho escravo 
rural, tornando o tema visível e obtendo-se uma 
crescente mobilização social, fato é que as condições 
centrais que permitem a ocorrência do problema 
continuam presentes e sem solução, destacando-
se, ao lado da impunidade, a fragilidade social a 
que expostas as vítimas e uma certa aceitação 
das condições a que submetidas ou, nos casos 
extremos, a própria negação de que ainda exista tal 
prática, que acaba acobertada sob o manto de uma 
pretensa tradição cultural, de uma prática reiterada, 
decorrente das condições históricas brasileiras.

As repetidas atuações repressoras, todavia, 
permitiram que se inoculasse a ideia de que tais 
práticas precisam ser eliminadas.

Entretanto, se, com algum custo, conseguiu-se 
despertar o olhar crítico da sociedade para o que  
se passa no interior das longínquas propriedades 
rurais, longe ainda se está da aceitação desta 
realidade nos centros urbanos, cujas condições 
parecem, em uma leitura míope, suficientes, por si 
só, para afastar a prática.

A realidade, todavia, mais uma vez supera a ficção 
e se mostra cruel, atingindo, mesmo na mais rica 
cidade brasileira, trabalhadores expostos a um 
quadro degradante de superexploração na indústria 
têxtil ou na contrafação de mercadorias, servindo-
se de imigrantes clandestinos4 ou migrantes pobres, 
assim como minorias sexuais, como é o caso de 
transexuais explorados na noite paulistana.

Mesmo que pouco visíveis, tais situações já começam 
a sair das sombras, fato que ainda não ocorreu com 
outro modelo de escravidão contemporânea, que se 

______________
1. Para conhecer parte da história brasileira, vide a matéria 
“Como o MPF driblou a censura”, publicada em O Correio 
Braziliense, de 26 de abril de 2010, acessado em 30 de março 
de 2013, disponível em: http://www.correiobraziliense.com.
br/app/noticia/brasil/2010/04/26/interna_brasil,188641/
index.shtml 
______________ 
2. Trecho recortado da versão de Chico Buarque para a música 
Sonho Impossível.
______________ 
3. Para uma visão dos resgates de trabalhadores, sua 
distribuição pelo território nacional, vale a pena consultar 
infográfico divulgado pela Revista Galileu, acessado em 
2 de abril de 2013, disponível em http://revistagalileu.
globo.com/Revista/Common/0,,EMI333998-17805,00-
RAIO+X+DO+TRABALHO+ESCRAVO.html

______________ 
4.Entre as várias matérias sobre o tema, vide Senzalas 
Bolivianas, acessada em 4 de abril de 2013, disponível em 
http://reporterbrasil.org.br/2001/10/senzalas-bolivianas/
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processa nos lares brasileiros, tendo como vítimas 
crianças e adolescentes (em sua imensa maioria 
do sexo feminino) que, a pretexto de receberem 
acolhimento em um lar, veem-se entregues por suas 
famílias para servirem de empregadas domésticas, 
desempenhando as mais diversas funções, sem 
qualquer reconhecimento de vínculo trabalhista ou 
proteção social.

Tem-se, então, um misto de alegada proteção 
social, com uma espera de melhoria nas condições 
de tais pessoas, que, todavia, de “protegidas” 
passam a “exploradas sem reconhecimento”, 
trabalhando sem direitos, submetidas a 
explorações de toda ordem5 6, servindo, por 
vezes, como escravas sexuais para iniciação dos 

______________ 
5. Vide reportagem divulgada pelo Repórter Brasil, acessado 
em 4 de abril de 2013, disponível em http://reporterbrasil.
org.br/2009/02/casal-se-compromete-a-nao-mais-escravizar-
adolescentes/
______________ 
6. Como exemplo eloquente da barbárie, importante a leitura 
dos fatos ocorridos, entre 2004 e 2009, na cidade de Curitiba/
PR, objeto do acórdão proferido no TRF4, HC 5007057-
49.2011.404.0000, Sétima Turma, Relator Néfi Cordeiro, 
D.E. 02/06/2011.

Fo
to
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sc
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a 
PR
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A

filhos das famílias que as exploram.

Um quadro que parece fantasioso ou exagerado 
em um primeiro momento, mas que se confirma 
com a leitura menos míope da realidade que 
nos circunda.

Fruto de uma desigualdade social intensa7, 
famílias pobres acabam por aceitar este modelo de 
exploração de seus filhos, como alternativa para 
que tais crianças e adolescentes possam sonhar com 
educação e ascensão social8, que, todavia, não lhes 
é ofertada e que, após vários anos de exploração, 
nem mesmo a configuração de um contrato de 
trabalho doméstico é visto como possível.

Neste contexto, apenas o reconhecimento concreto 
de que tais fatos existem e que precisam ser 
enfrentados pode levar a uma mudança real.

Por Ubiratan Cazetta*

______________ 
7. Vide Perfil do Trabalho Infantil, acessado em 5 de 
abril de 2013, disponível em http://reporterbrasil.org.br/
trabalhoinfantil/brasil-enfrenta-nova-fase-do-combate-ao-
trabalho-infantil/
______________ 
8. Vide descrição da realidade do trabalho infantil doméstico, 
acessado em 5 de abril de 2013, disponível em http://
reporterbrasil.org.br/trabalhoinfantil/a-dura-realidade-do-
trabalho-infantil-domestico/
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doutrina
A questão não é, entretanto, de falha normativa, já 
que o artigo 149 do Código Penal contempla, entre 
suas figuras típicas, a proteção necessária, quer no 
aspecto degradante das condições de trabalho ou em 
sua jornada exaustiva ou forçada, quer na restrição 
à locomoção, por dívida, impedimento de acesso a 
meio de transporte ou retenção documental, com 
previsão de acréscimo de pena quando a vítima for 
criança ou adolescente.

No campo repressivo, o grande dilema parece 
situar-se na capacidade de investigação e reunião de 
elementos probatórios, além da resistência cultural 
em aceitar e enxergar a configuração do crime, 
afastando-se de uma leitura restritiva do tipo9.

Mais uma vez, o desafio é enxergar os fatos de 
maneira clara, tendo a proteção integral à criança 
e ao adolescente como meta da qual o Estado 
brasileiro não pode se afastar, menos ainda quando 
ocorrem em situação característica de escravidão, 
negando a condição mínima de dignidade da 
pessoa humana.
______________ 
9. Não é demais destacar a discussão travada no TRF4, 
RSE 5000380-79.2012.404.7012, Sétima Turma, Relatora 
p/ Acórdão Salise Monteiro Sanchotene, D.E. 30/11/2012, 
quanto à pretensa ofensa ao princípio da taxatividade do 
artigo 149 do Código Penal.

VERONESE, Josiane Rose Petry, CUSTÓDIO, 
André Viana. Trabalho infantil doméstico no Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 276 p.

Tem como principal objetivo abordar o trabalho 
infantil de forma interdisciplinar, circunscrevendo 
seu objeto de análise ao âmbito doméstico. Assim, 
a preocupação central envolve os casos de crianças 
e adolescentes que suportam obrigações típicas de 
adultos, em prejuízo de seu desenvolvimento físico 
e social, seja em suas próprias casas ou, como é 
mais frequente, em casa de terceiros. Trata-se de 
hábito bastante arraigado na sociedade brasileira, 
cuja origem remonta ao período da escravidão. 
Amparada em pesquisa de fontes documentais, 
a análise histórica contextualiza os direitos da 
criança e do adolescente como conquista recente, 
consolidada apenas com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente de 1990. 

*Ubiratan Cazetta é procurador 
da República em Belém. Formado 

em Direito pela Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco 
- Universidade  de São Paulo, é 

mestre em Direitos Humanos pela 
Universidade Federal do Pará. Atua 
no Ministério Público Federal desde 
1996. Foi procurador regional dos 
Direitos do Cidadão, procurador 

regional eleitoral e procurador-chefe 
da Procuradoria da República no 
Pará. Também atuou como vice-

presidente da ANPR - Associação 
Nacional dos Procuradores da 

República, tendo sido diretor para 
assuntos legislativos.

Leia sobre o 
tema

Confira quatro livros que a Fato Típico recomenda 
a leitura, que trata da problemática que envolve o 
trabalho infantil.
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NOCCHI, Andrea Saint Pastous, VELLOSO, Gabriel Napoleão, FAVA, 
Marcos Neves (Orgs.). Criança, adolescente, trabalho. São Paulo: Ltr : 
Anamatra, 2010. 392 p.

A escolha do tema Criança, Adolescente, Trabalho é fruto das 
experiências institucionais que a Anamatra tem vivenciado na sua 
trajetória e de sua participação no Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil. Com a edição desta obra, a Anamatra 
dá continuidade ao compromisso de estimular, sistematizar e divulgar 
a produção científica de temas relacionados ao mundo do trabalho.  
Além de contribuir para que a lacuna doutrinária sobre o tema seja 
superada, pretende afirmar o reconhecimento do trabalho infantil 
como uma das piores formas de violação de direitos humanos, que 
precisa ser combatida, denunciada e erradicada no Brasil e no mundo.  
São encontradas, nesta obra, visões diferentes, jurídicas ou não, que têm em 

comum a certeza de que crianças e adolescentes precisam viver plenamente sua infância e adolescência, 
na escola, na família, no lazer e no acesso à cultura. 

CUSTÓDIO, André Viana, VERONESE, Josiane 
Rose Petry. Trabalho infantil:  a negação do ser 
criança e do adolescente no Brasil. Florianópolis: 
OAB/SC, 2007. 310 p.

Esta obra focaliza a compreensão do trabalho 
infantil como um fenômeno interdependente de 
complexas relações culturais e sociais, nas quais 
o Direito se apresenta como um dos elementos 
constitutivos da realidade. A perspectiva teórica 
apontada evidencia as relações políticas, 
econômicas, culturais e jurídicas subjacentes à 
realidade histórica pela qual se consubstanciou 
o direito de proteção à criança e ao adolescente 
contra a exploração do trabalho infantil. 

LOPES, Marco Antônio. Proposições jurídicas: 
fonte de proteção social do trabalho infantil. São 
Paulo: Ltr, 2012. 190 p.

O livro apresenta ao leitor as proposições jurídicas 
e as formas de proteção social do trabalho infantil 
no processo histórico, no Direito Comparado 
e nas normas brasileiras, sem deixar de lado a 
atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, 
do Ministério Público do Trabalho e do Poder 
Judiciário. Estudo comparado sobre a história do 
trabalho infantil no direito da Inglaterra, França, 
Itália, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Estudo 
comparado sobre o tratamento dado à proteção 
ao trabalho infantil no direito da Argentina, 
Paraguai e Uruguai.
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