
FACULDADE CIDADE VERDE 

DIREITO 

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL: 

O TRABALHO (IN) DIGNIFICA O HOMEM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017 



2 
 

 



 

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL: 

O TRABALHO (IN) DIGNIFICA O HOMEM? 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

(Monografia) apresentado à Faculdade 

Cidade Verde-FCV como requisito 

para conclusão parcial do Curso de 

Graduação em Direito.  

 

Orientador (a): Professora Mestranda 

Luciana Souza Fante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017 



 
  

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

SANTOS, Douglas da Silva: Trabalho 

Escravo Contemporâneo: O Trabalho (in) 

Dignifica o Homem? Trabalho de Conclusão 

de Curso (Monografia) apresentado como 

requisito parcial à do Curso Graduação em 

Direito, da Faculdade Cidade Verde-FCV, 

realizado no ano de 2017.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof.ª Mª. Luciana Souza Fante 
Faculdade Cidade Verde 

_________________________ 

ORIENTADORA (O) 

 
 

Prof.ª Mª .Graziela Trojan Repiso 
Faculdade Cidade Verde 

_________________________ 

   MEMBRO CONVIDADO (1) 

 

Prof. Me. Diogo Valério Felix 
Faculdade Cidade Verde 

_________________________ 

MEMBRO CONVIDADO (2) 

 

 

 

 

Examinado (a) em: 14/11/2017 

Conceito: nota 8,0. 



 
  

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho com total regozijo 

a minha família. 

  



 
  

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, Criador de todas as coisas. À minha esposa Luci pelas orações, pela 

companhia e pela compreensão de minha ausência. Ao meu filho Lucas Gabriel, e à 

toda minha família. Aos colegas acadêmicos que, em meio as dificuldades, me 

ajudaram com cooperação mútua na intenção de finalizarmos o curso de Bacharel em 

Direito. Aos meus irmãos em Cristo e à minha orientadora acadêmica Luciana Souza 

Fante, que se dispôs na montagem e publicação desta monografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejam sábios no procedimento para com 

os de fora; aproveitem o máximo todas as 

oportunidades. O seu falar seja sempre 

agradável e temperado com sal, para que 

saibam como responder a cada um. (Col.4-

5,6) 

  



 
  

RESUMO 

 

O trabalho escravo é uma realidade desde a antiguidade até os dias atuais, 

se faz presente no meio em que vivemos. Diante da constante mudança e do 

desenvolvimento da produção, tanto rural, quanto urbana, surgem as novas formas 

de trabalho escravo no Brasil. Esse formato de exploração do trabalho também é 

conhecido dentro do ordenamento jurídico como trabalho análogo. Um dos princípios 

da Constituição Federal do Brasil é a dignidade da pessoa humana, que está 

fundamentada no art.1 inciso III, dentro do Estado Democrático de Direito, visando a 

o valorizar trabalho humano. Reprimir essas práticas abusivas é dever do Estado, por 

meio dos seus agentes de fiscalização, utilizando-se dos meios legais de sanções 

administrativas (Poder Executivo) e punitivas (Poder Judiciário). 

Palavras-chave: Trabalho forçado; Trabalho escravo. Trabalho degradante. 

  



 
  

ABSTRACT 

 

Slavery is reality since antiquity until nowadays, it is presente in the environment in 

wich we live. Facing the constant changes and the production’s development, wheter 

rural or urban, arise new ways of slavery in Brasil. This means of working exploration 

is also known, by legal order, as work analogous to slavery. One of the main principles 

of Brazilian Federal Constituition is the dignity of the human person, wich is based on 

article 1 subsection III, within Democratic State, aiming at valuing human labor. 

Suppress such abusive practices is the State’s duty, through inspection agentes, using 

legal means of administrative sanctions (Executive Power) e punitive sanctions 

(Judicial Power). 

Key-words: Forced Labor; Slavery; Degrading 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho desenvolvido tem como perspectiva demonstrar a realidade de 

muitos brasileiros e imigrantes que, em decorrência da desigualdade social, procuram 

banir a miséria para garantir sua sobrevivência e de seus familiares e são, também, 

compelidos a viver em situações degradantes e análogas a de um trabalho escravo.  

Mesmo sendo essa prática vedada pela Constituição Federal de 1988, o 

trabalho escravo continua presente na sociedade brasileira. Fazendo uma 

retrospectiva histórica do trabalho escravo, nos deparamos com alguns temas que 

serão abordados nessas pesquisa em relação à condição análoga.  

Ao longo da história da civilização, diante de relatos bíblicos, avançando pela 

escravidão, desde a antiguidade até a descoberta do Brasil pelos Portugueses, 

Colônia, Império e atual República do Brasil. Em face disso, fica evidente que, mesmo 

com assinatura em 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel, regente do Império 

Brasileiro, a Lei nº 3.353, mais conhecida por Lei Áurea, que determinou o fim da 

escravidão, persistem ainda situações de escravidão, ou análogas as de escravo, 

ainda que tais atos sejam contrários à Constituição Federal de 1988.  

Existem várias formas de trabalhos que configuram escravidão, como por 

exemplo: trabalho forçado, servidão por dívidas e trabalho degradante, aliados a 

outros fatores que podem levar ao cerceamento da liberdade. Com a crise financeira 

que o Brasil enfrenta e o alto índice de desemprego, existe um grande número de 

pessoas em busca de emprego, para o seu sustento e de sua família, que estão 

dispostos a enfrentar qualquer espécie de trabalho e de salário para garantir a 

sobrevivência de seus familiares. Para conseguir um emprego na realidade 

econômica brasileira, os trabalhadores abdicam de seus direitos fundamentais e 

garantias. 

Existe a manifestação do trabalho análogo ao escravo quando direitos 

fundamentais e instrumentos internacionais de proteção aos direitos do trabalhador 

são violados, ferindo principalmente o art. 1º, III, da CF/88 que afronta o princípio da 

dignidade da pessoa humana. A desaprovação do trabalho escravo é totalmente 

objetiva. Os Tratados e Acordos Internacionais sobre Direitos Humanos também 

proíbem essa prática. A escravidão, por se tratar de um ilícito penal e trabalhista, é 

praticada às escondidas e, em geral, em ambientes rurais de difícil acesso. As causas 

do trabalho escravo são a deficiente fiscalização e a impunidade. Segundo pesquisas 
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realizadas pela Organização Internacional do Trabalho em pleno século XXI, a grande 

concentração desse crime acontece exatamente em regiões de avançado 

desenvolvimento capitalista ou de fronteiras agrícolas, onde se localizam as grandes 

empresas que contam com o apoio estatal por meio de incentivos fiscais.  

Atualmente, esse tema se mostra em grande evidência nos meios de 

comunicação, como reportagens jornalísticas. Tais práticas são inconciliáveis com a 

Constituição Federal do Brasil de 1988, com leis infraconstitucionais, com os direitos 

humanos e com convenções da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

ratificadas pelo Brasil. Essa é, infelizmente, a realidade do nosso país. Surge, então, 

a necessidade de um plano jurídico eficaz, social e econômico no sentido de abordar 

o problema, descrever soluções e trazer resultados práticos positivos, a fim de permitir 

um combate mais rigoroso ao trabalho escravo.  

Por milênios, em várias partes do mundo, a escravidão foi uma prática comum 

e aceita pelos diversos povos. Somente a partir do século XIX é que o comércio de 

pessoas passou a ser criticado, e em muitas regiões foi abolido (pelo menos 

legalmente). Hoje em dia, apesar da existência de milhões de indivíduos ainda 

trabalhando como escravos, tal situação é considerada um crime pela comunidade 

internacional. 

Este trabalho visa a demonstrar o lado do trabalhador “escravo” na sua 

condição precária e análoga o qual o empregador ignora, contando que a Carta 

Magna, as leis esparsas e tratados internacionais os quais o Brasil ratificou por meio 

da aprovação do Congresso Nacional. Em certas regiões do Brasil, tais regras não 

são cumpridas ou são desconhecidas entre empregado e empregador, sobre direitos 

e deveres a serem cumpridos. 

 

2 O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO  

 

2.1 História da escravidão no Brasil 

 

No Brasil, com a intensa produção de cana de açúcar em engenhos, havia um 

problema real: a ausência de mãos de obra em escala suficiente, obediente e de baixo 

custo operacional, para que a força de trabalho na lavoura se estabelecesse 

adequadamente. 
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A mão-de-obra originada do sistema escravocrata dos índios foi diminuindo e, 

com isso, surgiu a necessidade da substituição dessa classe operária por outra tão 

produtiva quanto essa e que também auferisse lucros aos donos das propriedades. 

Nesse período, sob a bandeira da divulgação do catolicismo junto aos índios, esses 

eram aprisionados e escravizados. Para Luiz Koshiba e Denise Manzi1: 

 

“(...) que tornou-se uma ameaça perigosa para certas capitanias, 
além da luta armada, os indígenas reagiam tanto de outras 
maneiras, ocorrendo fugas, alcoolismo e homicídios como forma 
de reação à violência estabelecida pelo escravismo colonial. 
Houve ainda a reação dos jesuítas que empenhados na 
catequese do índio, o punham a sua escravidão (...)”. 

 

Para o autor André Borin2, citando em seu trabalho o autor Pinsky, assim 

descreve: 

“[...] a fraca densidade demográfica da população indígena no 
Brasil; o fato de as tribos ficarem cada vez mais arredias, a partir 
da percepção do interesse do branco em escraviza-las; 
dizimação dos indígenas por meio de superexploração de sua 
força de trabalho; a proteção jesuítica etc.”. 

 

O sistema da escravidão indígena passou a ser substituído pelos escravos 

vindos da África. De acordo com Ione Maria Barreto Leão3, 

 

(...) a escravidão negra não surgiu como um remédio contra o 
Insucesso da escravidão indígena Mas sim foi ganhando espaço 
em um contexto sócio econômico em que a escravidão indígena 
se encontra em desvantagem ante as maiores benesses da 
escravização negra. 

 

                                                           
1KOSHIBA, Luiz; PEREIRA F, Denise Manzi. O trabalho escravo na História do Brasil. Disponível 
em:<http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=4> Acessado em: 17/08/2017 
2 BORIN, André Luis dos Santos. A “nova” senzala é logo ali: ao lado da “Capital do Agronegócio”; 
lá nos fundos dos canaviais sertanezinos. Dissertação apresentada à Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, como pré-requisito para 
obtenção do Titulo de Mestre em Serviço Social. Área de concentração: Serviço Social: Trabalho e 
Sociedade. 2011. Franca-SP. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/Home/Pos-
graduacao/ServicoSocial/Dissertacoes/borin.pdf> Acessado em: 17/08/2017. 
 
3LEÃO, Ione Maria Barreto. Escravidão Contemporânea- Combate. Mestrado em Direito. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC). São Paulo. 2016. Disponível em: 
<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19286>.Acessado em: 12/09/2017. 
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Em meio a esse cenário, o negro foi trazido ao Brasil para realizar um trabalho 

forçado, algo contra e a despeito de sua vontade. Afirma Jaime Pinsky (2010, p.23) 

que (...) o negro foi, portanto trazido para exercer o papel de força do Trabalho 

compulsório numa estrutura que estava se organizando em função da grande 

lavoura(...). 

Jean Souza de Oliveira descreve4 que 

(...) a comercialização de escravos trazidos da África começou a 
se tornar intensa. Durante sua jornada pelos oceanos até 
chegarem ao Brasil os escravos passavam pelas piores 
situações possíveis, tais como alimentação insuficiente e de 
péssima qualidade, recebiam trapos, eram acorrentados e 
torturados (...).  

 

A quantidade de negros sequestrados das terras africanas pelos traficantes 

ultrapassou a soma dos 8 (oito) milhões. Jaime Pinsky (2010, p.38, apud Luiz Felipe 

de Alencastro) afirma que “assim de 8.330,00 negros aprisionados, só dois milhões 

teriam conseguido sobreviver por mais de cinco anos, mais de seis milhões de 

mortos". 

Segundo o Autor Pinsky (2010, p.36), “(...) a lei portuguesa tratava de defender 

a “mercadoria”. Exigia que ao escravo fossem fornecidas três refeições diárias, dois 

litros e meio de água e que sofresse revisão médica”.  

E continua o autor Pinsky (2010), sem contar o fato que, na “(...) hora do 

embarque, deveriam ouvir o sacerdote que ao colocar sal em sua língua e os 

batizavam, pois um pagão não deveria ir a um país cristão (...)”. 

Para o autor Jean Oliveira (2011), “os que chegavam vivos eram submetidos à 

jornada de trabalho extremas, que excediam demasiadamente sua força física e nos 

momentos de descanso ficavam trancados em senzalas com capatazes garantindo 

que uma possível fuga jamais exista”. 

Diante das condições do trabalho escravo, começaram a surgir grupos 

organizados de revoltados contra a escravidão, o que determinou as severas punições 

a quem tentava a fuga. O controle era exercido pela figura do capitão do mato, que 

tinha como objetivo a busca dos escravos foragidos aplicando punições, desde açoites 

                                                           
4OLIVEIRA, de Jean Souza. O trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Monografia apresentada 
ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Tele Virtual como requisito parcial à obtenção do grau de 
especialista em Direito e Processo do Trabalho. Universidade Anhaguera-Uniderp Rede de Ensino Luiz 
Flávio Gomes. Fortaleza-Ceará, 2011. Disponível em: 
<https://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj035479.pdf> Acessado em: 17/09/2017.  
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e até mesmo a morte. Em meio a essa grave situação, eram sujeitados às atividades 

tão degradantes acobertados pelo manto da ilegalidade, débito este que até hoje é 

sentido, e fica claro no distanciamento entre brancos e negros. 

Segundo André José do Nascimento5, 

“O período imperial foi marcado por conflitos e ideologias sobre 
a escravidão brasileira, que tinham duas frentes políticas na 
elite, uma queria o fim da escravidão e estava ligada ao 
movimento abolicionista e a outra defendia a continuidade 
escravidão. Os negros por sua vez, não ficaram parados, 
lutaram de várias formas por sua liberdade (...)”. 
 

O argumento da época é que os escravos não estariam preparados para a 

liberdade. Ora, a verdade não era perder a mão-de-obra farta e muito barata, por isso 

existia uma ideia de abolição que ocorria de forma gradativa e a longo prazo. 

Segundo o historiador Sidney Chalhoud6, citando em sua obra o autor Moraes 

Sarmento em relação à escravidão no Brasil ilegal, 

“Senhores, houve erro grave quando se promulga a lei de 7 De 
novembro de 1831 não se muda o estado de um país de um 
momento para o outro. Os nossos hábitos de três séculos 
durante os quais foi mantida a escravidão entre nós, às 
necessidades do país, tudo enfim pedia que com um rasgo de 
pena não se dissesse- fica abolido o tráfico sem que para isso 
nada. Se tivesse preparado. Uma abolição tão repentina não era 
possível. Entretanto foi o que se fez e, qualquer que fossem as 
causas que obrigaram os nossos homens do estado a fazer a lei 
de 7 de Setembro (sic) de 1831, houve erro grave em decreta-
la, sem que primeiramente se prepara o país, sem que se 
tratasse da introdução de braços livres, sem se fazer usa 
nenhuma, antes nem depois da lei, sendo o nosso país 
puramente agrícola e dependendo de braços para viver". 

 

Por essa razão, a transição para a liberdade ocorreu de forma lenta, marcada 

por diversos fatores socioeconômicos, até que a Lei Áurea7, Lei n° 3.353 de 13 de 

                                                           
5 NASCIMENTO, André José. O fim da escravidão e as suas consequências. Monografia 
apresentada à banca examinadora do curso de pós-graduação em História Contemporânea do Brasil 
como requisito para aquisição do Título de Especialista da Fundação de Ensino Superior de Olinda- 
FUNESO. Olinda-PE. 2011. Disponível em: 
<http://pjmp.org/subsidios_arquivos/sociedade/fim_escravidao_consequencias.pdf> Acessado em: 
18/09/2017. 
6CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: Ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. 
Companhias Das Letras. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?isbn=8580863635> 
Acessado em: 18/09/2017. 
7Brasil. Lei N° 3.353, 13 DE MAIO DE 1888, Princesa Imperial Regente. Extinção da escravidão no 
Brasil. Disponível: <www.planalto.gov.br/ccivil-03/leis/lim/lim3353.htm.> acessado em 16/07/2017. 
Disponível: <www.planalto.gov.br/ccivil-03/leis/lim/lim3353.htm.> acessado em 16/07/2017. 
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maio de 1888, a Princesa Imperial Regente, em nome de sua Majestade, o Imperador, 

o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral 

decretou e a ela sancionou a lei seguinte: “Art. 1° É declarada extincta desde a data 

desta lei a escravidão no Brazil. (...)”. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de 

Maio de 1888, 67° Independência do Império. Com a abolição da escravatura no 

Brasil, os negros obtiveram a liberdade. Conforme explica Fernando Brito8, 

“assistência, nem foram desenvolvidos programas de integração 
e de reinserção social, o que fez com que muitos ex-escravos 
voltassem a suas antigas fazendas ou a fazendas 
circunvizinhas, passadas a euforia da abolição, para retomar os 
trabalhos por salários baixos e péssimas condições de emprego. 
As conseqüências disso foram duradouras para as populações 
negras e ainda hoje se refletem nos índices sociais de qualidade 
de vida que denotam o hiato social existente entre eles e os 
brancos. Os senhores de terra a seu turno consideravam-se 
acima da lei, não possibilitando a implementação da igualdade 
efetiva até a atualidade”. 

 
Logo após a publicação da Lei Aurea pela Princesa Imperial pela liberdade 

dos escravos no Brasil, em partes os escravos conquistaram sua liberdade. 129 anos 

depois ainda é possível verificar em algumas regiões brasileiras condições ainda de 

forma análoga sem o conhecimento que a Lei Aurea deu total liberdade aos escravos.  

 

2.2 História Da Escravidão Contemporânea No Brasil 

 

Em nossa história de abolição da escravatura, segundo o repórter Leonardo 

Sakamoto9 (...), “120 anos da Lei Áurea, quando o Estado brasileiro passou a 

considerar ilegal o direito de propriedade de um ser humano sobre outro (...)”. Não 

existe mais o sistema escravocrata a unir senhores e escravos, mas, mesmo assim, 

continuavam ligados por várias circunstâncias, tais como dívidas e ameaças que 

resultavam em violência que findava por atingir a liberdade do trabalho. 

Com base nos dados de informações do III Congresso Brasileiro de Estudo 

Organizacionais 201510, declara-se que; 

                                                           
8 ALVES, Fernando de Brito. Cidadania e escravidão. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 
681, 17 maio 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6738>. Acesso em: 18 set. 2017 
9SAKAMOTO, Leonardo. Porque a Lei Áurea não representou a abolição definitiva?  Disponível: 
reporterbrasil.org.br/2008/05/por-que-a-lei-não-representou-a-abolicao-definitiva. Acessado em 
16/07/2017. 
10III CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS. A escravidão moderna como 
uma prática de gestão: discutindo ao lado sombrio das organizações. LEITE, Liziane Kelly de Avila; 

https://jus.com.br/artigos/6738/cidadania-e-escravidao
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“De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
o Brasil se tornou uma das primeiras nações do mundo a 
reconhecer oficialmente a ocorrência de trabalho escravo em 
seu território. De acordo com o Ministério do Trabalho e 
Emprego, de 1995 até 2014, mais de 47 mil trabalhadores foram 
libertados de situações análogas à escravidão (ESCRAVO NEM 
PENSAR, 2015). No entanto, atualmente, o trabalho escravo 
contemporâneo atinge quase 21 milhões de pessoas e traz 
grandes lucros aos seus perpetradores nossa pesquisa aborda, 
mais especificamente, as características dessa escravidão 
moderna.” 

 

Diversas são as denominações dadas ao fenômeno de exploração ilícita e 

precária do trabalho: escravos, exploração do trabalho degradante, entre outros que 

são utilizados para tratar da realidade jurídica. O Manual de Combate ao Trabalho 

Escravo11 afirma que 

“(...) qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições 
necessárias para garantir os direitos do trabalhador, ou seja, 
cerceie sua liberdade, avilte a sua dignidade, sujeite-o a 
condições degradantes, inclusive em relação ao meio ambiente 
de trabalho, há que ser considerado trabalho em condição 
análoga à de escravo. A degradação mencionada vai desde o 
constrangimento físico e/ou moral a que é submetido o 
trabalhador (...) até as péssimas condições de trabalho e de 
remuneração: alojamentos sem condições de habitação falta de 
instalações sanitárias e de água potável falta de fornecimento 
gratuito de equipamentos de proteção individual e de boas 
condições de saúde, higiene e segurança no trabalho; jornadas 
exaustivas; remuneração irregular, promoção do endividamento 
pela venda de mercadorias aos trabalhadores (truck system). 
Assim, ao contrário do estereótipo que surge no imaginário da 
maioria das pessoas, no qual o trabalho escravo é ilustrado pelo 
trabalhador acorrentado, morando na senzala, açoitado e 
ameaçado constantemente, o trabalho em condição análoga à 
de escravo não se caracteriza apenas pela restrição da liberdade 
de ir e vir, pelo trabalho forçado ou pelo endividamento ilegal, 
mas também pelas más condições de trabalho impostas ao 
trabalhador". 

 

                                                           
MIRANDA, Rodrigo. Ambos da Universidade Federal de Uberlândia. Realizado em 28 a 30 de Outubro 
de 2015- UFES Vitória- ES. Disponível em: <http://observatoriocafe.com.br/wp-
content/uploads/2016/09/GT07-12.pdf> Acessado em: 18/09/2017. 
11Brasil. Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo. Brasília: Ministério 
do Trabalho e Emprego, 2011. p. 12 Disponível em: <https://portal.trt3.jus.br/internet/imprensa/noticias-
juridicas/importadas-2013-2014/caso-1-jornada-excessiva-prejuizos-a-saude-e-a-vida-pessoal-e-
social-do-empregado-24-11-2014-05-55-acs> Acessado em: 18/09/2017. 
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Art.149 de Código Penal Brasileiro12 (exploração aviltante da força de trabalho 

humano lei n. 10.8031/03 a submissão aos maus tratos, à absoluta falta de higiene, 

ao constrangimento físico ou moral). Vejam-se o que trata o Art.149 do C.P: 

“Art. 149 do Código Penal. 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: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003). 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, 
de 11.12.2003).§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003). I - cerceia o uso de qualquer 
meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-
lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003). II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 
ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003). § 2o A pena é aumentada de 
metade, se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003). I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei 
nº 10.803, de 11.12.2003). II - por motivo de preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou origem. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003)”. 

 

O Código Penal Brasileiro visa a proteger o trabalhador da condição análoga, 

seja rural ou urbano. Para o autor Gustavo Filipe Barbosa Garcia13, quando se trata 

de exploração do ser humano no trabalho, “os escravos, os quais, juridicamente, eram 

considerados objeto de direito, trabalhavam nas tarefas braçais mais árduas, as quais 

não eram consideradas dignificantes ao cidadão livre.”. 

 

E continua o autor Gustavo Filipe Barbosa Garcia:  

“Na conceituação mais tradicional, o trabalho escravo ou forçado 
exige que o trabalhador seja coagido a trabalhar ou permanecer 
prestando serviços, impossibilitando ou dificultando o seu 
desligamento. De todo modo, entende-se que essa coação pode 
ser de três ordens. A coação moral ocorre quando o 
empregador, de forma ilícita e fraudulenta, aproveitando-se da 

                                                           
12 BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940.Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 7 de Dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm> Acessado em: 19/09/2017 
13 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Trabalho escravo, forçado e degradante: Trabalho análogo à 
condição de escravo e expropriação de propriedade. Disponível em: 
<http://www.lex.com.br/doutrina_23931020_trabalho_escravo_forcado_e_degradante_trabalho_analo
go_a_condicao_de_escravo_e_expropriacao_da_propriedade.aspx> acessado em: 19/09/2017 
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pouca instrução dos trabalhadores, envolve-os em dívidas com 
a finalidade de impossibilitar o desligamento do trabalhador. 
Tem-se aqui o regime de "servidão por dívidas" (truck system), 
vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 462, § 2º, da 
CLT. Na coação psicológica, os trabalhadores são ameaçados 
de sofrer violência, a fim de que permaneçam trabalhando e não 
tentem a fuga, podendo haver a utilização de empregados 
armados para exercerem esta coação. Na coação física, os 
trabalhadores são submetidos a castigos físicos, ou até mesmo 
assassinados, servindo como punição exemplar para evitar 
tentativas de fugas. A apreensão de documentos e objetos 
pessoais dos trabalhadores também constitui forma de coação 
para que o empregado permaneça prestando serviços”. 

 

Para o autor Wilson Ramos Filho14, “(...) basta que o empregador submeta o 

empregado a “jornadas exaustivas” ou que sujeite seu empregado a “condições 

degradantes de trabalho” para que a imputação do crime se materialize (...)". 

 
Segundo o autor Carlos Haddad15, condições degradantes em sua experiência 

jurídica: 

“Já ouvi dizer que o auditor-fiscal disse que a pequena 
espessura do colchão, a estreita dimensão da cama e a falta de 
armário para os empregados são condições degradantes." (...) 
Falo de minha experiência, pois, nas dezenas de processos 
criminais que julguei, nunca tive dificuldade em reconhecer o que 
são condições degradantes de trabalho. É como aquela decisão 
do juiz Potter Stewart da Suprema Corte americana, quando se 
discutia a diferença entre arte e pornografia. “Eu não sei definir 
pornografia, mas não tenho nenhuma dúvida do que seja quando 
a vejo”. 

 
Segundo a Procuradora Regional do Trabalho, Evanna Soares (MPT 7-CE),  

 

“Considerada tal essência do trabalho escravo, ou melhor, do 
trabalho em condições análogas à escravidão. Expressão mais 
apropriada aos dias atuais em que a escravidão é proibida pelos 
povos civilizados tem-se como exploração de mão-de-obra em 

                                                           
14FILHO, Wilson Ramos. Trabalho degradante e jornadas exaustivas: crime e castigo nas relações 
de trabalhos neo-escravistas. Rev. TRT 9ª Região. Curitiba, a 33, v. 61. Jul/dez. 2008. Disponível em: 
<http://www.trt9.jus.br/portal/arquivos/1603229> Acessado em: 19/09/2017. 
15 Enfretamento ao trabalho escravo tem avanços antigos e retrocessos recentes. Revista Consultor 
Jurídico, 24 de janeiro de 2016. Carlos Haddad é juiz federal, professor adjunto da Faculdade de 
Direito da UFMG e pós-doutor pela Universidade de Michigan. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-jan-24/segunda-leitura-enfrentamento-trabalho-escravo-avancos-
antigos-retrocessos-recentes> Acessado em: 19/09/2017. 

mailto:chbhaddad%40gmail.com
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tais condições todos os casos em que a dignidade humana é 
aviltada notadamente quando o trabalhador é iludido com 
promessas de bons salários e transportado sem obediência aos 
requisitos legais ou impedido de sair do local de trabalho pela 
vigilância armada ou preso a dívidas impagáveis contraindo 
perante o empregador, ou, ainda quando explorado sem atenção 
aos direitos trabalhistas elementares tais os salários mínimos, 
jornada de trabalho normal, pagamento de adicional repouso 
remunerado e boas condições de higiene, sendo segurança do 
trabalho”. 
 

No Brasil, a proibição do trabalho escravo é encontrada na esfera 

constitucional. Em diversos dispositivos, a legislação brasileira tutela de forma objetiva 

a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, igualdade de pessoas, os 

valores sociais do trabalho e a proibição da tortura e de tratamento desumano ou 

degradante. O conceito de trabalho nas condições análogas à escravidão, bem como 

sua vedação no território nacional, decorre dos preceitos da Constituição Federal16. 

No artigo 1. Incisos III e VI, quando estatuam como fundamento da república: 

Art. 1. A República Federativa do Brasil formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Município e do Distrito Federal 
constitui-se em Estado democrático. De direito e tem como 
fundamentos. 
(...) 
III A dignidade da pessoa humana. 
IV Os valores sociais trabalho e da livre Iniciativa. 

 

Dispõe que o Brasil observará o Princípio da Prevalência dos direitos humanos: 

Art. 4. A república Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes Princípios  
(...) II- prevalência dos direitos humanos. 

 
A denominação para o ato ilícito tratado no Brasil é trabalho em condições 

análogas a de escravos, mas não impede que se utilize a forma escrava, essa é uma 

redução da expressão utilizada pela lei. Assim descreve a autora Camila Rocha17;  

“(...) ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante, vide inciso III do mesmo artigo. 
Portanto, é impossível considerar, desde a vigência da 
Constituição Federal de 1988, a possibilidade de trabalhadores 

                                                           
16BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Obra coletiva da autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia 
Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva,  2000. 
17 ROCHA da MENDES, Camila Holanda. Trabalho escravo e degradante. Revista Jus Navigandi. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/43106/trabalho-escravo-e-degradante> 
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serem apenados com castigos físicos, torturados, machucados 
ou mesmo constrangidos. Além disso, a legislação trabalhista 
conta com uma vasta normatização a respeito da saúde e 
segurança do trabalhador, que são normas de ordem pública e 
devem ser sempre observadas, sendo inaceitável o tratamento 
desumano ou degradante. Por fim, a jurisprudência, em 
consonância com as bases legais, tem concedido altas 
indenizações para o caso de trabalhadores que sofreram moral 
por conta de ato do empregador ou preposto”. 
 

O art. 149 do Código Penal Brasileiro (1940) trata dos crimes contra a liberdade 

pessoal. Por sua vez, a legislação infraconstitucional estabelece como crime de 

redução da pessoa à condição análoga a de escravo na redução dada pela lei n. 

10.803/03.18. 

Combinados com os artigos 197, inciso I, 198 e 203 do Código Penal (1940), 

que visam ao âmbito dos crimes de atentado contra a liberdade de contrato de trabalho 

e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista. 

Fernando Capez19 tipifica o crime de redução à condição análoga a de escravo 

nos seguintes termos: 

“(...) consiste esta na submissão total do sujeito passivo ao poder 
do agente, suprimindo seu Status libertatis. Assim anula-se por 
completo a liberdade de escolha da vítima, a qual é forçada a 
sujeitar-se a uma situação que atenta contra a sua integração 
física e moral (...)”. 

 

  O trabalho escravo nos dias atuais, é necessário que esteja diante de uma 

relação de trabalho, seja ela mascarada, encoberta ou formalizada como um falso 

contrato de arrendamento ou de parceria entre outras hipóteses. 

Por outro lado, para que exista uma relação de emprego, é necessário que 

exista a subordinação do empregado em relação ao empregador. É imprescindível 

que seja prestado por uma pessoa física, com natureza não natural, mediante o 

pagamento de salário e com subordinação jurídica. A relação de emprego possui 

natureza contratual e pode ser formatada por contrato tácito ou expressa. Os artigos 

                                                           
18BRASIL. LEI N° 10.803, de 11 de dezembro de 2003. Altera o art. 149 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, para estabelecer penas ao crime nele tipificado e indicar as 
hipóteses em que se configura condição análoga à de escravo. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.803.htm> Acessado em: 19/09/2017. 
19Capez, Fernando Curso de direito penal. Vol. 2 parte especial: dos crimes contra a pessoa a dos 
crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts 121 a 212)-8 ed. de 
acordo com a lei 11.464/2007-São Paulo: Saraiva, 2008. p. 342. 
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2° e 3° da CLT20 preveem os principais requisitos para caracterização da relação de 

emprego, as quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, trabalho remunerado e 

subordinação do empregado em relação ao empregador, sendo garantidos estes 

direitos na Constituição Federal (1988). 

Os casos de trabalho análogo ao de escravo caracterizam-se como relação de 

emprego, portanto, são assegurados todos os direitos trabalhistas previstos na 

Constituição Federal e CLT (1943). A escravidão contemporânea se assemelha com 

a antiga escravidão e os elementos desta permanecem nos dias atuais de forma 

dissimulada. 

O trabalho análogo à escravidão, apesar de ser condenado juridicamente, é 

extremamente lucrativo e independe de etnia ou cor, mas se aproveita da disparidade 

econômica e a falta de educação e consciência de indivíduos menos favorecidos, 

sendo, dessa forma, uma triste realidade de desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. A sua existência é frequente nas regiões mais pobres, nas propriedades 

rurais onde a exploração da mão-de-obra é imposta com maior rigor, havendo a 

necessidade de trabalho. Há muitos que se submetem a essa prática, para suprir o 

mínimo necessário.  

Quando os trabalhadores se apresentam no novo ambiente de trabalho, 

sempre em local distante da sua origem, já chegam ao trabalho com dívidas, resultado 

do adiantamento que lhes foi dado para realizar a viagem, sendo acrescidos os custos 

de alimentação, vestuário e do alojamento. Os valores cobrados são superiores ao 

real valor, tornando o local de prestação de serviços um cativeiro, sem condições 

mínimas de habilitação e de sobrevivência. Uma vez que os trabalhadores não 

conseguem pagar as dívidas, são impedidos de deixar o trabalho sem antes quitar o 

débito. 

Entretanto, não é apenas o meio rural que apresenta essa situação análoga à 

escravidão. Ela também é encontrada no meio urbano. Principalmente no meio de 

trabalhadores estrangeiros que migram para o Brasil buscando uma qualidade de vida 

melhor. Situações de irregularidades dessa espécie são encontradas nas cidades, 

                                                           
20BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei n° 5.452 de 1 de maio de 1943. Obra 
coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia 
Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira, 21 ed. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva 2016. 
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conforme fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho, órgão capaz de 

identificar o trabalho escravo contemporâneo. 

O Ministério do Trabalho21 divulgou recentemente o cadastro de empregadores 

que submeteram trabalhadores a condições análogas a de escravos, conhecidos 

como “lista suja” do trabalho escravo no país. “A publicação da lista deixou de ser feita 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego em dezembro de 2014 e voltou a ser divulgada 

no ano de 2017”. 

Em matéria publicada pelo site Correio do Brasil, foi divulgado que uma das 

maiores grifes de roupas femininas conceituadas no país foi flagrada pela fiscalização 

trabalhista. O autor Sérgio Rodas22 explica: “esse foi o entendimento firmado pela 

Justiça Federal do Pará ao absolver duas vezes, no intervalo de aproximadamente 

um ano, um fazendeiro das acusações de manter trabalhadores em condições 

análogas à escravidão em suas fazendas no interior do estado”. 

No Brasil, a investigação de linha de inteligência do Ministério do Trabalho tem 

dado resultado pouco efetivo, mas tem descoberto a forma com que são encontrados 

os trabalhadores em situações precárias e degradantes. Conforme entrevista da 

repórter da BBC Brasil em Londres, Fernanda Nidecker23: 

“Ponta do iceberg: Na avaliação de Luiz Machado, Coordenador 
Nacional do Programa de Combate ao Trabalho Forçado e 
Tráfico de Pessoas da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), o número de estrangeiros resgatados não ilustra a 
realidade porque esses trabalhadores têm medo de serem 
encontrado, o que resulta em poucas denúncias. "É só a ponta 
de um iceberg", diz Machado. Utilizando os bolivianos como 
exemplo, ele conta que esses trabalhadores são aliciados ainda 
na Bolívia, atraídos por falsas promessas de emprego. Eles já 
chegam à cidade de destino, na maioria das vezes São Paulo, 
endividados com os custos da viagem e "acabam escravizados, 
com a liberdade cerceada por meio de dívidas e ameaças". 
Como entram no Brasil ilegalmente, eles têm medo de denunciar 
a exploração a que são submetidos e enfrentar a deportação, 
sem saber que a Resolução Normativa número 93 do Conselho 

                                                           
21BRASIL. Ministério do Trabalho. Ministério publica cadastro de empregadores que tenham submetido 
trabalhadores a condição análoga à do escravo. Disponível em: 
<http://www.trabalho.gov.br/noticias/4428-ministerio-publica-cadastro-de-empregadores-que-tenham-
submetido-trabalhadores-a-condicao-analoga-a-de-escravo> Acessado em: 19/09/2017 
22Sérgio Rodas. Revista consultor jurídico. Repórter da Revista Consultor Jurídico. 19 de dezembro 
de 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-dez-19/trabalho-degradante-nao-mesmo-
condicao-analoga-escravo Acessado em 17/07/2017. 
23NIDECKER, Fernanda. BBC Brasil em Londres. Estrangeiros resgatados de escravidão no Brasil 
são ‘ponta de iceberg’. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/celular/noticias/2013/05/130508_trabescravo_estrangeiros_fl.shtml>
Acessado em 17/07/2017. 
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Nacional de Imigração prevê a concessão de vistos de 
permanência para estrangeiros que estejam no país em situação 
de vulnerabilidade. "Esse trabalhador não quer ser encontrado", 
afirma o coordenador da OIT. "A situação no país de origem é 
tão ruim, que ele aceita a exploração como forma de alimentar o 
sonho de um dia virar o dono da oficina e ter uma vida melhor". 
As inspeções feitas nas oficinas de costura expõem um cenário 
degradante. Os imigrantes trabalham até 16 horas por dia, de 
segunda a sábado, amontoados em salas claustrofóbicas. Eles 
dividem pequenos alojamentos improvisados instalados junto às 
oficinas, sem condições adequadas de higiene e ganham cerca 
de R$ 300 por mês, sobre os quais são aplicados descontos 
ilegais relativos a gastos com alimentação, habitação e também 
com a viagem feita para o Brasil. Como as denúncias são raras, 
Bignami diz que a maior parte das 50 oficinas desmontadas até 
agora no Estado de São Paulo são fruto do serviço de 
inteligência da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, que trabalha com base em cruzamento de dados e 
longas investigações.” 

 

Entretanto, o temor da deportação não encontra amparo na legislação brasileira 

em razão da resolução nº 93 do Conselho Nacional de Imigração, que dispõe sobre a 

concessão de visto permanente ou permanência no Brasil para estrangeiro que 

estejam em situação de trabalho análogo à escravidão. O fato de desconhecerem a 

legislação brasileira os faz estar à mercê dos que se aproveitam dessa 

vulnerabilidade. 

Resolução Normativa n°93, de 21 de dezembro de 201024: “No artigo 3° 

parágrafo único: na hipótese de o estrangeiro encontrar-se em situação migratória 

irregular, o Ministério da Justiça diligenciará junto ao Ministério das Relações 

Exteriores para a concessão de respectivo visto no Brasil, nos termos da Resolução 

Normativa n° 09, de 10 de Novembro de 1997”. 

O que podemos observar é que no meio urbano nos deparamos com grupos 

de cidadãos estrangeiros que saem de seus países em busca de milhares, e acabam 

se submetendo à condição de violência e de exploração em total descompasso com 

o que determina a Constituição Federal. Portanto, é necessário um esforço conjunto: 

a conscientização da sociedade, que os responsáveis pela aplicação da lei sejam 

                                                           
24BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 15° REGIÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 93, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010. Disponível em: 
<http://portal.trt15.jus.br/documents/10157/2290897/Resolu%C3%A7%C3%A3o+93-
2010+Perman%C3%AAncia+estrangeiro+v%C3%ADtima+tr%C3%A1fico.pdf/dd43d438-d37a-40e3-
8a33-86b22e98f0cb> 
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rigorosos no desempenho de seu papel, abolindo de vez essa realidade chamada 

escravidão contemporânea no Brasil, atingindo, assim, a igualdade e a liberdade entre 

todos. 
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3 COMO O TRABALHADOR SE TORNA ESCRAVO 

 

As vítimas de trabalho escravo no Brasil são pessoas em situação de extrema 

vulnerabilidade socioeconômica. Na grande maioria, os que são resgatados de 

situações degradantes de trabalho são analfabetos ou têm baixa educação formal, 

têm pouca noção de direitos humanos e trabalhistas, muitos são imigrantes em 

situação irregular. 

Atuam tanto nas situações de trabalho escravo urbano, em atividades como no 

setor têxtil, industrial ou na construção civil, quanto nas situações de trabalho rural, 

abrangendo os setores pecuário, de agricultura, carvoeiro e madeireiro. 

Os autores Maria Cecato, Norma Padilha e Oton Filho Fato25 demonstram 

alternativas como solução: 

“(...) é que para a erradicação do trabalho escravo imprescindível 
a edição de “políticas públicas sociais que garantam educação 
formal e cidadã, qualificação profissional e habitação, por 
exemplo." Se o trabalhador libertado voltar para a mesma 
situação de miséria em que se encontrava antes, tem altas 
chances de entrar de novo no ciclo do trabalho escravo” 
(FREITAS, 2016)”. 

 

O art. 149 do Código Penal (1940), em sua nova redação, traz uma definição 

do que seria trabalho escravo contemporâneo: 

“Art.149 Código Penal; Reduzir alguém a condição análoga à de 
escravo, quer submetendo-o a trabalho 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”. 

 

Entretanto, existem 7 (sete) projetos de lei que buscam restringir os efeitos do 

art. 149 CP, que trazem a descrição do trabalho análogo à escravidão para que 

fossem abrandados. Entanto, cita-se apenas o PL (Projeto de Lei) da Câmara dos 

Deputados26: 

1)  PL 7946/2017 

                                                           
25FREITAS, Ana. O trabalho escravo é uma realidade. Mas as punições, não. Publicado em: 12 abr. 
2016. Disponível em:<é que para a erradicação do trabalho escravo imprescindível a edição de 
“políticas públicas sociais que garantam educação formal e cidadã, qualificação profissional e 
habitação>Acesso em: 8 set. 2016. 
26BRASIL.CÂMARA DOS DEPUTADOS. <http://www2.camara.leg.br/>Acessado em 18/07/2017 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2142646
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Autor: Roberto de Lucena - PV/SP; Data da apresentação:  27/06/2017; 
Ementa: Acrescenta artigo à Lei nº 4.503, de 30 de novembro de 1964, para 
determinar a cassação da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) de empresas que façam uso direto ou indireto de trabalho 
escravo; Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP). 
 

2)  PL 6930/2017 

Autor: Arnaldo Jordy - PPS/PA; Luiz Couto - PT/PB; Flávia Morais - 
PDT/GO e outros. 
Data da apresentação:  15/02/2017; Ementa: Dispõe sobre medidas de 
proteção à integridade das pessoas por ela tuteladas. Explicação: Altera o 
Decreto-Lei nº 3.686, de 1941, 2.848, de 1940 e 2.848, de 1940. Altera a 
Lei nº 8.072, de 1990, 9.494, de 1997, 8.069, de 1990 e 9.615, de 1998; 
Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). 
 

3)  PL 3051/2015 

Autor: Cabo Daciolo - S.PART./RJ; Data da apresentação:  22/09/2015.  
Ementa: Acresce o art. 225-A ao Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro 
de 1969 (Código Penal Militar) para tipificar como crime a redução à 
condição análoga à de escravo de Militares; Situação: Aguardando 
Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC). 
 

4)  PL 2464/2015 

Autor: Dilceu Sperafico - PP/PR; Data da apresentação:  04/08/2015.  
Ementa: Altera o "caput", do artigo 149, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
setembro de 1940, alterado pela Lei n. 10.803, de 11 de dezembro de 2003, 
que instituiu o Código Penal, a fim de alterar o conceito do tipo penal de 
submeter alguém às condições análogas à de escravo. 
Situação: Tramitando em Conjunto 
 

 

5)  PL 3757/1997 

Autor: Paulo Rocha - PT/PA; Data da apresentação:  22/10/1997.  
Ementa: Acrescenta parágrafos ao art. 149 do Código 
Penal. Explicação: Incluindo dentre a tipificação do crime reduzir alguém 
à condição análoga a de escravo a contratação de trabalho de menor de 
quatorze anos de idade, direta ou indiretamente, para fins econômicos, 
salvo o de auxilio em âmbito familiar do adolescente aos pais ou 
responsáveis, fora do horário escolar e que não prejudique na formação 
educacional, sendo compatível com suas condições físicas e...; 
Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal. 
 

6)  PL 8015/2010 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2123807
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1734886
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594511
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20163
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=489772
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Autor: Arnaldo Faria de Sá - PTB/SP; Data da 
apresentação:  15/12/2010.  
Ementa: Dispõe sobre o perdimento de bens que tenham sido utilizados 
na prática do crime de redução a condição análoga à de 
escravo. Explicação: Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 
1940.Situação: Tramitando em Conjunto 
 

7) PL 3524/2004 

Autor: Iriny Lopes - PT/ES; Data da apresentação:  12/05/2004.  
Ementa: Dispõe sobre a proibição da concessão de benefícios e incentivos 
fiscais e financeiros públicos a pessoas físicas ou jurídicas que não 
cumprem o disposto na legislação trabalhista, que submetem trabalhadores 
a formas degradantes de trabalho ou que os reduzem a condições análogas 
à de...; Situação: Tramitando em Conjunto. 
 

As propostas visam redefinir as condições análogas à escravidão no Brasil, 

alterando o Código Penal (Decreto lei n. 3689/41). 

Segundo Ione Leitão (2016), “diante das péssimas condições do trabalho 

escravo, começaram a surgir grupos organizados de revoltosos contra a escravidão, 

o que determinou punições extremamente severas àqueles que tentavam a fuga (...)”. 

Existem no Brasil diversas causas de impunidade que são incentivos para que 

criminosos sigam submetendo trabalhadores a condições desumanas da lei, mas que 

devem tornar a punição ainda mais severa. 

 

3.1 Trabalho Forçado  

 

O conceito sobre trabalho forçado pela OIT27 não é unânime entre os países. 

Existem aqueles que utilizam esse termo para a prática de trabalho em regime 

totalitário, em outros como: 

“(...) expressões como ‘escravidão moderna’, ‘práticas análogas 
à escravidão’ e ‘trabalho forçado’ podem ser usadas sem muita 
precisão para se referir a condições precárias e insalubres de 
trabalho, inclusive de salários muito baixos. De fato, algumas 
legislações nacionais, atraso no pagamento de salários mínimo 
legal é considerado como um dos fatores presentes numa 
situação de trabalho forçado.” 
 

De acordo com a autora Míriam Eugênia de Oliveira (2013), o trabalho forçado 

é aquele que 

                                                           
27 O.I.T (Organização Internacional do Trabalho). Trabalho Forçado ou Obrigatório. N°29 Ratificado 
pelo Brasil: 25/04/1957. Disponível em: <http://www.oit.org.br/node/316> Acessado em: 22/09/2017 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=253038
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“(...) é exigido sob ameaça de sanção e com violação da 
liberdade de labor, pode ser considerado o trabalho forçado não 
apenas aquele que o trabalhador não tenha se oferecido de 
forma espontânea, mais também aquele que com falsas 
promessas de condições de trabalho acaba sendo coagido a 
permanecer prestando serviços”. 
 

Segundo a OIT, o art.2 da convenção n° 29 da Organização Internacional do 

Trabalho (O.I.T)28 de 1930 aprovados pelo Brasil e promulgado pelo Decreto 41.721 

de 25.06.195729, define o trabalho forçado e obrigatório: 

“Art. 2 — 1. Para os fins da presente convenção, a expressão 
‘trabalho forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou 
serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer 
penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea 
vontade.”. 
 

Essa situação acontece com trabalhadores que são levados de suas cidades 

para trabalhar em outros municípios, com promessas de condições de trabalhos e 

salários que não condizem com a verdade. Como meio de manter esse trabalhador, o 

empregado se utiliza de intimidações que podem ocorrer desde castigos físicos, com 

ameaças de morte, a denúncia à imigração quando esses trabalhadores estão em 

situação ilegal no país, ou a retenção de documentos pessoais. 

Segundo reportagem G130, 

“A multinacional chinesa Cofco Agri, empresa do ramo de 
processamento de produtos agrícolas, foi autuada por trabalho 
análoga ao escravo trinta e um funcionários que trabalhavam no 
manejo de soja em Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá Mato 
Grosso, foram resgatadas por estarem sem água potável para 
beber e alojados em locais lotados e insalubres entre outras 
irregularidades, informaram a superintendência do trabalho 
(SRTE-MT) e o ministério público do trabalho (MPT-MT). Outros 
problemas verificados foram jornada exaustiva de trabalho, a 
não concessão o descanso semanal remunerado, o desrespeito 
ao “horário de almoço” alimentação de má qualidade, o 
recebimento incompleto em relação à produtividade, a não 
comunicação de acidente de trabalho e restrição à locomoção, 

                                                           
28O.I.T (Organização Internacional do Trabalho) Escritório no Brasil. Trabalho Forçado ou 
Obrigatório. N°29 Ratificado pelo Brasil: 25/04/1957. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/node/449> Acessado em 18/07/2017 
29 BRASIL. Decreto n° 47.721, de 25 de junho de 1957. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d41721.htm>Acessado em: 24/09/2017 
30Reportagem de Carolina Holland. 31 trabalhadores de multinacional chinesa são resgatados em 
MT. G1 MT. 07/04/2017-atualizado em 06/07/2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-
grosso/noticia/2017/04/multinacional-chinesa-e-autuada-por-trabalho-analogo-ao-escravo-em-
mt.html> Acessado 18/07/2017 
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(...). No total, a Cofco Agri pagou R$ 88 mil aos funcionários, 
segundo a SRTE-M.T.E”. 

 

Uma situação mais degradante ainda é uma família não receber salário para 

sua sobrevivência, a má qualidade da comida, sem conforto digno para descanso. 

Assim, segundo revela a Repórter Mikaella Campos, d’A Gazeta.31: 

“Os membros da família trabalhavam sem receber salário, a troco de 
um pouco de comida, dormindo no chão de concreto frio de uma casa 
insalubre. A jornada de serviço começava antes de o sol nascer e 
adentrava a noite. Toda atividade também era vigiada por capangas, 
que descarregavam palavras de ameaças e humilhações. Com a 
segurança em risco, a família está escoltada pelas autoridades num 
hotel em Venda Nova do Imigrante, esperando pelo pagamento de 
seus direitos trabalhistas. Trazidos de Ilhéus, na Bahia, essas pessoas 
estavam seis meses sem salário e tinham várias dívidas com o patrão. 
“Lá, a gente era tratado igual cachorro. O dinheiro ficava todo na 
vendinha da propriedade. Eles prometeram R$ 40 mil e disseram que 
a gente ia ganhar dinheiro. Chegando lá, a gente passou a trabalhar 
de domingo a domingo, igual escravo, só para receber comida”, 
desabafa Gilmar Oliveira Borges, de 34 anos. Os auditores fiscais 
classificaram o caso como típico trabalho análogo à escravidão. 
Somente em 2016, outras 20 pessoas foram libertadas, no mesmo 
município e setor agrícola, em atividade classificada como degradante 
e desumana.”. 

 

 
A OIT32, por meio da convenção n° 29, tenta definir o que é “trabalho forçado”: 

“De acordo com a Convenção nº 29 da OIT (adotada em 1930), 
trabalho forçado ou compulsório é todo trabalho ou serviço 
exigido de uma pessoa sob a ameaça de uma sanção e para o 
qual a pessoa não se ofereceu espontaneamente. Sua 
exploração pode ser feita por autoridades do Estado, pela 
economia privada ou por pessoas físicas. O conceito é amplo e, 
portanto, abrange um vasto leque de práticas coercitivas de 
trabalho, que ocorrem em todos os tipos de atividades 
econômicas e em todas as partes do mundo.”. 

 

Apesar de toda fiscalização e empenho, nos dias atuais podemos encontrar 

pessoas na condição análoga a de escravo em todo território brasileiro.  

 

                                                           
31Repórteres: Patrick Camporez e Mikaella Campos. Família é resgatada de trabalho semelhante à 
escravidão no ES. 13/05/2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/familia-e-
resgatada-de-trabalho-semelhante-a-escravidao-no-es.ghtml> Acessado em 18/07/2017 
32 OIT. O que é trabalho Forçado? Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-
escravo/WCMS_393058/lang--pt/index.htm> acessado em: 23/09/2017. 
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3.2 Servidão Por Dívida  

 

Os autores Barbosa, Fernandes e Braga33 afirmam que 

“A escravidão contemporânea se manifesta no mundo de 
diversas maneiras. No Brasil, a forma mais comum é a 
escravidão por dívida. Como caracteriza Figueira (2005, p. 181), 
quando as pessoas chegam ao local de emprego onde 
descobrem que já começam devendo a passagem e tudo o que 
lhes é fornecido é cobrado de forma superfaturada e não lhes é 
permitido sair do local de emprego até que essa dívida, muitas 
vezes impagável, seja quitada. Caso os trabalhadores tentem 
fugir, eles são punidos de forma extremamente severa para 
servir de exemplo, podendo até serem mortos”. 
 

De acordo com a reportagem d’O Estadão34, cerca de 1,5 milhão de pessoas, 

de alguma forma, possui dívida com o empregador; 

“RIO - O Brasil tinha cerca de 1,5 milhão de pessoas impedidas 
de deixar os empregos em que trabalhavam por possuírem 
algum tipo de dívida com seus empregadores. Essa é uma das 
características que define o trabalho análogo à escravidão, a 
servidão por dívida, de acordo com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Os dados foram levantados pela primeira vez 
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Aspectos das 
Relações de Trabalho e Sindicalização 2015, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Entre os 
51,7 milhões de empregados no setor privado ou alocados como 
trabalhadores domésticos, 2,9% tinham algum débito financeiro 
com o empregador que impediam de deixar o trabalho.” 

. 

Dispõe que, nesta modalidade de trabalho análogo à escravidão, a empreiteira 

“gato” tem por objetivo aliciar a empreiteira “peão” com falsas promessas de trabalho. 

Geralmente, durante o percurso da sua cidade natal aos fazendeiros, esses 

                                                           
33BARBOSA, Eduardo Uchôa Guerra; FERNANDES; Hélder Formiga e BRAGA, Rômulo Rhemo Palitot. 
Trabalho escravo urbano na Paraíba. Gaia Scientia. v.10, n.4 (2016) Publicado em 19 de dezembro 
de 2016. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/index/search/search?query=+BARBOSA%2C+Eduardo+Uch
%C3%B4a+Guerra%3B+FERNANDES%3B+H%C3%A9lder+Formiga+e+BRAGA%2C+R%C3%B4m
ulo+Rhemo+Palitot.+&searchJournal=&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateF
romMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHo
ur=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms=> 
34Repórter: Daniela Amorim, Brasil tem 1,5 milhão de pessoas presas ao trabalho por dívida com 
empregador. O Estado de S. Paulo. 26 de abril 2017. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-5-milhao-de-pessoas-presas-ao-trabalho-
por-divida-com-empregador,70001752610>Acessado em 19/07/2017 
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trabalhadores vão contraindo dívidas, dando início a um sistema de endividamento. 

Conforme comenta Sento- Sé35, 

“Vão para o seu destino, transportando em ônibus 
desconfortável ou em caminhão de Pau-de-arara nas mesmas 
condições ou piores.No percurso de sua cidade natal até as 
fazendas, esses trabalhadores vão contraindo dívidas com o 
gato, que lhe paga tudo, desde o cafezinho e as refeições nas 
paradas, até cigarros e as bebidas alcóolicas, mas tudo isso não 
é gratuito, pois será cobrado do trabalhador assim que receber 
os seus parcos salários, começa aqui a famigerada dívida, que 
pode também ter seu início no momento do aliciamento quando 
o gato empresta dinheiro para a sobrevivência, dos familiares do 
trabalhador enquanto estiver ausente”. 

 

O problema não está somente presente na parte rural, também está presente 

na parte urbana, conforme o jornal O Globo36: 

“Os auditores fiscais do trabalho resgataram 17 trabalhadores no 
Rock in Rio encontrados em situação análoga a escravidão. De 
acordo com o depoimento a fiscalização, os empregados, foi 
arregimentada em São Paulo e no Rio com promessas de bons 
ganhos e mediante pagamento de taxa de até R$ 400 reais para 
atuar como ambulantes da empresa “batata no cone”. A 
remuneração acertada foi R$ 2.00 reais por produto vendido no 
evento, sem incidência de encargos trabalhistas e remuneração 
complementar. Os auditores verificaram ainda existência de 
trabalhadores endividados por não terem vendidos todas as 
mercadorias. Eles também pagaram pelas próprias passagens e 
atestados médicos, tiveram seus documentos retidos pela 
empresa, não receberam alimentação e eram submetidos à 
jornada de trabalho exaustivo. Vários ambulantes dormiam no 
chão, em um alojamento sem condições de higiene em uma 
comunidade próxima ao evento”. 

 

Essa é uma das táticas utilizadas pelos aliciadores conforme visto no relato 

acima. Utilizando-se dessas formas de endividamento como meios de persuadir, o 

empregado continua preso ao ambiente de trabalho.  

Outro fato notório que ocorre é em relação aos alimentos que os próprios 

aliciadores vendem, por meio de armazéns de sua posse ou por eles indicados, 

cobrando preços altíssimos. O empregado é, então, obrigado a consumir nesses 

                                                           
35Sento-Sé, Jairo Lins de Albuquerque. Trabalho escravo no Brasil. São Paulo LTR, 2001 pag. 45. 
36 Vladimir Platonow. Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no Rock 
in Rio. 29/08/2015. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-
09/trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-sao-resgatados-no-rock>Acessado19/07/2017 
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locais e, ao final do mês, o valor é descontado do salário. Segundo Sento Sé (2000), 

este sistema é chamado de Truck-System. 

E a sua prática é vedada no arcabouço jurídico brasileiro, conforme dispõe os 

artigos 462 parágrafos 2 e 3 da CLT (1943): 

Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto 
nos salários do empregado, salvo quando este resultar de 
adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. 
§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto 
será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou 
na ocorrência de dolo do empregado. (Parágrafo único 
renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 
§ 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para venda 
de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a 
proporcionar-lhes prestações "in natura" exercer qualquer 
coação ou induzimento no sentido de que os empregados se 
utilizem do armazém ou dos serviços. (Incluído pelo Decreto-lei 
nº 229, de 28.2.1967). 
§ 3º - Sempre que não for possível o acesso dos empregados a 
armazéns ou serviços não mantidos pela Empresa, é lícito à 
autoridade competente determinar a adoção de medidas 
adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os 
serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e 
sempre em benefício dos empregados. (Incluído pelo Decreto-
lei nº 229, de 28.2.1967). 
§ 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às 
empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos 
empregados de dispor do seu salário. (“Incluído pelo Decreto-lei 
nº 229, de 28.2.1967)”. 

 

Verifica-se, ao analisar o artigo referido, que não é ilícita toda a disposição de 

mercadorias e serviços prestados pelo empregador, somente o ato de vontade que 

seja viciado por ação direta ou indireta quando o empregado é forçado a adquirir tais 

produtos, segundo o que afirma o TRT-3° Região-MG37: 

“(...) em sua atuação a 2° Vara do trabalho de Governador 
Valadares, o juiz Wiliam Martins examinou uma ação civil pública 
ajuizado pelo ministério público do trabalho (MPT) contra uma 
rede de supermercados atuante em vários municípios mineiros, 
acusando a empresa, justamente, da pratica do denominado 
Truck-System (...)". 

                                                           
37BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. 3° Região-Minas Gerais. Não há Truck system se o 
empregado opta por usar adiantamento salarial para adquirir mercadorias no supermercado 
empregador a preços não abusivos. Publicado 19/08/2016 .Disponível em:< 
https://portal.trt3.jus.br/internet/imprensa/noticias-juridicas/importadas-2015-2016/nao-ha-truck-
system-se-o-empregado-opta-por-usar-adiantamento-salarial-para-adquirir-mercadorias-no-
supermercado-empregador-a-precos-nao-abusivos-19-08-2016-06-02-acs> Acessado em: 
23/09/2017. 
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Segundo TRT-MG, 

“(...) O MPT, a empresa por meio de cartão magnético por ela 
próprio emitido, fazia adiantamentos salariais aos seus 
empregados, inclusive como previsto em norma coletiva, para 
que fossem utilizados exclusivamente em compras de 
mercadorias nos seus estabelecimentos com os mesmos preços 
praticados ao consumidor final. Para o MPT, a conduta da 
empresa configura uma modalidade contemporânea de "truck 
system". Mas, ao constatar que a utilização do cartão, ou a 
compra das mercadorias comercializadas pelo supermercado, 
era uma faculdade, e não uma obrigação imposta aos 
trabalhadores, o magistrado entendeu não ser o caso de "truck 
system". 

 

Geralmente, a dívida ilegal se dá pelo fato de o trabalhador se encontrar em 

uma região rural distante dos centros urbanos, sem possibilidade de locomoção até a 

cidade. Ele não tem alternativa, senão adquirir os alimentos naquele único 

estabelecimento do empregador. Nisto, dispõe o art. 203 do Código Penal (1940): 

“Art. 203 Código Penal- Frustrar, mediante fraude ou violência, 
direito assegurado pela legislação do trabalho: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, de dois contos 
a dez contos de réis, além da pena correspondente à violência.  
Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 9.777, de 
1998). 
§ 1º Na mesma pena incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.777, 
de 1998). 
I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado 
estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço 
em virtude de dívida; (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998). 
II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer 
natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus 
documentos pessoais ou contratuais. (Incluído pela Lei nº 9.777, 
de 1998). 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é 
menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora 
de deficiência física ou mental. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 
1998)” 

 
É necessário que haja três requisitos para que se fale em servidão por dívidas: 

I- Os empregados sejam obrigados a comprar em estabelecimento pré-

estabelecido; 

II- Os preços sejam superiores aos praticados no mercado; 

III- Haja finalidade lucrativa por parte do patrão. 
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Sem os quais, não pode se falar em crime. 

 

3.3 Trabalhos degradantes 

 

O art. 149 do Código Penal (1940) fornece, de forma subjetiva, que o trabalho 

degradante e sua aplicação ficam a cargo do aplicador da lei. 

Por trabalho degradante, a Jurisprudência do STJ38afirma:   

“Processo REsp. 1522943 PE 2015/0064435-5 Publicação DJ 
26/06/2015 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA (...) “Condições degradantes de trabalho são as que 
configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo 
descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em 
especial os referentes à higiene, saúde, segurança, alimentação 
ou outros relacionados a direito da personalidade decorrentes 
de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne 
irrelevante à vontade e do trabalhador (...).” 

 

O trabalho em condições degradantes é aquele que não garante os direitos 

mínimos ao trabalhador, ferindo a sua dignidade. Existem diversos debates entre 

autoridades, nacionais e internacionais, em que se considera a possiblidade de haver 

trabalho escravo nos casos em restrição de liberdade. Dessa forma, não se poderia 

considerar trabalho degradante como forma de trabalho em condições análogas a de 

escravo. Segundo a autora Camilla Holanda39, 

“O artigo 149 do Código Penal, ao definir o crime de redução à 
condição análoga de escravo, assevera que, seja o trabalho 
forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes ou a 
locomoção restringida, todas estas situações serão 
enquadradas neste mesmo crime. (...) A organização 
internacional do trabalho diferencia o trabalho escravo de 
trabalho degradante, pois entende que toda forma de trabalho 
escravo é degradante, mas nem toda forma de trabalho 
degradante é escravo: é o caso do trabalho forçado ou da 
restrição da locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto. (...)” 

 

                                                           
38BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. n° 1.522.943-PE (2015/0064435-5). Relatora: Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura. 26/06/2015. Brasília-DF. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/202440793/recurso-especial-resp-1522943-pe-2015-
0064435-5?ref=juris-tabs> Acessado m 19/07/2017. 
39ROCHA, Camilla Holanda Mendes da. Trabalho escravo e degradante. Conteúdo Jurídico, Brasília-
DF: 29 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.54460&seo=1>Acessado 20/07/2017 
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Outra condição de trabalho degradante é a chamada jornada exaustiva, que 

não trata apenas de quantidade de horas trabalhada, mas também de atividades 

praticadas e suas condições, que podem levar o trabalhador à exaustão. 

Neste sentido, Rogério Greco40 afirma sobre a jornada exaustiva: “(...) é aquela 

que culmina por esgotar completamente as forças do trabalhador minando a sua 

saúde física e mental (...)”. 

As normas trabalhistas que estabelecem limites, intervalos e pausas na jornada 

de trabalho são consideradas normas de ordem pública, tendo em vista que tais 

restrições têm natureza biológica e visam a preservar a integridade física e psicológica 

do trabalhador. Por esta razão, essas regras são inderrogáveis. O Supremo Tribunal 

Federal41 (STF), ao tratar do artigo 149 do Código Penal (1940), se manifestou no 

sentido de proteção da dignidade da pessoa humana e de adequação da 

caracterização do trabalho em condições análogas a de escravo, segue orientação da 

decisão do STF: 

“EMENTA PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE 
ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE 
COAÇÃO DIRETA CONTRA A LIBERDADE DE IR E VIR. DENÚNCIA 
RECEBIDA. 
Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é 
necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou 
mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando à 
submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou 
“a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas 
previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é mais sutil do que a 
do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de 
diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente 
físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-
o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não 
só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente 
de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A 
violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima 
de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também 
significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. Não é 
qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho 
escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, 
se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a 
trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes 

                                                           
40Greco, Rogerio. Curso de direito Penal: Parte especial: crime contra a pessoa. 7 ed, Niterói: 2010. 
Pg. 516 
41BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquéritos 3.412 Alagoas. Relator: Min. Marco Aurélio. 
Publicado 29/03/2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3076256> Acessado 
20/07/2017. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
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de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 
149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o 
tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade 
e de sua dignidade. Denúncia recebida pela presença dos requisitos 
legais. 

 

Fica evidente, dessa forma, que as condições degradantes configuram uma 

clara violação das normas constitucionais do Brasil. 

  

http://www.jusbrasil.com/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
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4 O TRABALHO COMO DIREITO HUMANO 

 

4.1 Princípios da valorização digna do trabalhador 

 

O fundamental princípio do ordenamento jurídico brasileiro é a proteção da 

dignidade do ser humano, que ordena e amplia a tutela econômica para transformá-

la em tutela também moral ao trabalhador. Assim explica o autor Amauri Mascaro42, 

que na Constituição Federal de 1988 art. 1. III: 

“Constituição Federal do Brasil (CF, art.1. III) declara que nosso 
Estado democrático de Direito tem como fundamento, entre 
outros valores, a dignidade da pessoa humana. A dignidade é 
um valor subjacente a numerosas regras de direito. A proibição 
de toda ofensa à dignidade da pessoa é questão de respeito ao 
ser humano, o que leva o direito positivo a protegê-la, a garanti-
la e a vedar atos que podem de algum modo levar a sua violação 
inclusiva na defesa dos direitos sociais.” 

 
Segundo a autora Ivone Ballao Lemisz43, “a dignidade é um atributo humano 

sentindo e criado pelo homem por ele desenvolvido e estudado, existindo desde os 

primórdios da humanidade, mas só nos últimos dois séculos percebidos plenamente.” 

Uma vez que a Constituição Federal de 1988 consagrou a dignidade da pessoa 

humana como princípio basilar, sendo considerada, desse modo, cláusula pétrea. 

Assim, o homem não pode submeter outrem como seu instrumento, como acontece 

nas condições análogas ao trabalho escravo. Conforme descreve o autor Cleyson de 

Moraes44, “(...) a palavra dignidade provem do latim dignus que representa aquela 

pessoa que merece estima e honra, ou seja, aquela pessoa que é importante em um 

grupo social”.  

A dignidade da pessoa humana deve ser a raiz fundamental das relações de 

trabalho, sempre inovando e transformando, porque o trabalho torna o homem mais 

digno ao possibilitar-lhe o desenvolvimento de sua personalidade, de onde vem o 

resultado da valorização humana. 

                                                           
42Nascimento Amauri Mascaro/Nascimento, Sonia Mascaro. Curso de direito do trabalho: História e 
teoria geral do direito do trabalho 29 ed. São Paulo. Saraiva 2014 pg. 478. 
43 LEMISZ, Ivone Ballao. O princípio da dignidade da pessoa humana. Reflexão sobre o princípio da 
dignidade humana à luz da Constituição Federal. Publicado em: 25/mar/2010. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana> 
. Acessado 20/07/2017 
44Mello. Cleyson de Moraes, direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana/Cleyson de 
Moraes Mello/Thiago Moreira-Rio de Janeiro: Freitas Bastos 2015. Pg. 88 
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Amauri Mascaro Nascimento (2014) apresenta uma formulação sobre o tema 

da dignidade quando diz que:  

“Não há, em nosso ordenamento jurídico, a indicação dos meios 
que levem a sua efetivação. Essa lacuna da margem a 
insegurança jurídica nem sempre o princípio é aplicável 
adequadamente. Tudo depende dos fatos e das configurações 
jurídicas que se apresentem no caso concreto. As normas 
infraconstitucionais deveriam explicar o seu campo de atuação. 
Esse campo deve ser os do direito de personalidade e da tutela 
contra danos morais, da proibição do trabalho da criança e da 
proteção do trabalho precário do adolescente e do trabalhador 
rural e da proibição da discriminação". 

 

Enfim, o princípio da dignidade humana elencado pela Constituição brasileira 

deve ser reproduzido nas relações trabalhista, no direito do trabalho e na busca pelo 

equilíbrio nas relações trabalhistas. 

Assim termina a autora Ivone Ballao (2010): “(...) o ser humano não pode ser 

tratado como simples objeto, principalmente na condição de trabalhador, muitas vezes 

visto apenas como uma peça da engrenagem para fazer girar a economia”. 

 

4.2 O Valor Social do Trabalho 

 

A Constituição Federal do Brasil (1988), promulgada em 05 de outubro de 1988, 

traz diversos artigos em que há a valorização do trabalho. 

O art. 1 da carta magna explana que: 

“Art. 1 A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e municípios e Distrito federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I – A Soberania 
II- A Cidadania  
III A dignidade de pessoa humana  
IV Os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa 
V- O pluralismo político.” 

 

Em nossa Constituição Federal, o art. 1°, IV trata dos “valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa”. Valores sociais são todos os direitos que possibilitam 

trabalho justo e digno a ser realizado. Já no art. 6. No capítulo II do mesmo diploma 

jurídico, os Direitos Sociais: 
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“São os direitos sociais a Educação a saúde, alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência sócia,l a proteção à maternidade e a infância, a 
assistência aos desamparados na forma desta constituição”. 
 

Dentre os direitos sociais, o direito a um trabalho decente é considerado como 

forma de efetivação das liberdades públicas e dos direitos individuais, civis e políticos 

de que uma pessoa é titular. O art. 170 da Constituição Federal de 1988, que trata da 

ordem econômica e financeira, apresenta os seguintes fundamentos: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observando os seguintes princípios (...) VIII. Busca do pleno 
emprego”. 

 

Segundo a autora Karoline Olívio45, é pela: 

“Busca do pleno emprego: A ordem econômica tem o fim de 
assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames 
da justiça social. Garante-se então a busca pelo pleno 
emprego, princípio que está intimamente relacionado ao direito 
à vida, uma vez que para a maioria da população é desta 
remuneração pelo trabalho prestado que se obtém os recursos 
indispensáveis para sua sobrevivência. Uma política de pleno 
emprego depende dos agentes desenvolvedores de atividades 
econômicas, requerendo assim a intervenção do Estado a fim 
de remover entraves econômicos. Destarte, a busca pelo pleno 
emprego é uma forma de garantir a função social da 
propriedade (empresa) 2, e serve também de direção para o 
desenvolvimento de políticas públicas do Estado, no sentido de 
criação de postos de trabalho e desenvolvimento do país 
proporcionando justiça social e existência digna a todos.” 

 

O art. 193 da Constituição Federal 1988 dispõe “a ordem social tem como base 

o ‘primado’ do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social”.  

O tema primado demonstra a superioridade e a primazia do trabalho, que 

contribui para o desenvolvimento ao bem-estar comunitário. Para que exista a 

valorização do trabalho, é necessária a devida observância do art.7 da Constituição 

                                                           
45OLIVIO, Karoline. Princípios da ordem econômica brasileira. Acadêmica de Direito da 
Universidade Federal do Pará. Estagiária do Ministério Público do Estado do Pará. Disponível em: 
<https://karololivio.jusbrasil.com.br/artigos/279051237/principios-da-ordem-economica-brasileira> 
Acessado 20/07/2017. 
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Federal do Brasil, que busca, entre outros direitos, uma relação contratual protegida 

contra resilição arbitrária ou sem justa causa. 

 Portanto, quanto maior o número do desemprego, menor o preço da mão-de-

obra, tornando precárias as condições de trabalho, tanto no campo, quanto nas 

cidades grandes, sendo esquecidos os direitos essenciais e indisponíveis dos 

trabalhadores, gerando a submissão do hipossuficiente, o que cria novas formas de 

escravidão contemporânea. 

 

5 A DIFICULDADE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

 

Como já exposto nos capítulos anteriores, o trabalho escravo vem sendo 

praticado desde a antiguidade até os dias de hoje. Anteriormente com escopo distinto 

da atualidade, que se volta aos fatores econômicos. 

O que percebemos claramente na atualidade são empregos de boa qualidade 

àqueles que têm melhor condição e indicações e, aos menos favorecidos, ou seja, a 

maior parcela social se apresenta a exploração do trabalho e as condições precárias 

que causam a miserabilidade. Dessa forma, esses indivíduos se tornam maioria em 

algumas regiões do país. Percebemos que, geralmente, há vinculação desse 

trabalhador em locais de difícil acesso, bem como a falta de recurso financeiro, que 

os reprimem em relação à procura de novas oportunidades em outras cidades e 

estados, por receio da falta de políticas públicas de desenvolvimento da região. 

Existem ainda os casos dos imigrantes que vêm com a situação de clandestinidade, 

o que os tornam ainda mais vulneráveis. 

O que era antigamente escondido e isolado em lugares de difícil acesso em 

áreas rurais e do cerrado, na atualidade, se expande às áreas urbanas e às capitais, 

abrangendo desde situações precárias de trabalho e irregulares, bem como um 

sistema de coerção com diversos fatores, assim como a distância de seus familiares. 

Acerca do tema trabalho forçado e liberdade, o autor José Claudio Monteiro de 

Brito Filho,46 declara: 

                                                           
46 DE BRITO FILHO, José Claudio Monteiro. Trabalho com redução do homem à condição análoga 

à de escravo e dignidade da pessoa humana. São Paulo: OIT (Organização Internacional do 
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“Observe-se que, não obstante a nota característica seja a 

liberdade, não se quer afirmar que somente o princípio da 

liberdade é ferido. O da legalidade também é, pois a manutenção 

forçada do trabalho opera contra normas legais expressas. O da 

igualdade da mesma forma, pois é dado tratamento diverso do 

concedido a outras pessoas. Por fim, o da dignidade da pessoa 

humana, de onde derivam todos os demais princípios, pois, ao 

se retirar o direito de escolha do trabalhador, e às vezes dar a 

ele o mesmo tratamento que se dá a outros seres e objetos, 

atenta-se contra sua dignidade, tanto no plano moral como no 

plano material. Passando para o trabalho em condições 

degradantes, não é tão simples conceituá-lo, pois, ao contrário 

do trabalho forçado, em que o cerceamento à liberdade de ir e 

vir é suficiente para sua identificação, mesmo que isso possa ser 

vislumbrado de diversas formas, na espécie agora em comento 

são inúmeros os elementos que indicarão sua existência.” 

 

O ilustre Doutrinador reforça os inúmeros direitos que são infringidos desses 

indivíduos, desde sua liberdade até sua dignidade, sem contar seus direitos como 

trabalhador. Direitos esses que foram conquistados por meio de muita luta e que estão 

sendo ignorados e infringidos de forma covarde, em que esse trabalhador é exposto 

a condições precárias e degradantes de trabalho, sem saúde, segurança, higiene, 

respeito ou alimentação. 

Sendo assim, entende-se que trabalho em condições análogas à condição de 

escravo é muito mais abrangente que falar de trabalho escravo, haja vista que engloba 

qualquer forma de trabalho que limite a liberdade e desrespeite os direitos mínimos 

desse trabalhador. 

 

5.1 Meios De Combate À Escravidão 

 

A dificuldade em combater a escravidão é muito grande, haja vista que se trata 

de um mercado com alto retorno financeiro. Dessa forma, os meios de combate ficam 

                                                           
Trabalho), 2006. Pag. 12. Disponível em: <http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/dignidade-

trabalhoescravo.pdf>. Acesso em: 29.09.2017 

http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/dignidade-trabalhoescravo.pdf
http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/dignidade-trabalhoescravo.pdf
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ainda mais difíceis sem a ajuda da sociedade, que é a consumidora desse serviço. 

Para essa finalidade, o Ministério do Trabalho e do Emprego, além do objetivo 

de erradicar o trabalho em condições análogas à condição de escravo, das ações 

fiscais e inspeções, tem também disponível no site uma ouvidoria para denúncias e 

recebimento de informações, a fim de os facilitar e viabilizar seus serviços para uma 

maior eficiência47. 

E ainda que, em passos lentos, a lei dispõe de medidas jurídicas para o 

combate ao trabalho em condições análogas à condição de escravo. Uma dessas 

medidas é a Ação Civil Pública que pode ser postulada com base na Lei n° 7.347/85. 

Essa ação terá como finalidade recompor o bem jurídico lesado, devendo o 

condenado pagar em dinheiro os prejuízos causados ou tomar providências para 

restituir a dignidade ao trabalhador, como registro de contrato de trabalho na carteira 

respectiva, cessação de descontos salariais indevidos, retirada de seguranças que 

intimidem os trabalhadores ou constranja sua liberdade, bem como o pagamento do 

salário mínimo e da jornada de trabalho legal. O condenado deve ainda proporcionar 

as condições de trabalho mínimas, como água potável, alojamento, transporte 

adequado, Equipamento de Proteção Individual (EPI’s), entre outros48. Pode-se 

também haver a responsabilização por meio de Ação Civil Coletiva embasada na Lei 

n° 8.070/1990. Ação essa proposta na justiça do trabalho, para imputar a esses 

exploradores os danos que foram experimentados por esses trabalhadores, desde 

seus danos morais aos patrimoniais. Como diz Evanna Soares (2003), 

“Há de se destacar, no entanto, que, quando se cogita de 

reprimir ou reparar os danos causados ao homem explorado em 

condições análogas à escravidão, por força da própria situação 

aviltante, está-se diante do interesse social relevante, o que 

autoriza sejam tratados os interesses individuais homogêneos - 

em princípio defensáveis via ação civil coletiva - através da 

própria ação civil pública, equiparados aos interesses coletivos. 

Dispõe, também, o MPT, das ações cautelares em socorro das 

situações de "periculum in mora" e "fumus boni iuris", tão 

                                                           
47 BRASIL. Site do Ministério do Trabalho / fiscalização / combate ao trabalho escravo. Disponível em: 

<http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo>. Acesso em: 28.09.2017 

48 BRASIL. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei N° 7.347, 

De 24 De Julho De 1985. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>.  Acesso em: 29/09/2017. 

http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
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presentes nos casos de trabalho escravo.”. 

 

Observa-se, a partir daí, a existência de meios para se reprimir e reparar os 

danos causados pelo abuso desses exploradores. Porém, o combate ao trabalho 

escravo vai muito além disso, pois a maneira mais eficaz de impugnar esse crime é 

prevenindo. Dessa forma, a eficácia dessa prevenção está na educação. 

Outro meio de combate ao trabalho escravo importante é a integração das 

ações com essa finalidade. Pois o envolvimento nessas ações deve ser coordenado 

e integrado para ser atingida sua finalidade por meio de denúncias, da fiscalização 

dessas condições de trabalho e seu tráfego e transporte. Deve haver quem mova 

essas ações judiciais de responsabilização e quem julgue esses infratores. Afinal, sem 

esse conjunto essencial, o Ministério do Trabalho não dispõe de meios possíveis para 

tal. 

Há ainda as medidas extrajudiciais do Ministério Público do Trabalho, que, junto 

à fiscalização das polícias rodoviária e federal, têm subsídio de atuação para traçar 

estratégias de enfrentamento às irregularidades. Isso se dá porque o trabalho escravo 

é erradicado dia após dia e, por meio de providências como as compiladas no "Plano 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo", lançado em março de 2003, que 

traz funções a diversos órgãos governamentais e não governamentais, com ações 

visando à melhoria de estrutura administrativa e fiscalização. 

Uma das formas de combate seria reprimir o tráfico desses trabalhadores, uma 

vez que a procura e o deslocamento de mão-de-obra de trabalhadores em si não são 

crime, sendo até uma necessidade aos locais de difícil acesso e fator que impulsiona 

o setor econômico gerando empregos. Entretanto, esse deslocamento tem regras a 

serem seguidas ditadas pela Instrução Normativa Intersecretarial Ministério do 

Trabalho  nº 01, de 24-3-1994, item II. 1. O transporte de trabalhadores para 

localidades diversas de sua origem será lícito, assim se estiver munido da Certidão 

Liberatória emitida pela Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, a qual depende 

de comprovação, por parte do empregador, da regularidade da contratação, mediante 

o registro na Carteiras de Trabalho e de "contrato de trabalho escrito que discipline a 

duração do trabalho, salário, alojamento, alimentação e condições de retorno à 

localidade de origem do trabalhador". Sendo essa certidão expedida nas Delegacias, 
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Subdelegacias e postos de fiscalização, tudo isso tem por objetivo evitar o tráfico de 

trabalhadores. Objetivo esse que não é alcançado em boa parte porque, em geral, o 

trabalhador começa a ser aliciado desde seu recrutamento por falsas promessas de 

trabalhos em condições que não existirão. 

Outra forma previsível é a responsabilização penal desse transportador de 

trabalhadores, que responderá como coparticipe do aliciamento. E o trabalho crucial 

é das Agências Nacionais de Transportes e demais órgãos com competência para 

fiscalização do transporte rodoviário, uma vez que é um meio indispensável no tráfico 

de trabalhadores. Meios legais para efetiva fiscalização se tem por meio de Lei, como 

a n° 10.233/2001, que outorga permissões e autorização de serviços, com objetivo de 

turismo, ou mesmo o fretamento. Porém, essa tem como fim reprimir o transporte 

irregular desses trabalhadores, tendo ainda como meio sancionatório o Decreto nº 

2.521/1998, nos arts. 79 e seguintes, que disciplinam as penalidades em que incidirão 

o indivíduo que se enquadrar nesse crime, abrangendo desde a empresa envolvida 

até o motorista desses transportes, sendo ainda responsabilidade do Ministério 

Público do Trabalho fiscalizar os órgãos responsáveis e envolvidos na permissão 

dessas condições de outorga, independentemente da esfera seja ela federal, estadual 

ou municipal. Isso, então, para notificar assim que for identificada essa situação e 

instaurado o devido processo para ser investigada. Sendo também o sindicato rural 

uma ferramenta fundamental no combate à mão-de-obra escrava, uma vez que, 

geralmente, é quem tem um primeiro contato com esses aliciadores. É, então, aí em 

que se encontra sua importância: na eliminação desse tipo de trabalho para que se 

consiga prisão em flagrante. Pois, pelos sindicatos, é possível o reconhecimento 

imediato desses locais, em que, na maior parte das vezes, se trata de trabalhadores 

com pouca instrução ou nenhuma escolaridade. Dessa forma, tem um papel 

fundamental a denúncia, a fiscalização e a promoção do esclarecimento quanto às 

consequências do aliciamento e do transporte irregular. 

Conclui-se, assim, que a melhor maneira de se erradicar o trabalho em 

condições análogas à condição de escravo é a conscientização e a capacitação desse 

trabalhador por meio da educação, a fim de que entenda o significado de dignidade. 

Isso, pois, só assim será possível que ele não se submeta às condições degradantes 

que lhe são propostas pelos aliciadores, fazendo, dessa forma, valer o artigo 1° da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que enuncia: "todos os homens nascem 
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livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 

agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade" 49. Vale notar que essa 

declaração vai além de direitos dos trabalhadores, sendo o direito mínimo de todo ser 

humano. 

  

                                                           
49 BRASIL. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto No 

99.710, De 21 De Novembro De 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm> Acesso em: 29/09/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
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CONCLUSÃO  

Desde a antiguidade da história da civilização humana, o homem, em seus 

princípios, tinha toda liberdade para o trabalho. No decorrer da mudança, começaram 

a surgir primeiras leis para impor regras dentro de uma sociedade organizada e 

civilizada, com deveres e direitos a serem respeitados. A forma de escravidão decorre 

de transmissão em geração que passa pelos povos gregos e romanos na 

“modernização” ou atualização das leis antigas para uma nova cultura da época do 

Império.  

Em nossa sociedade atual, ainda mesmo que estejamos em pleno século XXI, 

ainda encontramos a exploração das pessoas como se fossem robôs a serviço de 

seus empregadores. Muita dessa forma de exploração não é percebida aos olhos 

humanos. É verdade que o número de habitantes cresceu e a busca pelo emprego no 

mercado de trabalho segue o mesmo ritmo populacional. Entre os fatores podem estar 

a alta carga tributária que sufoca os empregadores, e, que ao mesmo tempo, busca, 

de uma forma ou de outra, exploração no sentido de “compensar” o custo. Uma 

parcela dos trabalhadores não conhece seus direitos e seus deveres relacionados ao 

trabalho. Ou seja, o que está escrito no contrato de trabalho, no momento da 

interpretação, dificulta o trabalhador a conhecer seu limite de trabalho.  

Para serem evitados abusos na exploração, a melhor alternativa é o diálogo 

entre governo, empresa, poder judiciário e sociedade, na busca de uma solução para 

que não se repitam. Exigir leis mais rigorosas e punitivas talvez não seja o caminho 

como solução do problema. Buscar esforço junto aos três poderes da República, com 

a sociedade e os empresários, criar uma cultura de trabalho digna, não abusiva; e, de 

outro lado, a geração de emprego e de renda para ambas as partes pode, de uma 

forma ou de outra, trazer o equilíbrio da balança. Conclui-se que não serão a leis 

rigorosas que resolverão os problemas se antes não se dialogar pacificamente, 

evitando-se sanções administrativas e punitivas ao empregador. 
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