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1. RESUMO 

 

A pesquisa aborda o trabalho em condições análogas ao de escravo no Brasil 

contemporâneo, bem como as medidas utilizadas no combate a este problema. Muito embora 

exista uma vasta legislação e também mecanismos jurídicos que proíbam qualquer tipo de 

trabalho que reduza o empregado à condição ao de escravo, ainda é comum que muitos 

empregadores, por todo o Brasil, submetam seus empregados a trabalharem em condições de 

extrema precariedade, como trabalho forçado, servidão por dívidas, jornadas exaustivas, 

condições degradantes de trabalho, maus tratos e violência. Além do que, há obreiros que são 

alojados em lugares em condições desumanas, sem água potável, alimentação inadequada e 

sem registro em suas Carteiras de Trabalho. Essas condições precárias de trabalho são 

associadas à escravidão. Assim considerando, a pesquisa volta-se a compreensão dessa 

realidade e de seu enfrentamento diante da legislação aplicável e das ferramentas para seu 

enfrentamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho análogo ao de escravo no Brasil é uma realidade que não beira margem 

para contestação, tendo em vista que desde 1995, calcula-se que foram resgatados mais de 50 

mil trabalhadores em condição análoga à de escravo. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Observatório digital 

do trabalho escravo no Brasil. Disponível em: https://observatorioescravo.mpt.mp.br/. Acesso 

em 28 de ago. 2017.). 

Neste contexto, o que se pretende com o trabalho, além de apontar as principais causas 

que levaram os trabalhadores a serem vistos como objetos, sendo facilmente descartados, 

entre outras questões de grande relevância para o desenvolvimento do tema, é analisar as 

medidas jurídicas utilizadas no combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil moderno, 

a fim de averiguar a sua eficácia na luta contra esse problema que, como é de conhecimento 

geral, iniciou há quase 130 anos com a Lei Áurea que aboliu a escravidão no país. (BRASIL, 

decreto lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm. Acesso em 28 de ago. 2017.).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%203.353-1888?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm


3. OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o trabalho análogo à escravidão e 

compreender a condição dos trabalhadores diante da premissa de que essa situação é reflexo 

da evolução histórica da escravidão no Brasil e sua abolição, uma vez que continuam sendo 

tratados como objetos pelos seus empregadores. Assim considerando, tem por objetivos 

específicos:  

Analisar a legislação interna aplicável ao caso, quais sejam, artigo 5º, inciso III, da 

Constituição Federal, artigo 243 da mesma matéria legal, e artigo 149 do Código Penal, além 

das normas internacionais ratificadas pelo Brasil, como as Convenções nº 29 e nº 105, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), as quais versam sobre a escravidão, trabalho 

forçado e trabalho degradante; tratar sobre o trabalho análogo ao de escravo em relação ao 

princípio da dignidade da pessoa humana na constituição federal de 1988; e analisar a eficácia 

das medidas jurídicas utilizadas no combate a este fenômeno. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A presente investigação utilizará o método dedutivo, para compreender os conceitos e 

a legislação aplicável apoiando-se por meio da doutrina, uso de artigos científicos, 

jurisprudência, normas nacionais e internacionais aplicáveis. O método analítico será aplicado 

para, de modo qualitativo, levantar e fazer uso de dados obtidos de inquéritos civis e ações 

civis públicas a cargo do Ministério Público do Trabalho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Até o presente momento do estudo foi feita uma análise da legislação interna e normas 

internacionais ratificadas pelo Brasil que versam sobre o assunto. Nesse sentido a pesquisa 

tratará sobre o tema seguindo o conceito trazido pelo artigo 149 do Código Penal, o qual 

determina que reduz à condição análoga a de escravo aquele que submeter outrem a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo a sua liberdade, bem como o conceito presente na Convenção nº 29 da OIT, que 

trata sobre o trabalho forçado ou obrigatório..  

Os dados para o presente estudo serão extraídos da OIT, do Ministério do Trabalho e 

do Ministério Publico do Trabalho, considerando a partir de 1995, ano em que o Brasil 



reconheceu oficialmente a existência de trabalho escravo em seu território, e desde então tem 

adotado políticas públicas visando a sua erradicação, como por exemplo, a criação dos Grupos 

Móveis de Fiscalização. (NETO, Silvio Beltramelli. O Brasil entre a vanguarda e o 

retrocesso: o Projeto de Lei n. º 432/2013 em face das normas de Direitos Humanos sobre a 

escravidão contemporânea. Revista Espaço Acadêmico, v. 16, n. 189, p. 85-98, fev./2017. 

Disponível em http://eduem.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/32685/ 

18374. Acesso em 30 de ago. 2017.). 

Em seguida a pesquisa de jurisprudência será somada à análise doutrinária e dos 

artigos científicos que servem como base para fundamentar a importância de medidas 

jurídicas eficientes para combater o trabalho em condições análogas à escravidão no Brasil 

contemporâneo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O que pôde ser verificado é que são inúmeros os casos em que empregados são 

submetidos a condições humilhantes no ambiente de trabalho, mesmo diante de medidas 

jurídicas adotadas pelo Brasil em busca da abolição deste problema social, o que torna 

indispensável a análise da eficácia desses mecanismos utilizados pelo país, dando ênfase à 

importância da atuação do Estado e do Ministério Público do Trabalho, tanto na fiscalização 

como na punição dos infratores da legislação. 
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