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1 INTRODUÇÃO 

 
Muito há por fazer para o combate do trabalho análogo à de escravo 

no solo brasileiro mesmo depois do reconhecimento daquela chaga social 

pelas autoridades brasileiras na década de 90 do século passado. 

Apesar da pouca divulgação, muitos são os casos de escravidão em 

todo o território brasileiro. Uma miríade de trabalhadores é submetida a 

condições desumanas de trabalho. 

O intuito desse trabalho é refletir a realidade brasileira, no sentido de 

que, apesar do Brasil ter aderido a compromissos constitucionais e 

internacionais, o trabalho análogo à de escravo ainda é uma constante que só 

vem aumentando ao longo do tempo. 

A pesquisa para ser desenvolvida e alcançar o seu objetivo 

necessita de um método, de modos de proceder, para a obtenção de respostas 

às questões por ela suscitada. O Direito é um ciência social e por isso apenas 

um método não pode ser utilizado para o estudo de um fenômeno social. 

  A escolha dos métodos para o estudo da eficácia das diretrizes e das 

ferramentas legais de combate ao trabalho análogo à de escravo no Brasil não 

foi feita de forma causal. Essa escolha foi feita a partir de leituras críticas e 

reflexivas de uma vasta bibliografia.   

  O método inicial é o observacional ( Fachin,37) uma vez que antes de a  

pesquisa ser realizada os objetivos foram definidos após a curiosidade  do 

pesquisador e da percepção daquele do fenômeno social no mundo sensível.  

  Outro método a ser utilizado é o Histórico ( Fachin, 41).A pesquisa 

descreverá a escravidão no passado e sua possível influência na sociedade 

contemporânea. 

           Um terceiro método a ser utilizado nesse trabalho é o 

Funcionalista (Fachin, 48), pois será analisado se as ferramentas de combate 

ao trabalho análogo à de escravo no Brasil estão sendo eficazes de forma que 

promovam a paz social.    

2 DEFININDO O TRABALHO ANÁLOGO À DE ESCRAVO 
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A conceituação do que seria trabalho escravo no Brasil é muito 

difícil, pois, segundo a Lei Áurea, não existe mais escravos no Brasil como da 

forma dos séculos XVI a XIX, todavia o art. 2º da Convenção n. 29 da 

Organização Internacional do Trabalho ( OIT) preceitua que:  

Para fins desta Convenção, a expressão ‘trabalho forçado ou 
obrigatório’ compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma 
pessoa sob ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido 
espontaneamente. 
 

Exclui-se, no entanto, da definição de ‘ trabalho forçado ou 

obrigatório’ segundo esse mesmo artigo: 

a) qualquer trabalho ou serviço exigido em virtude das leis sobre o 
serviço militar obrigatório e que só compreenda trabalhos de 
caráter puramente militar; 

b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações 
cívicas normais dos cidadãos de um país plenamente autônomos; 

c) quaisquer trabalho ou serviço exigido de um indivíduo como 
consequência de condenação pronunciada por decisão judiciária, 
contanto que esse trabalho ou serviço seja executado sob a 
fiscalização e o controle das autoridades públicas, companhias ou 
pessoas privadas; 

d) qualquer trabalho ou serviço exigido nos casos de força maior, 
isto é, em caso de guerra, de sinistro ou ameaças de sinistro, tais 
como incêndios, inundações, fome, tremores de terra, epidemias 
e epizootias, invasões de animais, de insetos ou de parasitas 
vegetais daninhos e em geral todas as circunstâncias que ponha 
em perigo a vida ou as condições normais de existência de toda 
ou de parte da população; 

e) pequenos trabalhos de uma comunidade, isto é, trabalhos 
executados no interesse direto da coletividade pelos membros 
desta, trabalhos que, como tais, podem ser considerados 
obrigações cívicas normais dos membros da coletividade, 
contanto, que a própria população ou seus representantes 
direitos tenham o direito de se pronunciar sobre a necessidade 
desse trabalho 
 

A Convenção n. 95 da Organização Internacional do Trabalho            

(1949), que trata da proteção ao salário, dispõe que o salário deverá ser pago 

regularmente, proibindo a adoção de sistemas de pagamento que privem o 

trabalhador da real possibilidade de deixar o emprego. Por fim, a Convenção n. 

105 da Organização Internacional do Trabalho (1957) preconiza a abolição 

radical do trabalho forçado. 

Encontramos ainda, na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de San Juan da Costa Rica (1969), expressa 

proibição à escravidão, aqui relacionadas à prestação de trabalhos forçados ou 

obrigatórios. 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 

Segundo Noleto (2009, p.4) o Ministério Público do Trabalho 

conceitua assim trabalho forçado: 

“ o trabalho forçado se caracteriza quando empregador, usando de 
ameaça, mantém os empregados em sua propriedade, e lhes vende 
produtos ( alimentos e vestuário) por preços elevados. Os 
empregados, tendo em vista os altos valores, jamais conseguem 
saldar suas dívidas, sendo impedidos de deixar as propriedades. As 
jornadas de trabalho são exaustivas e precárias as condições do 
ambiente de trabalho, tais como: alojamento inadequado, falta de 
fornecimento de boa alimentação e água potável: falta de 
fornecimento de equipamentos de trabalho de proteção. (NOLETO, 
2009,p.4) 
 

 O trabalho forçado apresenta as mesmas características seja em 

que época for, a saber: impedir o trabalhador de exercer seu direito de escolher 

livremente seu trabalho ou até abandoná-lo quando quiser.  

 Melo (2003, p. 14), comenta sobre o trabalho escravo moderno nos 

seguintes termos: 

Considerar-se-á trabalho escravo ou forçado toda modalidade de 
exploração do trabalhador em que este seja impedido, moral, 
psicológica e/ ou fisicamente, de abandonar o serviço, no momento e 
pelas razões que entender apropriados, a despeito de haver, 
inicialmente, ajustado livremente a prestação de serviços  
 

As principais características do trabalho forçado contemporâneo 

foram elencadas por Melo (2003, p. 15), a saber: 

1- utilização  de trabalhadores, através de intermediação de mão-
de-obra pelos chamados “ gatos”; 
2- utilização de trabalhadores, através de intermediação de mão-
de-obra pelas chamadas “ fraudoperativas” ( designação dada 
àquelas cooperativas de trabalho fraudulentas); 
3- utilização de trabalhadores, aliciados em outros Municípios e 
Estados, pelos chamados “gatos”; submissão às condições precárias 
de trabalho pela falta ou inadequado fornecimento de boa 
alimentação e água potável; 
4- alojamentos sem as mínimas condições de habitação e falta de 
instalações sanitárias; 
5- falta de fornecimento gratuito de equipamentos de proteção 
individual ( chapéu, botas, luvas, caneleiras etc.); 
6- falta de fornecimento de materiais de primeiros socorros; 
7- não utilização de transporte seguro e adequado aos 
trabalhadores; 
8- não-cumprimento da legislação trabalhista, desde o registro do 
contrato na CTPS; 
9- falta de exames médicos admissionais e demissionais, até a 
remuneração ao empregado 

 

A escravidão na contemporaneidade é definida por Schwarz ( 2008, 
p. 117) como: 
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o estado ou a condição de um indivíduo que é constrangido a 
prestação de trabalho, em condições destinadas à frustação de direito 
assegurado pela legislação do trabalho, permanecendo vinculado, de 
forma compulsória, ao contrato de trabalho mediante fraude, violência 
ou grave ameaça, inclusive mediante a retenção de documentos 
pessoais ou contratuais ou em virtude de dívida contraída junto ao 
empregador ou pessoa com ele relacionada.  

 

A Instrução Normativa n. 1 (1994), do Ministério do Trabalho e 

Emprego, editado durante o governo de Itamar Franco, preconizava a adoção 

das seguintes situações como indicativas da submissão do trabalhador à 

condição análogo à de escravo: 

[...] dívida, retenção de salários, retenção de documentos, ameaças 
ou violências que impliquem o cerceamento da liberdade dele e/ ou 
familiares,o abandono do local onde presta seus serviços, ou mesmo 
quando o empregador se nega a fornecer transporte para que ele se 
retire do local para onde foi levado, não havendo outros meios de sair 
em condições seguras, devido às dificuldades de ordem econômica 
ou física na região. 

  

O Código Penal Brasileiro caracteriza o escravismo contemporâneo 

no Brasil através do art. 149, que versa, no âmbito dos crimes contra a 

liberdade pessoal, sobre o crime de redução da pessoa a condição análoga à 

de escravo, na redação dada pela Lei n. 10. 803/03, combinado com os arts. 

197, inciso I, 198 e 203 do Código Penal, que versam, no âmbito dos crimes 

contra a organização do trabalho, sobre os crimes de atentado contra a 

liberdade de trabalho, contra a liberdade de contrato de trabalho e de 

frustração de direito assegurado por lei trabalhista, este último na redação dada 

pela Lei n. 9.777/98, in verbis:  

 
Art. 149. Reduzir alguém a condição análogo à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeintando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringuindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador preposto: 
Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa, além de pena 
correspondente à violência. 
§ 1ºNas mesmas penas incorre quem: 
I- cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;  
II- mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se 

apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I- contra criança ou adolescente; 
II- por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

origem. 
Atentado contra a liberdade de trabalho 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 
[...] 
Art. 197- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça: 
I- a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, 

ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em 
determinados dias: 

Pena- detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência: 
  [...] 
Art. 198- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não 
adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola: 
Pena- detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
[...] 
Art. 203- Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado 
pela legislação do trabalho: 
Pena- detenção de um anoa dois anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
§ 1º Na mesma pena incorre quem: 
I- obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado 

estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do 
serviço em virtude de dívida; 

II- impede alguém de se desligar de serviços de qualquer 
natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus 
documentos pessoais ou contratuais. 

§ 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. 

 

A legislação brasileira, como se observa, complementa a redação 

adotada pela OIT no que tange a caracterização da espécie trabalho forçado e, 

além disso, contém institutos jurídicos mais abrangentes, modernos e mais 

adequados à nossa realidade. 

O crime elencado pela lei de 2003 é fechado, taxativo, pois os 

sujeitos do crime somente podem ser aqueles que possuem alguma relação de 

trabalho e somente pode ser configurado se constatada alguma das hipóteses 

contidas no caput ou no parágrafo primeiro do artigo. Essas alterações foram 

benéficas, uma vez que propiciaram a aplicabilidade da lei com maior grau de 

certeza e literalidade, diminuindo a margem de dúvidas e controvérsias 

interpretativas. 

O art. 149 não basta por si só para ser compreendido, é necessário 

o auxílio dos dispositivos da CLT, das leis trabalhistas como um todo e ainda 

das Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Emprego e 

Trabalho (MET), que disciplinam as regras para a prestação do trabalho, 

especialmente quanto à saúde, à segurança e à higiene, na medida que o tipo 
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penal possui expressões como jornada exaustiva e condições degradantes de 

trabalho. 

3 O  TRABALHO ANÁLOGO À DE ESCRAVO E O ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO. 

 
Segundo Cunha Junior (2013), o constitucionalismo teve sua gênese 

através de ideias libertárias e como um movimento político e filosófico se 

propôs a reivindicar o respeito dos direitos dos governados e a limitação do 

poder absoluto. 

A respeito da Constituição, Cunha Jr (2013) a define da seguinte 

forma: 

A Constituição do Estado é a sua Lei Fundamental; a Lei das leis ; a 
Lei que define o modo concreto de ser e de existir  do Estado; a Lei 
que ordena e disciplina os seus elementos essenciais ( poder-
governo, território e finalidade) 
 

Pedro Lenza (2011) conceitua a Constituição através do sentido 

sociológico, sentido político, sentido material e formal, sentido jurídico e sentido 

culturalista. A respeito do sentido jurídico escreveu aquele doutrinador: 

Hans Kelsen é o representante desse sentido conceitual, alocandoa 
Constituição no mundo do dever ser, e não no mundo do ser, 
caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem, e não 
das leis naturais. 
 

Mendes e Barros (2013) dividem o conceito do que seria 

Constituição em dois sentidos: Constituição em sentido substancial (ou 

Material) e Constituição em Sentido Formal.  A respeito disso: 

Fala-se em Constituição no sentido substancial quando o critério 
definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas. A 
Constituição será, assim, o conjunto de normas que instituem e fixam 
as competências dos principais órgãos do Estado, estabelecendo 
como serão dirigidas e por quem, além de disciplinar as interações e 
controles recíprocas entre tais órgãos. 
A Constituição, em sentido formal, é o documento escrito e solene 
que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do 
Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. 
 

Sobre o conceito de Constituição, Marcelo Novelino (2013) diz que: 

O termo Constituição possui diversos significados, sendo todos eles 
ligados à idéia de “modo de ser de alguma coisa” e, por extensão, de 
organização interna de seres e entidades. Nesse sentido amplo, 
pode-se dizer que “ todo Estado possui uma Constituição”, que é o 
simples modo de ser do Estado. No sentido de lei fundamental , a 
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Constituição é a criação e organização dos elementos essenciais do 
Estado. 

Segundo Silva ( apud NEVES, 2012), a Constituição do Império do 

Brasil, de 1824, foi a primeira Constituição , anterior mesmo à da Bélgica de 

1831, a subjetivar e positivar os direitos do homem. 

Até mesmo durante a Ditadura Militar, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1967 não deixou de prever os direitos e garantais 

individuais ( art. 153), bem como o princípio da valorização do trabalho como 

condição da dignidade humana ( art. 160, II). 

Com o fim do regime militar e o consequente advento da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88), a proteção 

dos direitos fundamentais ficaram mais em evidência. 

Sob o ponto de vista do combate do trabalho escravo, pode-se 

destacar o preâmbulo da Constituição de 1988 que estabelece os valores de 

uma sociedade fraterna, a saber: os direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. 

A chaga social do trabalho análogo à de escravo fere os 

fundamentos da República Federativa do Brasil preconizados no artigo 1º da 

Carta Magna de 1988, que são os valores essenciais que compõem a estrutura 

do Estado Brasileiro, em especial a cidadania, a dignidade da pessoa humana 

e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

A cidadania não está restrita a participação política de um indivíduo 

nos negócios do Estado, mas também a atuação do cidadão na busca da 

concretização dos direitos e garantias fundamentais daquele. 

Nessa perspectiva, tem-se a visão de Cunha Jr (2013): 

A cidadania como fundamento do Estado não se reduz ao conceito de 
nacional no gozo de direitos políticos ( a chamada cidadania política 
prevista no art. 14). É muito mais do que isso, pois visa qualificar 
todas as pessoas como titulares de direitos frente ao Estado 
reconhecendo o indivíduo como parte integrante, reconhecendo como 
parte integrante e indissociável da sociedade. 
 

A submissão do homem à condição análogo à de escravo, 

principalmente no Estado do Pará, região atraente para migrantes, é um 

atentado a cidadania, pois aqueles buscam oportunidades de trabalho e acesso 

a terra. 
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Em relação a afronta da cidadania no Estado do Pará escreveu 

Toledo ( 2010): 

Assim, o estado representa uma oportunidade de melhoria e 
ascenção na vida, motivo que levou e, ainda leva, muitos 
trabalhadores a aceitarem a desconhecida empreitada. 
Conscientes dessa expectativa, os empreiteiros, “gatos”, “ zangões” 
ou “ turmeiros”, iniciam o aliciamento da mão de obra que, em geral, 
ocorre em pensões, “ verdadeiras vitrines de mão-de-obra”, 
localizadas em cidades distantes da cidade natal do empregado. 
Enquanto permanecem nessas pensões nos períodos de entressafa, 
os trabalhadores acumulam dívidas em “botecos”, livramento da 
prisão quando presos por brigas, etc. 
Cumulado “ o favor” que prestou ao peão , são lhe também oferecidos 
propostas tentadoras de trabalho, sempre distantes de sua cidade 
natal, salários atraentes e promessas de melhores condições de vida. 
Uma vez escolhido o peão, o “ gato” adianta uma pequena quantia 
em dinheiro para que satisfaça suas necessidades básicas e as de 
sua família. 
Essas serão as primeiras dívidas que o vincularão ao empregador; o 
início do débito que o reduzirá à escravidão. 
Não há qualquer exigência quanto a documentos, nem mesmo a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. Porém, quando 
apresentados , serão retidos pelo “ gato”, ou mesmo pelo fazendeiro, 
com o fim de criar um vínculo de dependência entre eles. 

  

A dignidade da pessoa humana é um valor supremo onde todos os 

direitos fundamentais da pessoa humana são conduzidos. 

Segundo o Ministro Celso de Mello (apud CUNHA Jr., 2013), a 

dignidade da pessoa humana é:  

... qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano  que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade , implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fudamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais  mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos  
 

 

A coação física e moral advinda da relação de trabalho indesejada, a 

saber o trabalho análogo á de escravo, que muitas vezes resulta em morte, não 

respeita os direitos mínimos do trabalhador, essenciais à  preservação de sua 

dignidade. 

Com relação a isso, escreveu Boracat: 

Mesmo pressionados por ameaças crescentes, empreenderam fugas. 
Alguns sem sucesso, pois foram capturados e espancados diante do 
grupo antes de serem mortos. Apesar disso, houve novas tentativas. 
Finalmente, tentando reinstalar o feitiço do medo, através de uma 
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ação que prenderia mais profundamente a vítima e apavoraria todo o 
grupo, o fugitivo capturado foi levado até o local do trabalho e, diante 
de uns sessenta peões, um dos pistoleiros submeteu, com uma arma 
apontada contra a cabeça, ao sexo oral. 
 

A dignidade da pessoa humana, qualidade peculiar de cada ser 

humano, sempre será violada onde houver a negação do trabalho decente, a 

saber, o trabalho com condições análogas à de escravo. 

O direito a propriedade condicionada ao cumprimento de sua função 

social é garantida a todos os brasileiros e aos residentes no país ( art. 5º da 

CR/88; incisos XXII, XXIII e XXIV). 

Segundo Silva (2011, p.282): 

A função social da propriedade, enquanto princípio da ordem 
econômica ( art. 170 da CR/88), visa assegurar a vida digna e a 
justiça social, sendo um elemento qualificante da situação jurídica da 
propriedade no Brasil, tendo em vista que são estabelecidas 
condições para o exercício desse direito. É um princípio que deve ser 
interpretado conjuntamente como pressuposto da valorizaçãodo 
trabalho. 
 

O artigo 2º do Estatuto da Terra ( Lei no 4504/1964) já previa, antes 

da CR/88, a função social da propriedade quando propicia o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores e suas famílias e quando a legislação que 

regula as justas relações de trabalho é cumprida. 

A concentração de terras é o fundamento para a continuidade da 

prática do trabalho escravo. A respeito disso relatou a ONU:  

Intrinsecamente associada à pobreza ,a questão da concentração de 
terras- que afeta o Brasil como um todo e particularmente os Estados 
de origem de trabalhadores rurais em situações de escravidão- é 
também uma causa estrutural do trabalho escravo. Ela exacerba a 
pobreza, pois os trabalhadores são privados do principal recurso que 
os permitira sustentar-se em áreas rurais, qual seja, terra. Sem terra, 
a renda do trabalhador, normalmente baixa, torna-se seu esteio em 
termos de sobrevivência. 
Sem terras, desempregados (...) buscam oportunidadesde emprego 
nas regiões norte e nordeste do Brasil. Tais condições criam alta 
vulnerabilidade para esses trabalhadores, levando-os a aceitar 

condições de trabalho degradantes. 
 

As condições degradantes pelas quais os trabalhadores submetidos 

ao trabalho análogo ao de escravo são submetidos caracterizam o 

descumprimento da função social da propriedade, uma vez que essa está 

relacionada com o valor do trabalho humano que por sua vez garante 

existência digna às pessoas. 
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Uma vez constatado que determinada propriedade descumpre a sua 

função social pode a União desapropriar essas terras para fins de reforma 

agrária. Tal medida, no entanto, não é eficaz para combater a prática do 

trabalho escravo uma vez que há a possibilidade de concessão de indenização 

pela prática de um crime. 

Nesse sentido, comenta Neves ( 2012, p.30 e 31): 

Nesse contexto, a alternativa legislativa apresentada è a aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional ( PEC) n. 438/2001, para 
alterar o art. 243 da CR/88 que prevê a expropriação das terras onde 
forem encontradas culturas de plantas pscicotrópicas, passando a 
incluir essa possibilidade, também, para as propriedades que forem 
flagradas utilizando trabalho escravo. 
A PEC foi originada no Senado Federal, onde foi aprovada em dois 
turnos do ano de 2001; após , foi remetida à Câmara dos Deputados 
ainda em 2001, aprovada por essa casa em primeiro turno no ano de 
2004, e, até a presente data, aguarda votação em segundo turno. 
Sobre a PEC, vale ressaltar que, em nosso entendimento, após a 
obtenção da aprovação, o legislativo precisaria definir com clareza 
qual seria a autoridade competente para definir os casas em que 
houve trabalho escravo, se a trabalhista, penal ou administrativa, a 
fim de garantir a efetividade do dispositivo constitucional. 
 

 

Não há como falar em qualquer função social da propriedade no 

meio agrário brasileiro quando a liberdade e a dignidade dos trabalhadores são 

suprimidas. A aprovação da PEC n. 438/2001 que assegura a expropriação das 

terras é a melhor alternativa de combate não penal a chaga social do trabalho 

análogo à de escravo. 

O trabalho análogo à de escravo é um crime contra a organização 

do trabalho. 

Segundo o artigo 149 do CódigoPenal: 

Art. 149. 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) 
§ 1

o
 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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
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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) 
§ 2

o
 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 crime tipificado no artigo 149 do Código Penal, segundo o 

doutrinador Rogério Greco ( 2008, pg. 45) é próprio em relação ao sujeito ativo 

e passivo. Esse crime é doloso, comissivo ou omissivo. É considerado um 

crime permanente e material. O bem jurídico protegido é a liberdade da vítima, 

bem como a vida, a saúde, a segurança do trabalhador e sua liberdade, além 

das organizações de direito do trabalho vinculadas a esta atividade. O 

trabalhador é o objeto material do crime de submissão á condição de análogo á 

de escravo. 

Pessoas simples, pobres, de pouca cultura e informação, que 

precisam de um trabalho, são geralmente os trabalhadores envolvidos em caso 

de trabalho análogo à de escravo e por isso se deixam enganar facilmente. 

Os trabalhadores submetidos ao trabalho análogo à de escravo tem 

seus direitos trabalhistas afrontados, a saber: O registro em carteira de trabalho 

e previdência social; o pagamento de salário; a gratificação natalina; a jornada 

de trabalho; o descanso semanal remunerado; férias; equipamentos de 

segurança e FGTS. 

A doutrina trabalhista considera a anotação na Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (CTPS) meio de prova do contrato de trabalho. No 

entanto, segundo a Súmula n. 12 do TST as anotações têm presunção relativa, 

uma que pode estar eivadas de vícios. 

Nesse sentido, ensina Silva ( 2009, p. 60): 

Nem é necessário dizer que o direito à anotação da CTPS é 
usurpardo nos casos de trabalho forçado. Primeiro, porque, 
simplesmente, não existe anotação em CTPS e também em razão do 
que o empregador, que age com dolo e violência, não permite que o 
trabalhador escravo possa obrigá-lo a fazer o que quer que seja sem 
que sofra sérias consequências. 

 

O artigo 458 da CLT permite o pagamento do salário em utilidade 

desde que obedeça à limitação de 30%. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
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Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no 
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, 
vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do 
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em 
caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou 
drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28-02-
67, DOU 28-02-67) 

 

Segundo Silva (2009, p. 63 e 64): 

 
O vestuário pode ou não ser considerado salário in natura. Assim o 
será se for fornecido como uma contraprestação ao trabalho, como 
parte do salário. Mas se for fornecido para a execução do serviço, 
está descaracterizado como tal, a exemplo de uniforme de serviço. 
O transporte é enquadrado como salário-utilidade desde que haja o 
fornecimento de veículo para uso irrestrito do trabalhador. Entretanto, 
se o transporte for destinado ao deslocamento para o trabalho e 
retorno, em percurso servido ou não de transporte público, não se 
terá tal enquadramento. Ressalte-se que o vale-transporte não tem 
natureza salarial e, por conseguinte, não tem relação com o salário-
utilidade. 
A alimentação concedida pela própria empresa configura-se , 
geralmente, como salário-utilidade.O vale-refeição tem, igualmente, 
caráter salarial, conforme estabelece a Súmula n. 241 TST. 
Contrariamente, não seria salário in natura a alimentação oferecida 
em uma fazenda em que os obreiros estão distantes de suas casas, 
não tendo onde comer nem o que comer. As exceções centram-se 
nos casos de fornecimento de alimento insuficiente ou inadequado, 
ou ainda, de bebidas alcoólicas, drogas e cigarros, os quais são 
proibidos pela doutrina. 

 
Apesar de os trabalhadores submetidos ao trabalho análogo à de 

escravo serem pobres, de pouca cultura e informação e desconhecedores de 

seus direitos trabalhistas, não podem eles, em virtude de suas necessidades 

econômicas, se sujeitarem ao trabalho forçado em troca, por exemplo, de um 

prato de comida. 

O direito ao salário está inserido no art. 7º da CF/88, a saber: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 

 

A relação de emprego se caracteriza pela subordinação, 

habitualidade e pela onerosidade, logo, o empregado aliena o produto integral 

de seu trabalho, mediante o recebimento de um salário. O salário, no Brasil, é 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Dec_Lei/229_67.html
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fixado pelo Congresso Nacional. No entanto, cada Estado pode estipular o seu 

piso salarial, não podendo ser inferior ao nacional. 

O pagamento do salário in natura é a desculpa dada pelos 

empregadores que utilizam a mão-de-obra pobre, de pouca cultura e 

informação nas relações de trabalho onde se caracteriza o trabalho análogo à 

de escravo para se escusarem das sanções impostas pela lei já que muitas 

vezes pagam valor inferior ao mínimo ou nada pagam. 

A medida típica para o combate do trabalho análogo à de escravo é 

a limitação da Jornada de Trabalho. Tal limitação pode ser vista em vários 

documentos, a saber: a Resolução do congresso Geral dos Trabalhadores 

Norte-Americanos de 1866; a resolução do congresso Operário Internacional 

de Genebra; a Encíclica RerumNovarum do Papa Leão XIII e a Convenção n. 1 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A limitação da jornada de trabalho é essencial para o trabalhador 

descansar, ter acesso ao lazer, ter acesso a cultura e combater problemas de 

natureza biológica. 

De acordo com Silva (2009, p. 74): 

Indubitável é que essas regras pertinentes à jornada de trabalho são 
desrespeitadas quando se fala em trabalho forçado. No meio rural, 
onde há maior concentração, as jornadas iniciam-se antes do raiar do 
sol, a depender do tipo do cultivo. A ordenha é, geralmente, realizada 
às quatro horas da manhã, a colheita, às cinco horas. O horário para 
a alimentação é variável e cinge-se a poucos minutos. Não é 
realizada em refeitórios apropriados, mas em meio à própria 
plantação, sob o sol quente ou a chuva. E a comida, se ofertada pelo 
patrão, é, geralmente, inapropriada; em alguns casos, há relatos de 
que são servidas as mesmas comidas destinadas aos animais. Em 
seguida, retornam ao trabalho na terra até a hora em que for 
necessário, podendo a jornada chegar a 18 horas por dia, em alguns 
casos. É de verificar-se, portanto, que também o intervalo entre 
jornadas não é cumprido. 
 

 

O descanso semanal remunerado, instituto histórico e bíblico, é 

disciplinado pelo art. 7º, XV da Constituição Cidadão de 1988, pelo artigo 1º da 

Lei no 605/49 e pelo art. 6º do Decreto n. 27.048/49, e se estende aos horistas 

e aos avulsos. 

A razão de ser do Descanso Semanal Remunerado é a de que o ser 

humano necessita de descanso para que suas atividades sejam exercidas de 

forma satisfatória. 
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Com relação ao trabalho análogo à de escravo escreveu Silva : 

 
No âmbito do trabalho obrigatório, a ausência do repouso semanal é 
uma arma importante utilizada pelo empregador que quer limitar a 
liberdade de ir e vir de seus subalternos. A existência de um dia 
semanal de folga em que o empregado pudesse fazer o que bem 
entendesse seria um óbice à fiscalização dos capatazes pela vigia e 
pelo castigo, e poderia propiciar a fuga. Ademias, diante da ânsia 
pela produtividade, um dia de inatividade traria prejuízo demasiado. 
Em razão disso, aqueles que se sujeitam ao trabalho escravo 
costumam trabalhar de sol a sol, sem pausas em sábados, domingos, 
feriados ou qualquer outro dia da semana (SILVA 2009,p.76 e 77) 

 

As férias são direitos assegurados no artigo 7º, XVII e na CLT, nos 

art. 129 e seguintes, tais direitos não podem ser suprimidos. 

A respeito disso, escreveu Silva ( 2009, p. 78): 

 

Como se há de verificar, os trabalhadores reduzidos à condição 
análoga à de escravo sequer usufruem o repouso semanal 
remunerado, tampouco se diga em relação às férias. Nas 
propriedades, geralmente grandes latifúndios, em que pese a safra 
das culturas se restrinja a poucos meses do ano, a coexistência delas 
faz com que os trabalhadores se ocupem o ano todo. E quando não é 
assim, realizam-se atividades de limpeza e infra-estrutura das 
propriedades. Ademais, a concessão de férias é inviável aos 
exploradores de mão-de-obra. Se parados, os trabalhadores só 
causam prejuízos, pois demandam gastos; se ociosos, geram risco 
de fuga; fugindo, deixam de pagar as dívidas que contraem nos 
armazéns com alimentação e equipamentos de trabalho e pões os 
empregadores em risco de serem descobertos pela polícia ou pelos 
auditores fiscais do trabalho. Outrossim, não há qualquer infra-
estrutura que possibilite o lazer ou o mínimo de condições de 
visitarem suas famílias que moram , geralmente, em outros Estados. 
Em síntese, a entrada no mercado ilegal de trabalho gera um círculo 
vicioso que culmina em mais ilegalidade, como a supressão das 
férias anuais remuneradas. 
 

 

Os equipamentos de Segurança são essenciais para que o 

trabalhador reduza os riscos de abalos morais e psíquicos advindos de um 

acidente de trabalho. 

A respeito disso, escreveu Silva ( 2009. p. 80): 

 

Imperativo se torna dizer que, em se tratando de trabalho 
compulsório, há o total desrespeito às leis de segurança do trabalho. 
Primeiro, porque, se nem sequer são oferecidos os equipamentos 
básicos para o trabalho, como enxadas, machados, rastelos, quanto 
mais os equipamentos de segurança para o trabalho como luvas, 
boné, máscaras, botas, entre outros utensílios. Como já mencionado 
alhures, os trabalhadores têm de adquirios equipamentos de trabalho 
no armazém indicado pelo empregador, configurando, assim, um dos 
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mecanismos de endividamento, opressão e restrição à liberdade, 
típicos da relação de trabalho compulsório. Destarte, ainda que 
estivessem disponíveis à compra os equipamentos de proteção, seria 
um absurdo obrigar os trabalhadores a adquiri-los, vez que é 
obrigação do empregador fornecê-los gratuitamente e em boas 
condições de uso. Em que pese o uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual seja obrigatório, isto não pode constituir um ônus 
financeiro para o empregado. 
É sobremodo importante frisar que não obstante a existência de leis 
que regulamentam as instalações físicas dos locais de trabalho, não 
há qualquer preocupação dos empregadores de mão-de-obra 
compulsória no sentido de aplicá-las. A guisa de exemplo, podemos 
afirmar que não há local apropriado para se proteger da chuva, para 
fazer as refeições ou realizar a higiene pessoal. 
 

 

O instituto do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

surgiu em 1966 e se caracteriza por um depósito mensal de 8% da 

remuneração numa conta bancária da Caixa Econômica Federal, em nome do 

trabalhador, cujo valor pode ser sacado por ele em caso de despedida sem 

justa causa, entre outros casos. 

Segundo Silva (2009, p. 86): 

 

Nessa esteira, chega a ser ingenuidade tratar do FGTS quando se 
fala em trabalho escravo. Primeiro, porque, se não há anotação na 
CTPS, nem se há de falar em contagem de tempo de serviço. E, 
finalmente, porque em uma situação em que não há a concessão de 
qualquer dos direitos trabalhistas, nem o mais primordial, que é o 
pagamento de salário, nem se diga quanto ao FGTS.  
É proveitoso elencar que a doutrina estipula várias naturezas ao 
FGTS, como tributo, como salário diferido para ser gozado no futuro, 
como indenização, como contribuição previdenciária, entre outros. 
Ora, se o empregador de mão de mão-de-obra gratuita nem sequer 
paga a contraprestação mínima, que é o salário, muito menos um 
tributo proveniente da relação de emprego ou um salário futuro ou 
uma contribução previdenciária, ou uma indenização, enfim, qualquer 
valor que seja, de qualquer natureza, a título de FGTS. 
 

A depender do trabalho compulsório os direitos trabalhistas 

sonegados ao trabalhador pobre, de pouca cultura e informação, possuem um 

rol muito maior. 

4 CONCLUSÃO 

 

A situação do Brasil no âmbito internacional não é uma das mais 

confortáveis no que se refere ao combate ao trabalho análogo à de escravo. O 

Estado Brasileiro não vem respeitando os instrumentos ratificados perante 
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organismos internacionais, logo está sujeito a sanções devido a não 

erradicação do trabalho análogo à de escravo em seu solo. 

Reduzir alguém a condição análogo à de escravo é anular a 

dignidade da pessoa humana, uma vez que o ser humano para a ser res, ou 

seja, coisa. 

A teoria jurídica ainda é muito confusa quanto a definição do que 

seja trabalho análogo à de escravo. Tal confusão tem contribuído para um 

combate aquela chaga social de forma não eficaz. 

Urge que as autoridades brasileiras não façam apenas das normas 

internacionais ratificadas e do ordenamento jurídico legislado documentos 

solenes sem nenhuma aplicação eficiente no combate ao trabalho análogo à de 

escravo.  

A escravidão contemporânea está atrelada a pobreza e a falta de 

educação. Ela se assemelha com a escravidão antiga pois é herdada de 

geração a geração. 
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