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RESUMO 
 

O presente artigo discorre sobre as causas e as consequências do trabalho escravo 

contemporâneo em território brasileiro. O objetivo da análise foi localizar pontos 

críticos deste problema, ressaltando o conceito e as características desta violação, com 

foco no que diz respeito ao princípio constitucional do direito à dignidade da pessoa 

humana. Por meio desta pesquisa, constata-se a coisificação do homem na atualidade, 

em um cenário que se contradiz a ideologia social de que todo trabalhador deve gozar 

de um ambiente laboral sadio. Apesar do longo caminho ainda a ser percorrido, tem-se a 

criação de meios ao qual visam combater a violação dos direitos humanos em questão.  

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Violação de Direitos. Escravidão 

Contemporânea. 

 

 

CONTEMPORARY SLAVE WORK: THE COUPESS OF MAN IN THE 

RELATIONSHIP OF WORK AND THE RESPONSIBILITY OF SOCIETY 

 

ABSTRACT 

  
The actual article discusses about causes and consequences from contemporary slave 

labor in Brazil. The aim of this investigation was to determine the critical matters about 

this problem, emphasizing the ideia and the characteristics of this violation, focusing 

with regard to the constitutional principles rights to human being dignity.  This research 

proves the materialization of an individual in the modern days, in a background that 

contradicts to the social ideology that every worker should enjoy a healthy work 

environment. In spite of a long way to go through yet, there are some ways to create 

possibilities, which seek to combat the human rights matters. 

 

Keywords: Human Dignity. Violations of Human Rights. Contemporary Slave. 

  



7 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com dados fornecidos pela ONG Walk Free Foundation (ONG 

internacional de direitos humanos) ao site de notícias <g1.globo.com>, sabe-se que, 

pelo menos, 45,8 milhões de pessoas no mundo sejam vítimas de trabalho escravo. 

Em território brasileiro, tem-se o registro por parte dos dados do Observatório 

Digital do Trabalho Escravo, do Ministério Público do Trabalho, de que entre 1995 e 

2017 mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de relações de trabalho análogas as de 

escravos em situações degradantes, tendo como registro, onde o país se encontra em 41° 

posição no ranking mundial referente ao percentual de “escravos” no mercado de 

trabalho (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2007). 

Mesmo após a decretação do fim do período escravagista, e, do direito de 

propriedade de uma pessoa sob a outra ocorrido com a assinatura da Lei Áurea, ao qual 

ocorreu cerca de mais de um século, ainda é possível encontrar a grave violação de 

direitos em razão da exploração da mão de obra forçada, atualmente nomeada de 

trabalhado escravo contemporâneo. 

A configuração dessa forma de trabalho forçado não se dá pela figuração física 

de amarras, conforme encontravam-se os escravos antigamente. O termo “escravidão” 

se desenrola no que convém às condições degradantes em que o trabalhador é obrigado 

a exercer sua atividade, seja pelo ambiente de trabalho em condições degradantes, 

inadequados e/ou perigosos, como também o trabalho forçado por tempo excessivo no 

exercício desenvolvido, além da existência de servidão por dívidas, ofendendo 

claramente os direitos trabalhistas.  

Para exemplificar a situação em questão, Valena Jacob Chaves (2006, p. 89) 

relata que os seringueiros para extrair o látex da borracha se submetiam a passar horas 

em meio à selva onde eram vítimas da malária e do endividamento na aquisição da 

necessidade de seus mantimentos, encontrando-se em condições análogas a de escravos. 

É possível afirmar que esta infração trabalhista, também caracterizada crime da 

relação de trabalho, tem predominância em áreas rurais, como em carvoaria e pecuária. 

No entanto, tem-se constatado, também, em formas urbanas de trabalho escravo, cujos 

índices tem se apresentado de forma alarmante. 

De acordo com os dados disponibilizados no programa “Escravo nem Pensar”, 

de autoria da ONG Repórter Brasil, são da construção civil e da indústria têxtil os locais 

de trabalho em que as fiscalizações realizadas pela Divisão de Fiscalização para 
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Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE), órgão ligado ao MTE, têm encontrado 

ilegalidades nas condições de trabalho, caracterizados como tipos de escravidão em 

centros metropolitanos atualmente. 

 

 

2. DO TRABALHO ESCRAVO MODERNO 

 

A ASI (Anti-Slavery International), organização não governamental 

internacional fundada em 1839 e com sede no Reino Unido, é considerada a mais antiga 

organização internacional de direitos humanos do mundo, tendo exclusivamente como 

objetivo o trabalho contra a escravidão e abusos relacionados.  

Segundo a ASI, existe uma distinção entre os fatores que caracterizam a 

escravidão moderna e outras formas de violação dos direitos humanos, assim de acordo 

com quatro aspectos fundamentais o trabalhador escravizado pode ser definido: 

 
I) quando ele é forçado a trabalhar - por meio de opressão física ou 

psicológica; II) quando ele é possuído ou controlado por um 

“empregador”, geralmente através de abuso mental ou psicológico ou 
ameaças de abuso; III) quando ele é desumanizado, tratado como um 

objeto ou comprado e vendido como uma “propriedade” e IV) quando 

ele é fisicamente coagido ou possuindo restrições no direito de ir e vir. 

(GIRARDI, 2008). 
 

Assim, imperioso que se estude de que maneira se caracteriza a relação de 

trabalho escravo, bem como quais são as consequências deste tipo de trabalho para a 

sociedade moderna. 

 

2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO ESCRAVO 

MODERNO 

 

De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, se configurará como 

trabalhador escravo a pessoa que seja submetida a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva, com condições degradantes de trabalho, sendo restringida de se locomover 

em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.  

Portanto, conforme o entendimento de Brito Filho (2004) define-se o trabalho 

análogo à condição de escravo a atividade realizada pelo ser humano que não consegue 

se desligar do vínculo com seu empregador em razão de dívidas, ou seja, há a restrição à 
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liberdade deste trabalhador ou, então, quando este se vê forçado contra sua vontade a 

trabalhar em situação que viole sua dignidade.  

Há a necessidade de se caracterizar o trabalho escravo, pois este não é 

configurado por meras infrações trabalhistas. Para que o mesmo exista é necessária a 

caracterização de requisitos específicos já mencionados, tais como:  

I. Trabalho Forçado: o indivíduo é forçado a trabalhar em condições de 

exploração, sofrendo violência psicológica ou física;  

II. Jornada Exaustiva: horas de trabalho a mais em que o trabalhar exerce que vão 

além das horas extras consideradas como legais, segundo a legislação vigente, 

além de não obter intervalo adequado de tempo para reposição de energia, 

comprometendo a condição física e psicológica do indivíduo;  

III. Servidão por Dívida: trata-se de dívidas tidas ilegalmente relacionadas a gastos 

com alimentação, aluguel, transporte e ferramentas de trabalho, de forma que 

extrapolam os limites aceitáveis;  

IV. Condições Degradantes: ambiente de trabalho em que se encontram 

irregularidades que violam a dignidade da pessoa humana. 

 

2.2 CONJUNTURA SOCIAL BRASILEIRA 

 

De acordo com informações retiradas do site <www.acervo.estadao.com.br>, o 

processo de abolição da escravatura no Brasil, teve seu início em 1850 com a Lei 

Eusébio de Queirós, seguida pela Lei do Ventre Livre em 1871, depois a Lei dos 

Sexagenários de 1885 e finalizada pela Lei Áurea em 1888. Porém, mesmo após todo 

esse procedimento demorado para se concretizar, infelizmente o trabalho escravo ainda 

se encontra presente no país após 130 (cento e trinta) anos e após a formalização da 

abolição, sendo tanto nas zonas rurais quanto urbanas. 

De acordo com a situação atual do país, no ano de 2015, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário para Monitoramento e 

Efetividade das Demandas Relacionadas à Exploração do Trabalho em Condições 

Análogas a de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (FONTET) por meio da Resolução N. 

212/2015 com o intuito de que fossem aperfeiçoadas as estratégias de combate aos dois 

crimes no Poder Judiciário. 
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Desde 1995 pode-se afirmar que com base nos dados oficiais do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) que mais de 42 mil pessoas foram resgatadas das condições 

de escravidão, pelo Estado brasileiro. E, segundo o CNJ, em 2013 tramitavam cerca de 

573 (quinhentos e setenta e três) processos envolvendo casos de trabalho escravo e 

tráfico de pessoas.  

Já em 2015, foram identificados, por meio do Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel, em torno de 1.010 (mil e dez) trabalhadores em condições análogas à escravidão 

em 90 (noventa) dos 257 (duzentos e cinquenta e sete) estabelecimentos que foram 

visitados. 

Dentre as Convenções que respaldaram a evolução ao combate ao trabalho 

escravo, tem-se a Convenção sobre a Escravatura de Genebra, de 1926, emendada pelo 

Protocolo de 1953, promulgada pelo Decreto 58.563/1966, promulgando também a 

Convenção Suplementar em relação a abolição da escravatura, de 1956; a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, conhecida também como Pacto de São 

José da Costa Rica, promulgada pelo Decreto 678/1992.  

Todavia, foi por meio da assinatura da Convenção 29 de 1930, promulgada pelo 

Decreto 41.721/1957 e 105 de 1957, promulgada pelo Decreto 58.822/1966, ambas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que o Brasil se comprometeu em abolir 

toda ou qualquer forma de trabalho obrigatório ou forçado. 

Uma das alterações importantes que ocorreram no Código Penal por conta da 

matéria até então discutida, foi dada pela Lei n. 9.777 de 1998, a qual determinava que o 

deslocamento de trabalhadores em território nacional seria de responsabilidade do 

aliciador, sendo este sujeito à pena de detenção de um a três anos e multa, ou seja, todo 

àquele que fizer o recrutamento de trabalhadores para outra região mediante cobrança 

de qualquer quantia, fraude ou não oferecer condições do seu retorno ao local de 

origem, sofrerá penalização. 

 

 

3. DA COISIFICAÇÃO DO HOMEM POR MEIO DA RELAÇÃO DE 

TRABALHO ESCRAVO 

 

A partir da discussão sobre o homem ser tratado como produto na relação de 

trabalho, em que se têm os empregadores objetivando o lucro por meio da 

comercialização destes trabalhadores, segundo o entendimento de Sento-Sé (2011): 
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Sob um outro prisma, é possível afirmar que o escravo da atualidade 

não se encontra numa situação de exploração muito distante da que 

estava envolto o escravo da Idade Antiga ou do período da 
colonização portuguesa no Brasil a partir do Século XVI. Como se 

constituía em parte integrante do patrimônio do seu amo, este tinha 

toda preocupação e cuidado de alimentá-lo e vesti-lo, como também 

de curar as suas doenças, já que o escravo representava um 
investimento econômico vultoso e caro. Na atualidade, ao contrário, a 

mão de obra que se encontra nessa situação de escravidão é 

considerada descartável e inutilizável pelo explorador, particularmente 
quando se encontra idosa, doente ou, por qualquer outra razão, 

desnecessária para o trabalho. O patrão não tem qualquer espécie de 

compromisso com esses trabalhadores e, além disso, tem a sua 
disposição um autêntico exército de pessoas para substituí-los já que 

estariam disponíveis para trabalhar em condições semelhantes, por 

viverem num quadro de pobreza e miséria que lhes impõe sujeitar-se 

ao labor de tal jaez. 
 

A partir da análise feita a respeito da violação aos direitos humanos no que diz 

respeito ao trabalhador, conclui-se que este encontra-se à margem de qualquer respaldo 

jurídico, tendo em vista o poder econômico e intelectual de grande maioria dos 

empregadores ao qual impõem aos seus subalternos o exercício laboral em situações 

degradantes ao ser humano, objetivando o crescimento abusivo de possíveis lucros por 

meio da relação de trabalho. 

 

3.1 DA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR POR MEIO DAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Tendo em vista a condição óbvia de hipossuficiência do trabalhador, conclui-se 

que as atividades realizadas pelo sujeito mesmo que com o seu consentimento fere 

nitidamente os direitos fundamentais elencados atualmente na Legislação Brasileira.  

Não se trata apenas de infrações na área trabalhista, mas de um crime contra a 

dignidade humana que está interligada com toda a humanidade. Tais atos ferem 

diretamente os valores contidos na Constituição Federal e no tratado internacional dos 

direitos humanos com o qual têm por objetivo a defesa dos menos favorecidos em 

relação aos seus respectivos direitos, onde o Brasil é comprometido.  

Gabriela Neves Delgado (2006) se posiciona de forma interessante no que tange 

a Dignidade da Pessoa Humana acerca da relação entre o Direito do Trabalho e os 

Direitos Humanos: 
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O universo social, econômico e cultural dos Direitos Humanos passa, 

de modo lógico e necessário, pelo ramo jurídico trabalhista, à medida 

que este regula a principal modalidade de inserção dos indivíduos no 
sistema socioeconômico capitalista, cumprindo o papel de lhes 

assegurar um patamar civilizado de direitos e garantias jurídicas, que, 

regra geral, por sua própria força ou habilidade isolada não 
alcançariam. A conquista e afirmação da dignidade da pessoa humana 

não mais podem se restringir à sua liberdade intangibilidade física e 

psíquica, envolvendo, naturalmente, também a conquista e afirmação 

de sua individualidade no meio econômico e social, com repercussões 
positivas conexas no plano cultural, o que se faz, de maneira geral, 

considerando o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas, 

mediante o trabalho e, particularmente, o emprego, normatizado pelo 
Direito do Trabalho.  
 

Portanto, há claramente o entendimento entre a distinção de homem e objeto, 

ou seja, este último sendo utilizado como meio para alcançar algo por interesse de 

terceiro, e àquele sendo considerado fim em si mesmo. O direito à dignidade humana é 

a base no que se trata aos direitos fundamentais do homem, sendo assim seu foco é 

concretizar uma forma de proteção à existência digna do ser humano em todas as suas 

formas. 

 

3.2 DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE MEIO-AMBIENTE LABORAL 

SADIO 

 

O compromisso com o trabalhador em lhe respaldar e a ter um ambiente de 

trabalho digno e sadio está contido na própria Constituição Federal, na qual em seu 

artigo 5° proíbe o tratamento desumano ou degradante, fazendo referência ao combate 

ao trabalho escravo ou forçado. Já em seus artigos 6° e 7° existe um rol de direitos 

sociais que possuem o objetivo de diminuir as desigualdades sociais.  

De acordo com as declarações da ONG Repórter Brasil, disponível no site 

<https://reporterbrasil.org.br>, quando o Brasil, em 1995, perante toda a comunidade 

internacional reconheceu que em seu território ainda se podia encontrar cenários em que 

caracterizavam a escravidão, mesmo após a Lei Áurea que instaurou a abolição da 

escravatura em 1888, vários e importantes meios foram desenvolvidos objetivando a 

erradicação deste problema.  

Ao que se trata do combate ao trabalho escravo em território brasileiro, vale 

ressaltar o que discorre na Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993:  
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Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho junto aos órgãos 

da Justiça do Trabalho:  

I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição 
Federal e pelas leis trabalhistas; [...].  

III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, 

para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos 
sociais constitucionalmente garantidos;  

IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula 

de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as 

liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais 
indisponíveis dos trabalhadores. 

 

Acerca dos exercícios indispensáveis do ministério público do trabalho 

disponibilizados no site do Planalto, visando à proteção dos trabalhadores, destaca-se: 

Ação pública civil, Ação Anulatória, Inquérito Civil Público, Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), que possuem o objetivo:  

 Ação anulatória: constitui-se através da lei de n. 75 de 20 de maio de 1993, em 

seu art.83, III. A legitimidade é do Ministério Público do Trabalho, onde tem por 

responsabilidade declarar a nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou 

convenção coletiva que venham a violar os direitos individuais sendo estes 

indisponíveis aos trabalhadores. Sendo assim, a presente Ação visa extinguir o 

ato ou negócio jurídico por conta da incapacidade relativa do agente. 

 A ação civil pública: tem por finalidade a prevenção do tutelado, respaldando os 

direitos infringidos dos trabalhadores. Portanto, a erradicação do trabalho 

análogo ao de escravo, através da presente Ação, visa defender os direitos de 

forma individual do trabalhador. 

 Inquérito civil: acolhido pela Lei Federal n. 7.347/8524. Possui competência 

exclusiva do Ministério Público, sendo de caráter inquisitivo, informal, onde 

facilita o desenvolvimento de uma investigação preliminar de ocorrências 

denunciadas, tendo como objetivo diminuir a propositura de Ações Civis 

Públicas sem fundamento cabível. Sendo assim, este exercício tem a finalidade 

de verificar previamente os elementos de determinada situação denunciada 

tornando viável o ajuizamento de uma ação coletiva ou o arquivamento da 

investigação se esta restar infrutífera.   

 Termos de ajustamento de conduta (TAC): Entende-se como documentos 

assinados por agentes que se comprometem perante procuradores da República, 

a cumprirem específicas condições, assim solucionando dados e prejuízos 

anteriormente gerados. É um meio onde se obtém a solução dos erros de forma 
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mais rápida do que se determinado caso fosse a juízo (LEI COMPLEMENTAR 

N. 75, 1993).  

 

3.3 DA COISIFICAÇÃO DO HOMEM DERIVADA DA BUSCA PELO LUCRO 

 

De acordo com o entendimento de Rogério Greco (2008), em relação à lei penal, 

existem outros bens jurídicos ao qual são objetos de proteção: “a vida, a saúde, bem 

como a segurança do trabalhador, além de sua liberdade”. 

Assim como também defende Bitencourt (2009), a ação do indivíduo descrita no 

tipo penal “fere, acima de tudo, o princípio da dignidade humana, despojando-o de 

todos os seus valores ético-sociais, transformando-o em res, no sentido concebido pelos 

romanos”. A esse respeito, para Kant, de acordo com o entendimento de Rabenhorst 

(2001), “no reino das finalidades humanas tudo ou tem preço ou dignidade”. No que se 

refere ao preço, entende-se que se enquadra em tudo quanto pode ser substituído por 

outra coisa de igual valor, já quando se trata de dignidade conclui-se que algo que 

possua dignidade não está sujeito à substituição ou comparação.  

A dignidade se faz presente no que tange ao ser humano, sendo este racional e 

possuidor de autonomia, demonstrando ser o único ao qual obtém dignidade. Explica 

Rabenhorst (2001) que “na perspectiva Kantiana, a dignidade humana se funda, 

portanto, no lugar que o homem ocupa na escala dos seres”.  

Segundo Kant (2003):  

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 

uma coisa tem preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa 
como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, 

e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. 

 

Essa dignidade atribuída ao ser humano o torna digno de um mínimo de direitos, 

porém quando se tipifica o crime de redução do ser humano à condição análoga a de 

escravo ocorre sua violação. Em resumo, não se há o respeito a essa condição do sujeito, 

sendo tratado como “coisa” ocorrendo à perda de sua dignidade em sua qualidade 

existencial de ser humano.  

 

  



15 

 

4. A RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE 

 

A partir das pesquisas realizadas pelos cientistas e jornalistas que integram o 

grupo responsável pela ONG Repórter Brasil, por meio do site: 

<https://reporterbrasil.org.br>, constata-se que as primeiras denúncias de que 

trabalhadores estavam sendo submetidos a condições análogas a de escravo surgiram 

em meados da década de 70, em que o cenário brasileiro se encontrava em plena 

ditadura militar. A partir deste momento, várias entidades tomando conhecimento do 

que estava acontecendo, começaram a se organizar para dar apoio às vítimas dos 

trabalhos degradantes. O objetivo destas entidades era o de denunciar tais condutas 

perante o governo, pressionando-o a reprimir o trabalho escravo. 

Tendo dimensão do vasto problema encontrado em território nacional, essas 

organizações se especializaram em atividades, visando erradicar o uso da mão de obra 

escrava, tais como: divulgar os nomes dos exploradores e dos produtos, fazer denúncias 

e investigar as mesmas, dar assistência aos trabalhadores resgatados, entre outras. 

Objetivando transformar esse cenário de desrespeito aos direitos humanos, 

trazendo responsabilidade para com toda a sociedade, as ONGs possuem força em suas 

atuações por meio das participações na Comissão Nacional para Erradicação do 

Trabalho Escravo (Conatrae), por exemplo:  

 

CDVDH – Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de 
Açailândia 

CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
CPT – Comissão Pastoral da Terra 

Instituto Carvão Cidadão 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
Instituto Observatório Social 

MHuD – Movimento Humanos Direitos 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo 
Repórter Brasil 

Sinait – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, dentre 

outros. 
 

Tendo em vista que a cooperação da maioria das empresas não foi de livre e 

espontânea vontade, por outro lado tem-se a mobilização de toda uma sociedade por 

meio de denúncias, demonstrando a importância do envolvimento social no que tange à 

erradicação do trabalho escravo contemporâneo através da criação e desenvolvimento 
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de meios para tal. No entanto, não há sucesso presumido destes meios sem a ação dos 

Estados e da comunidade internacional e a punição do capital diretamente envolvido. 

 

4.1 DAS LISTAS DE MAUS EMPREGADORES E A OMISSÃO SOCIAL  

 

Há de se falar em um declínio no desenvolvimento de iniciativas para o combate 

ao trabalho escravo, tendo em vista, por exemplo, o Cadastro de Empregadores 

surpreendidos realizando exploração da mão de obra escrava, popularmente conhecida 

como “Lista Suja”, a qual foi suspensa em 2014 por uma liminar por meio de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (REPÓRTER BRASIL, 2016). 

Devido à ausência e falta de interesse por parte do Estado em relação à abertura 

de editais para concursos públicos no que tange ao combate do trabalho escravo, fica 

constatada a diminuição dos Grupos Móveis de Fiscalização e do número de auditores 

fiscais do trabalho atualmente no Brasil.  

Por meio da portaria Interministerial MTPS/MMIRDH 4, de 11 de maio de 

2016, com início de vigência a partir da data de sua publicação (artigo 15), ocorrida no 

Diário Oficial da União de 13 de maio 2016, trata sobre os requisitos para o Cadastro de 

Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.  

O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social e a Ministra de Estado 

das Mulheres, da Igualdade Racial, Juventude e dos Direitos Humanos, no uso da 

atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, 

como também o disposto nos Arts. 3º, incisos I e II, e 7º, incisos VII, alínea b, da Lei n. 

12.527, de 18 de novembro de 2011 e considerando a Convenção n. 29 da Organização 

Internacional do Trabalho; a Convenção n. 105 da OIT; a Convenção sobre a 

Escravatura de Genebra e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, deferem a 

inclusão do nome no cadastro restritivo de empregadores, ou seja, o cadastro de 

empregadores que já exploraram o trabalho escravo, mais conhecido como “Lista Suja”, 

foi criado pela Portaria 540/04 do MTE (PORTARIA INTERMINISTERIAL, 2016). 

Tal parâmetro teve como objetivo alertar os empregadores que de maneira 

comprovada exploravam os trabalhadores de forma desumana. Todavia, essa mesma 

portaria assegura a exclusão da empresa no cadastro se esta tiver sanada as 

irregularidades encontradas pelo Ministério do Trabalho e que também comprovem o 

pagamento das multas e dos débitos trabalhistas. 



17 

 

 

4.2 DA EXPLORAÇÃO DA MÃO DE OBRA ESCRAVA EM CADEIA 

 

A respeito de cadeia produtiva, trata-se de etapas consecutivas em conjunto, no 

qual várias matérias-primas vão tomando forma, tendo como objetivo um produto, bem 

ou serviço, desde seu planejamento até o consumidor final. 

Segundo o entendimento do doutrinador Dantas (2002): “[...] cadeia produtiva 

é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e 

transferidos os diversos insumos”. Todavia, o conjunto de várias empresas pode 

também formar uma cadeia produtiva, ocorrendo as etapas da produção por uma 

empresa ou por várias. 

A característica dominante de uma cadeia de produção é sua forma de 

fragmentar a produtividade, em que uma empresa tomadora de serviços subcontrata 

outra empresa para repassar sua atividade principal, a qual subcontrata outra empresa, 

que também subcontrata outra empresa e assim sucessivamente, como podemos 

constatar no entendimento de Thomaz Wood Jr. (1992) a partir da análise de três 

modelos de cadeias de produção famosas, conhecidas como: o fordismo, o toyotismo e 

o volvismo.  

No que se refere à ilicitude no decorrer da produção presume-se que haja uma 

forma significativa de exploração da mão de obra dos trabalhadores, sendo estes 

remunerados de forma miserável, ao qual no final da linha de produção o valor cobrado 

pelo produto ou serviço equivale inúmeras vezes mais do que o que foi pago ao 

trabalhador, sendo todo o lucro obtido de forma ilícita, entregue à empresa tomadora 

dos serviços. 

 

4.3 DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DAQUELES QUE CONTRATAM 

EMPRESAS QUE EXPLORAM MÃO DE OBRA ESCRAVA 

 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, mesmo de forma ainda singela, este 

considera o modo de trabalho escravo mais amplo. Em seu artigo 149, registra-se como 

sendo aquele que: 

 

Redução à condição análoga à de escravo 
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

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

por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem:  
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

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

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:  

I – contra criança ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

 

Belisário (2005) tem o entendimento a respeito do texto legal que 

 

Deste modo, trabalho forçado é aquele realizado sob ameaça, 

justificando porque o legislador inclui a vigilância ostensiva e o 

apoderamento de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com 
o fim de retê-los no local de trabalho, com condutas incriminadoras, 

bem como o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por 

parte do trabalhador, para retê-lo no local de trabalho. Com efeito as 
condutas elencadas nos incisos I e II do parágrafo 1º do art. 149 do CP 

são figuras típicas assemelhadas ao trabalho forçado”. 

 

Ao que se trata do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012, 

no inquérito n. 3412/AL, quando recebeu a denúncia, declarou a existência de todos os 

requisitos legais para qualificação do crime do artigo 149 do Código Penal Brasileiro: 

 

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 a 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 
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trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas 

exaustivas ou a condições degradantes 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. 

 

De acordo com o que foi discutido neste tópico, consta salientar a inércia por 

parte da sociedade ainda muito despreocupada com as consequências geradas a partir 

destes atos criminosos nas relações em que há a exploração do trabalho escravo. Sendo 

assim, a partir deste ponto, conclui-se a importância da criação de meios mais severos 

no âmbito judiciário, no que diz respeito à penalização dos infratores.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo do caso sobre o trabalho escravo 

contemporâneo: a coisificação do homem na relação de trabalho e a responsabilidade da 

sociedade possibilitou uma análise de como desenvolver meios para a erradicação deste 

problema, com o objetivo de demonstrar que ainda há muito que ser feito, mesmo com 

os inúmeros esforços realizados através do Estado e ONGs.  

Deste modo, conclui-se que esta prática de trabalho que viola os direitos 

humanos teve seu início no Brasil em meados de 1500 com a vinda dos portugueses e 

que ainda faz-se presentes atualmente, não apenas em território brasileiro como também 

em terras internacionais. 

Mesmo após a criação da Lei Áurea (1888), que teve como objetivo representar 

o fim do direito de uma pessoa em relação à outra no Brasil, tendo em vista os dados 

estatísticos disponíveis nas declarações prestadas pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), não restam dúvidas do número exorbitante de pessoas sendo exploradas 

atualmente no ambiente de trabalho, vivendo em condições análogas a de escravos, por 

terem seus direitos massacrados, sendo assim, tal cenário ainda existente é considerado 

como escravidão contemporânea.  

De acordo com o que foi abordado pelo decorrer do trabalho, qualquer tipo de 

exploração considerada como situação degradante são repudiáveis e recrimináveis pelas 

Convenções e Tratados Internacionais, como também pelas leis esparsas e a Carta 

Magna. 
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O estudo realizado discorre sobre um tipo de trabalho derivado do sistema 

capitalista, que objetiva o enriquecimento do empregador e a exploração do empregado. 

Esse tipo de conduta não é apenas criminalizada pelo nosso Código Penal Brasileiro, 

mas fere principalmente os princípios elencados em nossa atual Constituição Federal.  

No que diz respeito ao art. 149 do Código Penal, enquadra-se como trabalho 

escravo aquele ao qual se faz forçado ou por meio degradante, quaisquer dessas 

hipóteses podem ser sob ameaça de sanção ou punição pela não realização das 

ordenanças impostas, acarretando consequentemente prejuízos à integridade física e/ou 

psíquica do trabalhador. 

Deste modo, há de se concordar de que por parte da sociedade deve haver total 

repudia a este tipo de relação de trabalho, tendo em vista no cerceamento não somente 

da liberdade do ser humano, mas também de sua dignidade. Percebe-se que se trata de 

uma exploração feita para reduzir custos, visando aumentar a lucratividade e, 

consequentemente, o produto com maior índice competitivo no mercado de trabalho 

interno e externo. 

Vale ressaltar que as medidas tomadas pelo governo brasileiro atualmente não 

respaldam de forma efetiva o trabalhador excluído, não asseguram que este possa ter 

acesso aos meios de informações para tomar posse de seus direitos, objetivando a 

efetivação da dignidade da pessoa humana e do valor social na relação de trabalho.  

Diante disso, faz-se necessário uma reforma na legislação vigente e um 

endurecimento na punição de crimes que venham violar os direitos humanos, levando 

em conta que as políticas desenvolvidas para a repressão do trabalho escravo não 

possuem um resultado satisfatório.  

Assim sendo, constata-se de que há uma escassez da participação do Brasil de 

forma mais intensa e responsável nas regiões onde o trabalho escravo contemporâneo é 

predominante, visando exterminar essa prática realizada pelos grandes empresários que 

se utilizam de cadeias produtivas na exploração deste tipo de mão de obra. Portanto, 

conclui-se na evidente problemática que deve ser ao menos suavizada pela 

desapropriação das propriedades em que forem encontrados trabalhadores escravizados, 

como também a não concessão de investimentos públicos a escravagistas, evitando 

assim que haja contribuição pública indireta nesta prática abominável de relação de 

trabalho. 

Por fim, é de suma importância que haja o entendimento de toda a sociedade de 

que não se trata de um dever apenas do Estado como Poder Público em criar 
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ferramentas para erradicação desta conduta criminosa, mas sim de uma responsabilidade 

social em analisar os fatos atualmente vividos e denunciá-los, com o intuito de que cada 

vez menos trabalhadores sejam encontrados em situações degradantes e que ferem sua 

existência. 
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ANEXOS 

 

Resolução Nº 212 de 15/12/2015 

Ementa: Institui o Fórum Nacional do Poder Judiciário para Monitoramento e 

Efetividade das Demandas Relacionadas à Exploração do Trabalho em Condições 

Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (FONTET), com o objetivo de elaborar 

estudos e propor medidas para o aperfeiçoamento do sistema judicial quanto ao tema. 

Origem: Presidência 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que tem aumentado, ano a ano, o número de trabalhadores 

resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que ultrapassou a significativa 

marca de 50.000 trabalhadores em condições análogas à de escravo libertados entre 

1995 e 2015, segundo dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República;  

CONSIDERANDO o incremento no número de ações decorrentes de situações de 

exploração de trabalho em condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas, na 

Justiça Comum, Justiça Federal ou Justiça do Trabalho, sem o necessário 

monitoramento estatístico ou da efetividade da prestação jurisdicional nesta área; 

CONSIDERANDO que, em 20 anos, foram realizadas pela Inspeção do Trabalho 

1.785 operações de fiscalização e resgate de trabalhadores em condições análogas à de 

escravo e, no mesmo período, foram impostas aos responsáveis condenações judiciais 

que, somadas, montam a R$ 92.000.000,00 (noventa e dois milhões de reais); 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos pelo CNJ no Acordo de Cooperação 

Técnica 14/2015, firmado em 18 de agosto de 2015, que tem por objeto a conjugação de 

esforços entre as entidades signatárias para o fortalecimento, a consolidação e a 

replicação do Projeto “Ação Integrada”, por meio do Movimento Ação Integrada, 

destinado a criar condições para a modificação social, educacional e econômica dos 

egressos do trabalho em condição análoga à de escravo e de trabalhadores em situação 

de vulnerabilidade; 
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CONSIDERANDO a ratificação, pelo Brasil, das Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho de 29, de 1930, sobre Trabalho Forçado e 105, de 1957, sobre 

a Abolição do Trabalho Forçado; e do Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Protocolo de 

Palermo), de 2003; 

CONSIDERANDO que o diagnóstico sobre o tráfico de pessoas no Brasil, elaborado 

pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em conjunto com a 

Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, no ano de 2012, aponta a 

existência de 475 vítimas entre os anos de 2005 e 2011; 

CONSIDERANDO o levantamento realizado pelo CNJ em 2013, que identificou 573 

processos em tramitação nas Justiças Estaduais e Federais relacionados ao tráfico de 

pessoas, além de outras ações que tramitam na Justiça do Trabalho, referentes à 

exploração de pessoas em condições análogas às de escravo ou assemelhadas;  

CONSIDERANDO que 179 pessoas foram indiciadas e/ou presas por tráfico 

internacional de pessoas para fins de exploração sexual entre os anos de 2009 e 2011; 

CONSIDERANDO os temas tratados nos Simpósios para Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas realizados pelo CNJ, desde 2012; 

CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Ato Normativo 

0006054-84.2015.2.00.0000, na 223ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 

2015; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º Fica instituído o Fórum Nacional Para o Monitoramento e Solução das 

Demandas Atinentes à Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e 

ao Tráfico de Pessoas (FONTET), em caráter nacional e permanente, e com atribuição 

de promover intercâmbios, elaborar estudos e propor medidas concretas de 
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aperfeiçoamento do sistema de justiça quanto ao enfrentamento à exploração do 

trabalho em condição análoga à de escravo e ao tráfico de pessoas. 

Art. 2º Caberá ao FONTET: 

I – promover o levantamento de dados estatísticos (sempre que possível desagregados 

por gênero, idade, etnia, cor da pele, ocupação e nível social e cultural), relativos ao 

número, à tramitação, às sanções impostas e outros dados relevantes sobre inquéritos e 

ações judiciais que tratem da exploração de pessoas em condições análogas à de 

trabalho escravo e do tráfico de pessoas; 

II – monitorar o andamento e a solução das ações judiciais por Juízes ou Tribunais; 

III – propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

o reforço à efetividade dos processos judiciais, incluindo a implantação e modernização 

de rotinas, a organização, especialização e estruturação dos órgãos competentes de 

atuação do Poder Judiciário; 

IV – organizar encontros nacionais, regionais e seminários de membros do Poder 

Judiciário, com a participação de outros segmentos do poder público, da sociedade civil, 

das comunidades e outros interessados, para a discussão de temas relacionados com as 

atividades do Fórum; 

V – coordenar e realizar o estudo e a proposição de outras medidas consideradas 

pertinentes ao cumprimento do objetivo do Fórum Nacional; 

VI – manter intercâmbio, dentro dos limites de sua finalidade, com entes de natureza 

judicial, acadêmica e social do país e do exterior, que atuem na referida temática; 

VII – elaborar e fazer cumprir o regimento interno e o(s) programa(s) de trabalho do 

Fórum; 

VIII – estimular a criação e apoiar o funcionamento dos Comitês Estaduais de 

Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao 

Tráfico de Pessoas; 

IX – realizar reuniões periódicas ordinárias, ou extraordinárias, sempre que necessário, 

para a condução dos trabalhos do Fórum; 

X – promover a cooperação judicial com Tribunais e outras instituições, nacionais ou 

internacionais; 
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XI – recomendar ações aos Comitês Nacional e Estaduais, propondo ações concretas de 

interesse nacional, interestadual, estadual ou local; 

XII – participar de eventos promovidos por entes públicos ou entidades privadas sobre 

temas relacionados aos objetivos do Fórum. 

CAPÍTULO II  

DA COMPOSIÇÃO/REPRESENTAÇÃO 

Art. 3º O FONTET será composto e representado pelos seguintes entes: 

I – Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição 

Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas, por meio de sua composição plena; 

II – Comitês Estaduais Judiciais de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em 

Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas, por meio de um representante 

de cada Comitê Estadual. 

Parágrafo único. O Regimento Interno do FONTET disciplinará a participação dos 

referidos órgãos, devendo ser elaborado na primeira assembleia com os membros 

presentes. 

Art. 4º As deliberações do FONTET serão tomadas em assembleias ordinárias e 

aprovadas por maioria simples de votos, com exceção da alteração do Regimento 

Interno e de exclusão de enunciado interpretativo, que dependerão do voto de 2 (dois) 

terços dos membros do referido Fórum. 

Parágrafo único. O Fórum terá pelo menos 1 (uma) reunião nacional anual, ocasião em 

que poderão ser convidados a participar os integrantes dos vários órgãos do Poder 

Público e da sociedade civil envolvidos com o tema. 

CAPÍTULO III  

Art. 5º Compete ao Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do 

Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas: 

I – elaborar e fazer cumprir seu regimento interno e o(s) programa(s) de trabalho do 

Fórum; 

II – promover o intercâmbio e a integração da magistratura em torno dos temas 

relacionados com os objetivos do Fórum; 
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III – realizar reuniões periódicas ordinárias, ou extraordinárias, sempre que for 

necessário, para a condução dos trabalhos do Fórum; 

IV – conduzir as atividades do FONTET, propondo medidas concretas e promovendo as 

ações necessárias para a consecução dos seus objetivos; 

V – estimular a cooperação judicial com Tribunais e outras instituições, nacionais ou 

internacionais; 

VI – coordenar os trabalhos dos Comitês Estaduais, propondo ações concretas de 

interesse estadual, interestadual ou local. 

Art. 6º O Comitê será assim composto: 

I – 3 (três) Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, indicados pelo Plenário, 

sendo pelo menos um deles integrante da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e 

Cidadania; 

II – 1 (um) juiz auxiliar da Presidência do CNJ, indicado pelo Presidente do CNJ; 

III – 6 (seis) magistrados, sendo 2 (dois) da Justiça Estadual, 2 (dois) da Justiça do 

Trabalho e 2 (dois) da Justiça Federal, indicados por ato do Presidente do CNJ. 

§ 1º O presidente e vice-presidente do Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à 

Exploração do Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas 

serão escolhidos entre os Conselheiros do CNJ, em eleição a ser realizada na primeira 

reunião. 

§ 2º O presidente do Comitê Nacional Judicial indicará o Secretário-Geral, que manterá 

sob sua guarda e responsabilidade todo o patrimônio intelectual e a memória do Comitê. 

CAPÍTULO IV  

DOS COMITÊS ESTADUAIS 

Art. 7º Aos Comitês Estaduais compete: 

I – elaborar seu Regimento Interno e realizar reuniões periódicas de seus membros; 

II – promover a integração dos Tribunais com o FONTET; 

III – manter permanente interlocução com o Comitê Nacional, nos termos do Regimento 

Interno; 
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IV – realizar e cooperar nos trabalhos relacionados aos objetivos do Fórum no âmbito 

dos Estados, Distrito Federal e Regiões Judiciárias, sob a coordenação do Comitê 

Nacional; 

V – propor ações concretas e soluções que busquem a realização dos objetivos do 

Fórum ao Comitê Nacional; 

VI – participar das reuniões periódicas e encontros nacionais promovidos pelo 

FONTET. 

Art. 8º Os Comitês Estaduais Judiciais de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em 

Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas serão compostos, ao menos, 

por 1 (um) magistrado da Justiça Estadual, 1(um) magistrado da Justiça Federal e 1(um) 

magistrado da Justiça do Trabalho, que atuem na mesma unidade da federação ou 

Região Judiciária, indicados pelos respectivos Tribunais e designados por ato do 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 9º Os representantes dos Comitês Estaduais reunir-se-ão ordinariamente com o 

Comitê Nacional pelo menos uma vez por ano, no local e data designados por este 

último e, extraordinariamente, por convocação do Presidente do FONTET ou pela 

maioria absoluta dos membros do Fórum. 

CAPÍTULO V  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Os relatórios de atividades do Fórum deverão ser apresentados ao Plenário do 

CNJ anualmente. 

Art. 11. Revoga-se a Resolução 197, de 16 de junho de 2014. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro Ricardo Lewandowski. 


