
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOMAZ PINHO GOMES THIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL: AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

 

 

 

 

 

             NITERÓI 

2018 



2 
 

THOMAZ PINHO GOMES THIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL: AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial à obtenção do 

grau de Bacharel em Direito. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Wanise Cabral Silva 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 



3 
 

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 
Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

T422 

 

Thiago, Thomaz Pinho Gomes. 

Combate ao trabalho escravo no Brasil: avanços e 

retrocessos / Thomaz Pinho Gomes Thiago. – Niterói, 

2018. 

59 f. 

 

Orientadora: Profa. Wanise Cabral Silva. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Direito) – Universidade Federal Fluminense, 2018. 

 

1. Trabalho escravo. 2. Princípio de dignidade da 

pessoa humana. 3. Trabalho forçado. 4. Condições de 

trabalho. 5. Redução à condição análoga à de escravo. 6. 

Responsabilidade do empregador. I. Universidade Federal 

Fluminense. Faculdade de Direito, Instituição responsável. 

II. Título. 

 

CDD 342.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

THOMAZ PINHO GOMES THIAGO 

 

 

 

COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL: AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial à obtenção do 

grau de Bacharel em Direito. 

 

Aprovado em junho de 2018. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Wanise Cabral Silva – Orientadora 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

Prof. Dr. Cassio Luis Casagrande 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

Prof. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À minha família, pelo apoio e suporte, 

 

À Rafaela, companheira por toda a estrada, 

 

À minha orientadora, pelo auxílio e compreensão ao longo do último ano, 

 

À Faculdade de Direito da UFF, pelo conhecimento e senso crítico que me 

proporcionam sair daqui uma pessoa melhor do que quando entrei, 

 

o meu sincero agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

“Reféns da mesma trama  

O drama da humana manada 

 A vida é isso camarada?  

Começa como dádiva  

Mas logo vira dívida  

Se sobrevive a dúvida 

 Algo segue te dizendo que você valia mais” 

(El Efecto – O drama da humana manada) 
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RESUMO 

  

 A presente monografia busca desenvolver uma breve análise acerca da 

conceituação contemporânea do que vem a ser o trabalho em condições 

análogas à escravidão, sua caracterização jurídica, como a prática é combatida 

no Brasil, e como uma agenda tão relevante infelizmente ainda fica ao gosto dos 

interesses políticos de cada gestão, tendo sofrido duros retrocessos como os 

recentemente perpetrados pelo governo Temer. Partindo de uma análise 

histórica do conceito de escravidão à análise jurídica atualmente vigente, os 

principais órgãos de combate a tal prática e os números alcançados, o que se 

busca é evidenciar a relevância de tal pauta para a garantia da dignidade 

humana e dos direitos sociais mínimos aos trabalhadores espalhados pelos mais 

vastos rincões do país. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

 

 The present monography seeks to develop a brief analysis over the 

contemporary concept of what is the work in slavery conditions, its juridical 

definition, how its practice is repressed in Brazil, and how such a relevant agenda 

unfortunately remains by the taste of political interests of each administration, 

having suffered hard setbacks such as those recently perpetrated by the Temer 

government. Starting from a historical analysis of the concept of slavery to the 

juridical analysis currently in force, the main bodies of repressing this practice 

and the numbers reached, what is sought to highlight is the relevance of such a 

guideline for the guarantee of human dignity and minimum social rights to the 

workers scattered throughout the vast corners of the country. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Último país a abolir a escravidão no continente americano, em 1888, 

prestes a adentrar em seu período Republicano, o Brasil não criou mecanismos 

de inclusão social dos escravos negros recém-libertos, nem instituiu programas 

efetivos de fiscalização à permanência da utilização de mão de obra escrava 

após a assinatura da Lei Áurea. 

A permanência de utilização de mão de obra escrava nunca cessou por 

completo no território brasileiro, de sorte que o Código Penal de 1940 incluiu em 

seu artigo 149 o crime de reduzir alguém à condição análoga à escravidão. 

 O presente trabalho busca realizar uma breve análise do conceito 

histórico de escravidão, como tal mão de obra foi utilizada nas sociedades 

antigas de maior relevância e influência para sua conformação no Brasil, 

chegando a uma possível decantação do conceito clássico de escravidão, 

embora não fosse uniforme em cada sociedade. 

 Contrapondo o conceito clássico, discorreremos sobre a classificação 

jurídica contemporânea de trabalho em condições análogas à escravidão no 

Brasil, bem como a relevância dos dispositivos internacionais dos quais o Brasil 

é signatário, para alcançar a conceituação utilizada pelos órgãos de combate ao 

trabalho escravo. 

 Apenas em 1995 o governo brasileiro reconheceu formalmente a 

permanência do trabalho em condições análogas à escravidão em seu território, 

criando programas governamentais e órgãos voltados para a fiscalização e 

combate a tal prática. Em capítulo próprio, discorreremos sobre os principais 

órgãos e suas atribuições. 

 O Brasil evoluiu de forma significativa desde 1995 no combate ao trabalho 

escravo, tendo alcançado reconhecimento internacional como uma referência na 

luta por sua erradicação. Apesar disso, os números dos anos recentes mostram 

um cenário de diminuição no número de operações e trabalhadores resgatados, 

o que reflete não apenas o momento de crise econômica pela qual o país 

atravessa, mas uma opção política, que alia o corte de investimentos para 

readequar as finanças públicas com o atendimento a determinados setores 

políticos. 
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Nesta lógica, veio a ser publicada no ano de 2017 a Portaria n. 1.129 do 

MTE, representando o maior retrocesso institucional praticado pelo governo 

desde o reconhecimento formal da permanência do trabalho escravo em seu 

território, em 1995. A Portaria restringiu os conceitos de trabalho em condições 

análogas à escravidão de forma a inviabilizar as operações realizadas pelos 

órgãos governamentais responsáveis, além de vincular ao Ministro do Trabalho 

a publicação da lista de Empregadores que autuados por tais práticas. 

Assim, o presente trabalho visa traçar um breve panorama do atual 

cenário de fiscalização e combate ao trabalho escravo no Brasil, seus avanços 

históricos desde 1995 e seus grandes retrocessos recentes. 
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2. CONCEITO HISTÓRICO DE ESCRAVIDÃO 

 

Presente em diversas sociedades desde a Antiguidade, as formas de 

escravidão praticadas em cada sistema e organização social e cultural não foram 

uniformes e estanques, sempre semelhante aos moldes como se tem na história 

do período colonial e imperial brasileiro.  

Desde o Egito Antigo, passando pela Grécia e Roma, a utilização de mão 

de obra escrava como forma integrante de um sistema produtivo se fez presente, 

embora seu conceito tenha variado de uma civilização para outra, como se verá 

adiante. Posteriormente, na Idade Moderna, a utilização de mão de obra escrava 

consolidou-se como principal forma de produção, sobretudo durante o período 

de Expansão Marítima, onde os Estados europeus firmaram colônias, como na 

descoberta do Novo Mundo. 

Este capítulo inicial se prestará a traçar um breve panorama do conceito 

histórico de escravidão, passando pelas diferentes civilizações da Antiguidade, 

até chegar ao conceito Moderno, que veio a ser o prevalecente no Brasil até a 

extinção legal da escravidão, em 1888. 

 

2.1. ESCRAVIDÃO CLÁSSICA 

 

Ciro Flamarion Cardoso, ao estudar as formas de trabalho compulsório na 

Antiguidade1, adota a noção de ser compulsório aquele trabalho para o qual o 

trabalhador tiver sido recrutado sem seu consentimento voluntário e/ou do qual 

não se puder retirar se assim o desejar, sem ficar sujeito à possibilidade de 

punição. Neste sentido, a escravidão se encontra, ao lado de outras 

modalidades, no conceito adotado. 

 

2.1.1. EGITO ANTIGO 

 

Embora possuísse um instituto jurídico rudimentar relativo a propriedade 

(não havia sucessão, e as propriedades produtivas eram estatais), a estrutura 

                                                           
1 CARDOSO, C. F. S.. O Trabalho Compulsório Na Antigüidade.. RIO DE JANEIRO: Graal, 1984. p. 22. 

http://lattes.cnpq.br/3449605639852165
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socioeconômica no Egito Antigo era muito marcada pelo controle de um Estado 

burocrático. O governo faraônico e os templos administravam toda a produção 

agrícola, base da economia. 

A sociedade era dividida em estamentos, existindo funcionários 

palacianos, provinciais, exército, e por fim os lavradores. Mais do que a oposição 

entre livres e escravos, a diferenciação se dava pela classificação social e os 

privilégios dela advindos, bem como da ausência destes e dependência dos 

trabalhadores livres desprovidos. 

Ciro Flamarion Cardoso levanta interessante ponto ao questionar até que 

ponto podiam ser considerados como “livres” homens e mulheres que 

periodicamente eram obrigados a prestar a corveia, trabalhos forçados que 

possuíam natureza variável: tarefas agrícolas, construção, conserto de diques. 

Aponta, ainda os indícios de que os mais ricos encontravam no pagamento a 

substitutos saída para se isentar de tal contribuição, que por vezes abarcava até 

os sacerdotes2. 

 

“Submetidos à corveia de Estado e ao poder despótico de 
administradores de terras reais ou dos templos, ou de proprietários de 
terras, é nossa opinião que dificilmente poderíamos qualificar os 
camponeses do antigo Egito de trabalhadores livres, ainda que na 
verdade não fossem escravos, nem servos no sentido medieval da 
palavra.” 

 

 Apesar da predominância da servidão temporária através dos trabalhos 

forçados nas corveias, a escravidão não era inexistente no Egito. Havia 

prisioneiros de guerra, servidores comprados e egípcios que cometessem crimes 

graves contra o Estado, além de casos mais raros de pessoas que se vendiam 

como escravas.3 

 As funções que estes escravos exerciam variava de acordo com o 

prestígio junto ao seu senhor, fosse este o Estado ou algum particular. Os 

domésticos, artesãos e artistas possuíam melhor sina. Os trabalhadores das 

minas e pedreiras, assim como os escravos rurais do Estado, exerciam trabalhos 

mais extenuantes. 

 Em que pese ser possível identificar a existência da escravidão no Antigo 

Egito, esta possuía mais diferenças do que semelhanças em relação ao conceito 

                                                           
2 Ibid., p. 24.  
3 Ibidem., p. 35. 
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de “escravo-mercadoria” que começa a predominar a partir da cultura greco-

romana. No Egito os escravos “possuíam personalidade jurídica: podiam adquirir 

propriedades, casar-se com pessoas livres (seguindo os filhos o status da mãe) 

(...) testemunhar em justiça mesmo contra seus donos”. 

 

2.1.2. MUNDO GREGO 

 

Inicialmente eram poucas as funções exercidas exclusivamente por 

escravos, no restante estes coexistiam com os homens livres em proporções 

variáveis. Cardoso aponta como alguns dos principais motivos que 

propulsionaram a consolidação de um sistema escravista a predominância da 

economia agrária, aliada a concentração de propriedade em algumas famílias, o 

que levava a dificuldade de cultivar suas terras sem mão de obra extrafamiliar, o 

desenvolvimento de um sistema mercantil, o que tanto propulsionava a 

produtividade como abria novos mercados para compra de escravos, a 

inexistência de força interna de trabalho suficiente, o que trazia a necessidade 

de buscá-la fora, tanto em outros mercados como através das guerras, e ainda, 

a proibição, desde Sólon (621 a.C.) de escravização de atenienses, que se 

espalhou para outras cidades-Estados, em referência a seus próprios cidadãos. 

A propriedade de escravos era socialmente difundida, e o escravo era, no 

mundo grego, visto como um ser humano, porém objeto de propriedade, 

podendo “ser comprado, vendido, legado, doado, confiscado, alugado – tudo 

independentemente de sua vontade”4. 

Havia a possibilidade de alforria, fosse essa concedida pelo senhor 

(maioria dos casos), estabelecida pelo Estado por imperativos de guerra ou de 

interesse público, ou até mesmo comprada pelo escravo, uma vez que, o senhor 

podia estabelecer uma contraprestação de dinheiros ou bens de qualquer tipo, o 

que permitia que escravos trabalhassem como artesãos, lojistas, banqueiros e 

outros ofícios, e assim acumulassem o suficiente para comprar sua liberdade. 

Portanto, a partir deste momento histórico, na Grécia Antiga, é possível 

identificar o conceito de escravo-mercadoria, o que veio a ser transposto ao 

mundo romano, assumindo características particulares, as quais serviram de 

                                                           
4 Ibid., p. 50. 



17 
 

base durante toda a Idade Moderna para as sociedades cujas bases jurídicas 

beberam da fonte do direito romano. 

 

2.1.3. MUNDO ROMANO 

 

No mundo romano, a hegemonia de um modo de produção escravista 

ocorreu de forma tardia, embora a escravidão em si fosse antiga, havendo 

registros de imposto sobre as alforrias desde o século IV a.C. Assim como se 

deu na Grécia, o trabalho escravo era a mão de obra permanente, no campo e 

na cidade, e o trabalho livre fornecia complemento ocasional. 

Para Ciro Flamarion, “as características estruturais da ‘escravidão-

mercadoria’ romana não diferiam muito das gregas, a começar pelo status 

jurídico dos cativos e pela enorme diversidade de situações, tratamentos, 

empregos e destinos que conheceram os escravos em Roma.” 

As principais diferenças se deram em função da relevância do pecúlio em 

Roma, o que era legalmente reconhecido. Tratava-se de uma cessão de uma 

propriedade a alguém que não tivesse direito a tanto. No caso dos senhores, 

estes cediam uma propriedade produtiva sua a um escravo, que poderia juntar 

o suficiente para adquirir sua liberdade. Tal fato impulsionou a relevância da 

alforria no contexto da escravidão romana. 

Além disso, a concentração e utilização de mão de obra escrava na Itália 

romana era sensivelmente maior do que a presente no mundo grego5. 

 

2.2. CONCEITO CLÁSSICO DE ESCRAVIDÃO 

 

Considerando as nuances apresentadas pela utilização da escravidão em 

cada uma das sociedades da Antiguidade, pode-se tirar algumas características 

acerca do conceito de escravidão no período da Antiguidade Clássica. 

O escravo era propriedade de outro homem, suas vontades estando 

subordinadas à autoridade de seu dono, e seu trabalho obtido mediante coação6. 

                                                           
5 Ibid. p. 71. 
6 Ibid. p. 81-82. 
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A condição de escravidão era hereditária e a propriedade sobre sua pessoa 

transferível por venda, doação, legado, aluguel, empréstimo, confisco.  

Aplicava-se de forma concreta o conceito de reificação do escravo, 

tornando-se esse uma coisa. Era considerado incapaz juridicamente, não 

detendo quaisquer direitos além daqueles que o seu senhor quisesse os 

conceder. A incapacidade jurídica não representava, entretanto, 

inimputabilidade, uma vez que a estes eram reservados as piores penas e 

torturas. Tal contradição era oriunda de se considerar um homem ao mesmo 

tempo como uma coisa, e era muito clara no direito romano7. 

 

2.3. ESCRAVIDÃO MODERNA 

 

Embora muitos estudiosos sobre o tema classifiquem como escravidão 

moderna aquela presente atualmente, no século XXI, em que tal prática já está 

legalmente abolida em quase todo o mundo, neste trabalho nos voltamos para o 

entendimento de José Claudio Monteiro de Brito Filho, para o qual a classificação 

da escravidão em diferentes épocas deve seguir a classificação histórica de tais 

épocas. Assim, a escravidão atual será conceituada como escravidão 

contemporânea, analisada no próximo tópico, e de forma mais aprofundada no 

próximo capítulo. O que no presente trabalho é entendido como escravidão 

moderna seria então aquela ocorrida durante a Idade Moderna, na formação dos 

Estados Modernos e início da globalização. Devido ao grande recorte temporal 

e sua presença nas mais diversas sociedades e formas de colonização, 

analisaremos aqui o conceito jurídico de escravidão durante o período em que 

esta foi legalizada no Brasil. 

 

2.3.1. A ESCRAVIDÃO NAS ORDENAÇÕES MANUELINAS E FILIPINAS 

 

A compreensão da personalidade jurídica dos escravos durante o período 

escravocrata ainda é tarefa pouco realizada e sistematizada, conforme explica 

Mariana Armond Dias Paes, em texto que busca justamente analisar os 

                                                           
7 Ibid. p. 84. 
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dispositivos das Ordenações Manuelinas e Filipinas, contextualizando-as com 

posições doutrinárias e de juristas oitocentistas que tratavam da escravidão, e 

como tais dispositivos realizaram o delineamento da personalidade jurídica dos 

escravos8. 

As Ordenações Manuelinas, cuja entrada definitiva em vigor se deu em 

1521, foram fruto de uma revisão e reforma das Ordenações Afonsinas, as quais 

foram produzidas com o intuito de sistematizar todo o direito vigente em Portugal 

no século XV, e dividida em cinco livros que tratavam, sobre administração 

judiciária, regulamentação à proteção de pessoas e instituições, normas 

processuais, direito civil e direito penal. Posteriormente, durante a União Ibérica, 

Filipe I iniciou a reforma das Ordenações Manuelinas, a qual resultou nas 

Ordenações Filipinas, que vieram a viger de 1603 até 1867 em Portugal, e até 

1916 no Brasil. 

Ambas codificações contêm, ao todo, 71 dispositivos que tratam da 

escravidão, 23 das Ordenações Manuelinas e 48 das Ordenações Filipinas. 

Siminina realça em sua análise dos ordenamentos que, embora prevalecessem 

dispositivos que afirmassem a condição de objeto destinada ao tratamento de 

escravos, entendendo estes como bens, como a compra e venda de cativos 

(Livro IV, título I, § 2 e Livro IV, título LXX das Ordenações Filipinas), os contratos 

de compensação que podem ter escravos como objeto (Livro IV, título LXXVIII, 

§§ 7 e 8 das Ordenações Filipinas), havia uma certa ambiguidade quanto à sua 

caracterização, uma vez que também se fazia presente dispositivos que 

concediam alguns direitos aos cativos, ou mesmo que instituíam punições, o que 

implica em um reconhecimento da capacidade destes de agirem por suas 

próprias vontades. 

Em que pese tal tratamento, no que diz respeito ao Direito Civil, o escravo 

era dotado de personalidade natural, o que lhe trazia a tutela de alguns direitos, 

porém não possuía a personalidade civil, impossibilitando-o de exercer atos da 

vida civil.  

Havia ainda a possibilidade de alforria, bem como de dispositivos que 

instituíam obrigações do liberto para com seu ex-senhor, sendo possível 

                                                           
8 DIAS PAES, M A. O tratamento jurídico dos escravos nas Ordenações Manuelinas e Filipinas. In: V 
Congresso Brasileiro de História do Direito, 2011, Curitiba. Anais do V Congresso Brasileiro de História 
do Direito. Curitiba, 2011. p. 523-536. 

http://lattes.cnpq.br/4087480577810894
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inclusive a revogação da libertação por ingratidão, e era proibido o liberto de 

ajuizar ação contra seu ex-senhor, exceto com autorização do juiz. 

 A autora relata que, em que pese não houvesse uma menção expressa 

quanto à personalidade jurídica dos escravos, tal tema permeava o contexto 

jurídico da sociedade escravista, havendo possibilidades tanto para a 

manutenção do cativo à condição de coisa quanto para o reconhecimento de tal 

personalidade jurídica, o que veio a ser uma ferramenta utilizada na luta do 

movimento abolicionista. 

Feita esta breve análise da evolução histórica do conceito de escravidão, 

até chegar a sociedade colonial brasileira, cumpre agora traçar uma 

caracterização jurídica do que vem a ser o trabalho escravo na sociedade 

brasileira contemporânea, em que prevalece a dignidade da pessoa humana 

como um dos fundamentos de nossa República. 
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3. CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA 

 

Na seara jurídica, a conceituação do trabalho em condições análogas à 

de escravo passa, necessariamente, pelo auxílio de dispositivos legais. O 

dispositivo de maior relevo sobre a matéria no direito pátrio vem a ser o artigo 

149 do Código Penal. Há ainda um dispositivo constitucional que trata sob a 

expropriação de propriedades rurais e urbanas onde forem localizadas 

exploração de trabalho escravo, o artigo 243 de nossa Constituição. 

Quanto ao dispositivo constitucional, José Claudio Monteiro de Brito Filho 

aponta uma impropriedade na mudança introduzida no dispositivo a partir da EC 

n. 81/2014, que incluiu a expropriação quando localizada utilização de “trabalho 

escravo na forma da lei”. Aponta o autor que o que se tem atualmente em nosso 

ordenamento jurídico não é o trabalho escravo em si, e sim o crime de redução 

a condição análoga à de escravo, o que deveria ter sido introduzido no 

dispositivo constitucional.9 

Quanto ao dispositivo localizado no Código Penal, o artigo 149 em sua 

redação original, quando da aprovação do Código em 1940, possuía conteúdo 

sintético, e instituía o tipo de “Redução a condição análoga à de escravo” nos 

seguintes termos: “Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo.” 

Inserto no Capítulo VI do diploma penal codificado, que trata dos crimes 

contra a liberdade individual, mais precisamente em sua primeira Seção, que 

preceitua os crimes contra a liberdade pessoal, durante muito tempo a doutrina 

e os intérpretes entenderam majoritariamente que seria tal valor, o da liberdade 

do indivíduo, o principal bem jurídico a ser tutelado pelo dispositivo. 

Contudo, no ano de 2003 a Lei n. 10.803, de 11.12.2003, ampliou 

consideravelmente o referido dispositivo, que passou a ser redigido da seguinte 

forma: 

 

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, 

                                                           
9 BRITO FILHO, J. C. M.. Trabalho escravo: caracterização jurídica. 2ª. ed. São Paulo - SP: LTr Editora Ltda, 
2014. p 40. 
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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.   
 

A partir de então, o que se tem é uma redação analítica, descritiva, e que 

ao explicitar as formas típicas de execução de tal ilícito, realiza uma análise 

completa, constituindo os modos demonstrados em rol taxativo. 

José Claudio Monteiro de Brito Filho, analisando a mudança introduzida 

no dispositivo em 200310, traça valiosas observações acerca do alargamento do 

tipo, não só em seus modos de execução, mas principalmente nos bens jurídicos 

tutelados. Para o autor, a nova redação do dispositivo explicita o fato de não ser 

a liberdade do indivíduo o único bem jurídico tutelado, mas também um bem 

ainda maior, qual seja, a dignidade humana, fundamento da República insculpido 

no art. 1º de nossa Constituição. 

Além disso, o entendimento jurisprudencial formado vai no sentido de que 

embora não se localize no Título IV, que trata sobre os crimes contra a 

organização do trabalho, o crime tipificado no art. 149 do Código Penal brasileiro 

se enquadraria em tal categoria, uma vez que não estariam tais crimes previstos 

de forma taxativa dentro do referido Título. 

Nesse sentido, cumpre citar jurisprudência da Suprema Corte, de 

Relatoria do Min. Joaquim Barbosa, que no RE 398.041-6 assim decidiu: 

 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 149 DO CÓDIGO 
PENAL. REDUÇÃO Á CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. 
TRABALHO ESCRAVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRIME CONTRA A COLETIVIDADE 
DOS TRABALHADORES. ART. 109, VI DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A Constituição de 1988 traz um 
robusto conjunto normativo que visa à proteção e efetivação dos 
direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhadores a 
laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total violação 
da liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime 

                                                           
10 Ibid., p. 35. 
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contra a organização do trabalho. Quaisquer condutas que possam ser 
tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e instituições 
com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, 
mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que 
lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção 
máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a 
organização do trabalho, se praticadas no contexto das relações de 
trabalho. Nesses casos, a prática do crime prevista no art. 149 do 
Código Penal (Redução à condição análoga a de escravo) se 
caracteriza como crime contra a organização do trabalho, de modo a 
atrair a competência da Justiça federal (art. 109, VI da Constituição) 
para processá-lo e julgá-lo. Recurso extraordinário conhecido e 
provido. 
(STF - RE: 398041 PA, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de 
Julgamento: 30/11/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-241 
DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-09 PP-
02007) 

 

Uma vez que a caracterização do crime de redução a condição análoga à 

de escravo passa diretamente pela necessidade de enquadrar a conduta à 

tipicidade penal, mostra-se relevante traçar uma breve análise da classificação 

doutrinária do crime. Para Guilherme de Souza Nucci, o crime classifica-se 

como11  

 

“comum (aquele que não demanda sujeito ativo qualificado ou 
especial); material (delito que exige resultado naturalístico, consistente 
na privação da liberdade ou de qualquer situação degradante ou 
abusiva na atividade laborativa); de forma vinculada (podendo ser 
cometido pelos meios descritos no tipo); comissivo (“reduzir” implica 
ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (omissivo 
impróprio, ou seja, é a aplicação do art. 13, § 2.º, do Código Penal); 
permanente (cujo resultado se prolonga no tempo); de dano (consuma-
se com efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, que é a liberdade em 
sentido amplo); unissubjetivo (que pode ser praticado por um só 
agente); plurissubsistente (em regra, vários atos integram a conduta); 
admite tentativa.” 

  

Cezar Roberto Bittencourt (pag. 1071) entende como sendo crime 

comum, no entanto faz uma ressalva de que com o advento da Lei n. 

10.803/2003 “somente poder ser sujeito passivo desse crime quem se encontra 

na condição de contratado, empregado, empreiteiro, operário (enfim, 

trabalhador) do sujeito ativo.”12 

                                                           
11 NUCCI, G. S.. Código Penal comentado. 17a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 1. p. 523. 
12 BITENCOURT, C. R.. Tratado de Direito Penal, Parte Especial, 12a ed., São Paulo, Saraiva, vol. 1. 15a. 
ed. São Paulo: Saraiva, 201. v. um. p. 401. 

http://lattes.cnpq.br/5297178200312151
http://lattes.cnpq.br/2137902262713605


24 
 

Já Rogério Greco diverge ao entender o crime como próprio tanto em 

relação ao sujeito ativo quanto ao passivo, uma vez que somente pode ser 

cometido no contexto de uma relação de trabalho entre o agente e a vítima.13 

José Claudio Monteiro de Brito Filho, explica que, embora tais 

doutrinadores classifiquem o crime como monossubjetivo (ou unissubjetivo), 

dificilmente a responsabilidade pelo ato vem a ser de uma única pessoa, uma 

vez que, via de regra, diversas pessoas ocupam a condição de sujeitos ativos do 

ilícito. O autor explica que:  

 

“Há normalmente o gato, que além de arregimentar os trabalhadores, 
controla o trabalho; há o capataz ou gerente da fazenda, que contrata 
o gato para que este arregimente trabalhadores para que o serviço seja 
prestado, e há o proprietário, real tomador dos serviços prestados de 

forma análoga à escravidão, pelos trabalhadores.”14 

 

Outra divergência a ser apontada entre os já citados doutrinadores diz 

respeito à consumação. Para Rogério Greco, esta ocorre com a privação de 

liberdade da vítima, mediante as formas previstas pelo tipo, sendo possível a 

tentativa. 

Já Cezar Roberto Bittencourt entende que a consumação apenas ocorre 

quando o agente reduzir a vítima à condição análoga à de escravo por “tempo 

juridicamente relevante”. Expõe o autor que “em razão da sua natureza de crime 

permanente, este não se configurará se o estado a que for reduzido o ofendido 

for rápido, instantâneo ou momentâneo, admitindo-se, no máximo, dependendo 

das circunstâncias, sua forma tentada.”15 

A esse respeito, José Claudio M. Brito Filho explica que existe diferença 

entre não conseguir praticar o crime, não vindo este a se consumar, com o caso 

de mesmo praticando-o, o agente não conseguir reter o trabalhador no local de 

trabalho, quando este vem a fugir, ou quando a fiscalização ocorre 

imediatamente após a retenção de seus documentos, impedindo a continuidade 

de tal retenção. Segundo o autor, na segunda hipótese há consumação, e não 

tentativa. 

                                                           
13 GRECO, R.. Curso de Direito Penal Parte Especial Vol. II. 8. ed. Niteroi: Editora Impetus Ltda, 2003. v. 
1. p. 493.  
14 Trabalho escravo: caracterização jurídica. 2ª. ed. São Paulo - SP: LTr Editora Ltda, 2014. p 62-63. 
15 Tratado de Direito Penal, Parte Especial, 12a ed., São Paulo, Saraiva, vol. 1. 15a. ed. São Paulo: Saraiva, 
201. v. um. p. 401-402. 

http://lattes.cnpq.br/3885310994110758


25 
 

 

3.1.2. BENS JURÍDICOS TUTELADOS 

 

A mudança do artigo 149 do Código Penal, trazida pela Lei n. 10.803, de 

11.12.2003, além de uma ampliação acerca do tipo e seus meios de execução, 

deu maior relevo a um importante debate doutrinário e jurisprudencial, que já 

ocorria desde antes de tal modificação, acerca dos bens jurídicos tutelados pelo 

indigitado dispositivo. 

Conforme já dito na análise acerca do conceito contemporâneo de 

escravidão, o paralelo traçado para o tipo do art. 149, quando da elaboração de 

nosso atual Código Penal, de 1940, foi com o plágio romano, crime que punia a 

escravização de homens livres. Como bem explica Nelson Hungria16: 

 

 “Sob o nome de plagium, o direito romano punia a escravização de 
home livre, bem como a compra e venda ou assenhoramento de 
escravo alheio (...). Posteriormente, já extinta a escravidão direito, o 
nome plagium ainda continuou a ser usado para designar a 
escravização de fato.” 

 

Nesse mesmo sentido, a exposição de motivos da parte especial do 

Código Penal de 1940 assim elucidou sobre o artigo 149: 

 

“No artigo 149, é prevista uma entidade criminal ignorada do Código 
vigente: o fato de reduzir alguém, por qualquer meio, à condição 
análoga à de escravo, isto é, suprimir-lhe, de fato, o status libertatis, 
sujeitando-o o agente ao seu completo e discricionário poder. É o crime 
que os antigos chamavam plagium. Não é desconhecida a sua prática 
entre nós, notadamente em certos pontos remotos do nosso 
hinterland.” 

 

Assim, o paradigma que se formou, mormente até a ampliação do tipo 

penal, em 2003, foi no sentido de ser a liberdade o principal bem jurídico tutelado 

pelo artigo 149. Rogério Greco entende ser “a liberdade da vítima, que se vê, 

dada sua condição análoga à de escravo, impedida do seu direito de ir, vir, ou 

mesmo permanecer onde queira”17. 

                                                           
16 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Decreto-Lei n. 2.248, de 7 de dezembro de 1940. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 199. 
17 Curso de Direito Penal Parte Especial Vol. II. 8. ed. Niteroi: Editora Impetus Ltda, 2003. v. 1. p. 495.  
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Nesse sentido, cumpre destacar trecho do voto da lavra do Min. Gilmar 

Mendes, em sede do Inquérito n. 2.131 do STF18: 

 

“A inclusão no tipo penal das condutas de impor jornada exaustiva, 
trabalhos forçados ou condições degradantes de trabalho deve ser 
compreendida como apta a considerá-las meios de se reduzir alguém 
a condição similar à de escravo, restringindo, portanto, seu direito de ir 
e vir. Não parece ser a melhor exegese do art. 149 o reconhecimento 
da existência do crime de “redução a condição análoga à de escravo” 
quando a conduta cingir-se à agressão às condições dignas de 
trabalho, às ofensas aos direitos trabalhistas, ainda que relacionados 
à jornada de trabalho ou à quantidade de esforço, sem que haja a 
correspondente diminuição do direito de ir e vir do empregado. Só 
haverá conduta típica se a imposição de trabalhos forçados estiver 
ocorrendo em regime de cerceamento de liberdade que autorize o 
raciocínio de que o regime é similar ao de escravidão. Da mesma 
maneira, as condições degradantes, para serem punidas com base no 
art. 149, devem estar sendo impostas ao escravo ou ao sujeito passivo 
submetido a regime que se assemelha à escravidão. Igualmente, a 
jornada excessiva punível pelo citado artigo não é aquela fixada em 
qualquer relação de trabalho, mas aquela firmada na submissão de 
alguém a outrem, com mitigação ou cessação absoluta de sua 
liberdade de ir e vir.”19 

 

Cumpre esclarecer que tal posicionamento, entretanto, restou vencido em 

tal Inquérito, prevalecendo o entendimento firmado pela Relatora, a Min. Ellen 

Gracie, que veio a culminar no recebimento da denúncia: 

 

“A atual redação do art. 149, do Código Penal, veio a buscar atender o 
compromisso internacionalmente assumido pelo governo brasileiro de 
combater o trabalho escravo (Convenção nº 105, da OIT, em matéria 
de abolição do trabalho forçado). De acordo com lições da doutrina, os 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos são 
enfáticos em considerar o trabalho escravo e degradante como grave 
forma de violação de direitos humanos, sendo simultaneamente 
resultado de um padrão de violação de direitos e causa de violação de 
outros direitos (PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 160). A noção de 
condições degradantes corresponde ao trabalho realizado em 
determinadas condições que afrontam a dignidade da pessoa do 
trabalhador, como o trabalho submetido à jornada exaustiva. O 
trabalho em condições degradantes corresponde aquele que “explora 
a necessidade e a miséria do trabalhador”, submetendo-o à condições 
indignas, colocando em risco sua saúde e integridade física 
(ANDRADE, Denise Lapolla de Paula Aguiar. A Lei n. 10.803/2003 e a 
nova definição de trabalho escravo – diferenças entre trabalho escravo, 
forçado e degradante. Revista do Ministério Público do Trabalho. n. 29, 
março de 2005, p. 81). De acordo com a lição de José Cláudio Monteiro 
de Brito Filho, “o trabalho em condições análogas à de escravo é 
reconhecido, hoje, a partir do momento em que há o desrespeito ao 
atributo maior do ser humano que é a sua dignidade, e que ocorre, do 

                                                           
18 STF. Inq 2131 DF. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22085737/inquerito-inq-
2131-df-stf/inteiro-teor-110525030?ref=juris-tabs – Consultado em 18.06.2018  
19 Ibidem. 
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ponto de vista do trabalho humano, quando é negado ao trabalhador 
um conjunto mínimo de direitos que a Organização Internacional do 
Trabalho convencionou denominar trabalho decente, e que são os 
Direitos Humanos específicos dos trabalhadores” (Trabalho com 
redução à condição análoga à de escravo: análise a partir do trabalho 
decente e de seu fundamento, a dignidade da pessoa humana. In: 
VELLOSO, Gabriel; FAVA, Marcos Neves (coords.). Trabalho escravo 
contemporâneo. São Paulo: LTr e ANAMATRA, 2005, p. 126). Assim, 
o trabalho em condições degradantes e o trabalho forçado são 
antíteses do denominado trabalho decente, sendo espécies do gênero 
“trabalho em condições análogas à de escravo.” 

 

Outro julgado do Pretório Excelso que transparece a divergência no 

posicionamento acerca do tipo penal de redução à condição análoga a de 

escravo, e, ao mesmo tempo, confirma a predominância do entendimento da 

dignidade humana como um bem jurídico a ser tutelado pelo dispositivo, ao lado 

da liberdade individual, é o Inquérito n. 3412/AL, cuja ementa segue: 

 

“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 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.”20 

 

De se notar que, em que pese o entendimento firmado, o Min. Marco 

Aurélio defendeu que o crime do art. 149 só existe quando há restrição à 

liberdade de locomoção dos trabalhadores, conforme o trecho: “Somente haverá 

                                                           
20 STF. Inq 3412 AL. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22869960/inquerito-inq-
3412-al-stf - Consultado em 19.06.2018 
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conduta típica prevista no artigo 149 do Código Penal se demonstrado pelo 

Estado-acusador o cerceio à liberdade de ir e vir dos prestadores de serviço, a 

impossibilitá-los de reagir ou deixar o local de trabalho, diante de quadro 

opressivo imposto pelo empregador.” 

Ainda quanto ao bem jurídico, o Min. Dias Toffoli entendeu que “utilizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana para receber uma denúncia em 

matéria penal é um passo exagerado.” 

Na mesma linha do entendimento do STF, Cezar Roberto Bittencourt e 

Guilherme Nucci entendem, no cerne do tipo penal, além da violação à liberdade 

da vítima, o desrespeito à sua dignidade humana. 

José Claudio M. Brito Filho, em brilhante exposição afirma que não se 

deve ter a falsa impressão de que a liberdade seja o bem maior tutelado pelo 

artigo 149 do CP, o que era o entendimento dominante até seu alargamento com 

a Lei n. 10/803/2003. 

Este alargamento proporcionou uma “ampliação do eixo de proteção, da 

liberdade para, também e principalmente, a dignidade da pessoa humana, a 

partir da concepção de Kant, a respeito desses dois princípios.”21 

 

“Em relação à dignidade da pessoa humana, a chave para isso é 
entender a separação que foi feita por Kant entre aquele (o ser 
humano) que deve ser tratado como um fim em si mesmo, o que o faz 
merecedor de um mínimo de direitos, em razão de possuir o atributo 
da dignidade, e o que pode ser tratado como meio (o ser não racional), 
ou seja, instrumentalizado, por ter como atributo o preço, pois essa é a 
principal justificativa da existência do art. 149, que quer exatamente 
evitar que os trabalhadores possam ser, no tratamento que recebem 
do tomador de serviços, equiparados aos seres não racionais.” 

 

Portanto, indiscutível que o aprofundamento trazido ao artigo 149 pela Lei 

n. 10.803/2003 proporcionou, além de maior profundidade analítica ao tipo e fixar 

seus meios de execução, um novo entendimento acerca dos bens jurídicos 

tutelados.  

A liberdade deixa de ser o cerne exclusivo da redução do ser humano à 

condição análoga a de escravo, passando, inclusive, para um segundo plano, 

vindo a lume a proteção à dignidade da pessoa humana, como o principal a bem 

a ser tutelado e defendido, partindo da compreensão do ser humano com um fim 

                                                           
21 Trabalho escravo: caracterização jurídica. 2ª. ed. São Paulo - SP: LTr Editora Ltda, 2014. p 74. 
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em si mesmo, bem como o resguardo dos fundamentos constitucionais de nossa 

República. 

 

3.2. DISPOSITIVOS INTERNACIONAIS 

  

A proibição à escravidão atingiu status de norma imperativa no Direito 

Internacional, sendo condenável sob qualquer aspecto o instituto jurídico que 

permitia o domínio e a propriedade de uma pessoa sobre a outra. 

No entanto, tal conceito foi se formando ao longo de anos, séculos, na 

esfera internacional, ganhando grande relevo a partir do século XX, com a 

elaboração de importantes normativos internacionais que ora serão brevemente 

analisados. 

Gabrielle Louise Soares Timóteo diz que a problemática da escravidão e 

do tráfico de escravos já é discutida no cenário internacional desde o século XIX. 

As tentativas de abolir a escravidão e o tráfico de escravos começaram a ganhar 

notoriedade, e entre 1839 e 1890 foram elaborados mais de 300 normativos 

internacionais visando tal fim, embora poucos tenham obtido resultados 

práticos22. 

 

3.2.1. DECLARAÇÃO RELATIVA À ABOLIÇÃO UNIVERSAL DO TRÁFICO 

DE ESCRAVOS, DE 1815 

 

Em 1815, no Congresso de Viena, foi assinada a Declaração Relativa à 

Abolição Universal do Tráfico de Escravos, que, em termos práticos, serviu como 

um ponto de partida para o desenvolvimento do reconhecimento da escravidão 

como prática contrária aos direitos humanos ao afirmar que tal prática era 

repugnante aos princípios da humanidade e da moralidade universal. 

 

3.2.2. CONVENÇÃO SOBRE A ESCRAVATURA, DE 1926 

 

                                                           
22 TIMÓTEO, G. L. S.. Normativos internacionais e escravidão. In: Ricardo Rezende Figueira; Adonia 
Antunes Prado; Edna Maria Galvão. (Org.). Privação de liberdade ou atentado à dignidade: escravidão 
contemporânea. 1ed.Rio de Janeiro: Mauad X, 2013, v. 1, p. 107-124. 

http://lattes.cnpq.br/7682738811305829
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Importante marco na trajetória do combate à escravidão e ao tráfico de 

escravos no plano internacional foi a Convenção sobre a Escravatura, assinada 

em Genebra, em 25 de setembro de 192623. 

Criada pela Liga das Nações, a Convenção entende por escravidão “o 

estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou 

parcialmente, os atributos do direito de propriedade”, e por tráfico de escravos  

 

(...) todo ato de captura, aquisição ou sessão de um indivíduo com o 
propósito de escravizá-lo; todo ato de aquisição de um escravo com o 
propósito de vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por meio de 
venda ou troca, de um escravo adquirido para ser vendido ou trocado; 
assim como em geral todo ato de comércio ou de transportes de 
escravos. 

 

Fruto de um período histórico em que a escravidão ainda se fazia presente 

em vários Estados, o artigo 2º de tal Convenção estabeleceu que as partes 

contratantes devem se comprometer a tomaras necessárias providências para 

impedir e reprimir o tráfico de escravos e promover a abolição completa da 

escravidão sob todas as suas formas progressivamente e logo que possível. 

 

3.2.3. CONVENÇÃO N. 29 DA OIT, SOBRE O TRABALHO FORÇADO OU 

OBRIGATÓRIO, DE 1930 24 

 

 Tal convenção estabelece, logo em seu artigo 1º, que todo país-membro 

que assiná-la “compromete-se a abolir a utilização do trabalho foçado ou 

obrigatório, em todas as suas formas, no mais breve espaço de tempo possível”. 

 No item 2 do mesmo artigo, realiza concessão à realização do trabalho 

forçado ou obrigatório no período de transição apenas para fins públicos e como 

medida excepcional. 

Em seu artigo 2º, conceitua o trabalho forçado como “todo trabalho ou 

serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se 

                                                           
23 Foi introduzida no plano interno pelo Decreto nº 58.563, de 1 de junho de 1966, que promulgou a 
Convenção sobre Escravatura de 1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar 
sobre a Abolição da Escravatura de 1956. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/ConvRelEsc.html> - Consultado em 18.06.2018 
24 Aprovada no Brasil pelo Decreto n° 41.721, de 25 de junho de 1957. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d41721.htm#convencao29> - Consultado em 
18.06.2018 
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tenha oferecido espontaneamente”. O trabalho forçado é, no entanto, admitido 

de forma transitória, como medida excepcional e exclusivamente para fins 

públicos (art. 5º). 

Os artigos que se seguem traçam uma série de limitações e condicionantes à 

utilização do trabalho forçado ou obrigatório, como o interesse real e direto da 

comunidade; a impossibilidade de conseguir mão de obra voluntária (voluntário 

aqui significa não forçado, e não a atual concepção de trabalho voluntário como 

social e gratuito) para a realização do trabalho com o oferecimento de níveis 

salarias adequados ao serviço a ser executado; de que o trabalho não representa 

fardo excessivo para a população; a limitação de convocação a adultos do sexo 

masculino fisicamente aptos, com idade presumível entre 18 e 45 anos; a 

limitação de período máximo de 60 dias em um período de doze meses em que 

uma pessoa pode ser submetida a trabalho forçado. 

Gabrielle Louise Timóteo trata os artigos 13 e 14 como relevantes para o 

entendimento do conceito de trabalho forçado ou obrigatório no contexto da 

Convenção25. 

 

“ o artigo 14, ao estabelecer que o trabalho forçado ou obrigatório deve 
ser remunerado, e o artigo 13, ao afirmar que ‘o horário normal de 
trabalho de toda pessoa submetida a trabalho forçado ou obrigatório 
será mesmo adotado para trabalho voluntário, e as horas trabalhadas 
além do período normal serão remuneradas na mesma base das horas 
de trabalho voluntário’, deixa claro que trabalho forçado ou obrigatório 
não se confunde com escravidão.” 

 

A concepção de trabalho forçado trazida por esta Convenção ajuda na 

compreensão de um dos modos de execução do crime de redução a condição 

análoga à de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal, uma vez que o 

caput do dispositivo dispõe que submeter alguém a trabalhos forçados importa 

em tal redução. 

No entanto, para além disso, a Convenção n. 29 da OIT, embora tenha 

grande valor histórico e represente um avanço em relação aos conceitos já 

firmados na Convenção e 1926, não trazem grandes auxílios de ordem prática, 

uma vez que no ordenamento jurídico pátrio brasileiro a imposição de trabalho 

                                                           
25 Privação de liberdade ou atentado à dignidade: escravidão contemporânea. 1ed.Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2013, v. 1, p. 112. 
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forçado representa uma das formas de redução a condição análoga à 

escravidão. 

Foi aprovada pelo Congresso Nacional por intermédio do Decreto 

Legislativo n. 24, de 29 de maio de 1956, e promulgada pelo Presidente da 

República por meio do Decreto n. 41.721, de 25 de junho de 1957. 

 

3.2.4. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, DE 1948 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, embora 

seja um dos principais diplomas internacionais sobre direitos humanos, não é um 

normativo internacional especificamente voltado para o combate e a erradicação 

da escravidão, como os anteriormente citados. 

Apesar disso, alguns de seus dispositivos afirmam direitos relacionados à 

temática, como o artigo 3, que eleva a liberdade à direito universal, afirmando 

que “todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” 

O artigo 4 estabelece que ninguém será mantido em escravidão ou 

servidão ou servidão, e que o tráfico de escravos e a escravidão estão proibidos 

em todas as suas formas. O artigo 5 veda a tortura ou qualquer tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante. Por fim, os artigos 23 a 25 dispõe sobre 

direitos básicos dos trabalhadores, como livre escolha de emprego, condições 

justas e favoráveis de trabalho, repouso, limitação razoável das horas de 

trabalho e férias periódicas remuneradas. 

 

3.2.5. CONVENÇÃO SUPLEMENTAR SOBRE ABOLIÇÃO DA 

ESCRAVATURA, DO TRÁFICO DE ESCRAVOS E DAS INSTITUIÇÕES E 

PRÁTICAS ANÁLOGAS À ESCRAVATURA DE 1956 

 

A Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico de 

Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura de 1956 foi uma 

revisão e ampliação da Convenção de 1926, voltada principalmente no que para 

rever as práticas análogas à escravidão. Seu preâmbulo estabelece sua função 

como sendo a de “intensificar as medidas que, tanto na ordem interna como na 

internacional, levem à abolição da escravatura, do tráfico de escravos e das 

instituições e práticas análogas à escravidão”, uma vez tendo verificado que “as 
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instituições e práticas análogas à escravatura ainda não foram eliminadas em 

todas as partes do Mundo”. 

Em termos práticos, aumentou as possibilidades de enquadramento de 

situações análogas à escravidão, como a de servidão e servidão por dívidas (art. 

1), sem substituir a definição de escravidão que vinha desde a Convenção de 

1926. 

No Brasil, foi aprovada no Congresso pelo Decreto Legislativo n. 66 de 

1956, e promulgada pelo Decreto Presidencial n. 58.563, de 1º de junho de 1966. 

 

3.2.6. CONVENÇÃO N. 105 DA OIT, SOBRE A ABOLIÇÃO DO TRABALHO 

FORÇADO, DE 1957 

  

 Possui grande relevância, sobretudo pelo fato de ser a primeira 

Convenção em que não se aceita mais as práticas que restrinjam a liberdade do 

ser humano, conforme dispõe em seu artigo 1º: 

 

Art. 1º - Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho 
que ratifique a presente convenção se compromete a suprimir o 
trabalho forçado ou obrigatório, e a não recorrer ao mesmo sob forma 
alguma:  
a) como medida de coerção, ou de educação política ou como sanção 
dirigida a pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões políticas, 
ou manifestem sua oposição ideológica à ordem política, social ou 
econômica estabelecida;  
b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para 
fins de desenvolvimento econômico;  
c) como medida de disciplina de trabalho;  
d) como punição por participação em greves;  
e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa. 

 

 Já o art. 2º estabelece que qualquer membro que ratifique a convenção 

compromete-se a tomar medidas eficazes para a abolição imediata e completa 

do trabalho forçado ou obrigatório. 

 Foi aprovada no plano interno pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo n. 20, de 1965, e promulgada pelo Presidente por meio do 

Decreto n. 58.822, de 14 de julho de 1966. 

 A partir de tal Convenção, portanto, não se encontram mais dispositivos 

que considerem uma fase de transição, onde indicando uma leniência, ainda se 

tolere a prática de trabalho forçado, coadunando-se mais com o atual estágio 

histórico e social. 
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3.2.7. PIDCP E PIDESC 

Outros dois documentos relevantes, embora não tratem especificamente 

da questão do trabalho forçado, são os dois Pactos Internacionais de Direitos 

Humanos: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – PIDCP, e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, ambos 

de 1966, e ratificados pelo Brasil26. 

O PIDCP, em seu artigo 8º, estabelece a vedação a escravidão e ao tráfico 

de escravos, em todas as suas formas, bem como à servidão. Também veda o 

trabalho forçado ou obrigatório, com a exceção dos países que possuam a tal 

pena, imposta por tribunal competente. 

O PIDESC, em seus artigos 6º a 9º, fixa os direitos básicos dos 

trabalhadores: 

 

Art. 6º  
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao 
trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a 
possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente 
escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar 
esse direito. 
2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto tomará a fim 
de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a 
orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de 
programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um 
desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno 
emprego produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o 
gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais. 
 
Art. 7º 
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem especialmente: 
a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os 
trabalhadores: 
i) Um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho de 
igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão 
ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens 
e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual; 
ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade 
com as disposições do presente Pacto; 
b) A segurança e a higiene no trabalho; 
c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu 
Trabalho, à categoria superior que lhes corresponda, sem outras 
considerações que as de tempo de trabalho e capacidade; 

                                                           
26 O PIDCP foi aprovado no Brasil pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1991. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm> - Consultado em: 18.06.2018; já 
o PIDESC foi introduzido pelo Decreto nº 591, aprovado na mesma data. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm> - Consultado em: 18.06.2018. 
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d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e 
férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos 
feridos. 
     
Art. 8º 
1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir: 
a) O direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-
se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da 
organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger 
seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só 
poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam 
necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da 
segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos 
e as liberdades alheias; 
b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações 
nacionais e o direito destas de formar organizações sindicais 
internacionais ou de filiar-se às mesmas. 
c) O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem 
quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam 
necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da 
segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos 
e as liberdades das demais pessoas: 
d) O direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada 
país. 
2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o 
exercício desses direitos pelos membros das forças armadas, da 
política ou da administração pública. 
3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os 
Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional 
do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito 
sindical, venham a adotar medidas legislativas que restrinjam - ou a 
aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida 
Convenção. 
 
Art. 9º 
    Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. 

 

José Claudio Monteiro de Brito Filho se vale de tais direitos para cunhar o 

conceito de trabalho decente27. Para o autor, a lesão ao trabalho decente se 

configura a partir do desrespeito a qualquer destes direitos básicos reconhecidos 

aos trabalhadores, tanto no plano internacional quanto nacional, podendo 

ensejar, na prática do crime do artigo 149 do Código Penal, sob algum ou alguns 

dentre seus modos de execução. 

 

 

 

 

                                                           
27 Trabalho escravo: caracterização jurídica. 2ª. ed. São Paulo - SP: LTr Editora Ltda, 2014. p 74. 
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4. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE  

4.1 Reconhecimento formal da existência de trabalho escravo no Brasil 

 

Embora tenha sido formalmente abolida em 1888 com a Lei Áurea, o 

cenário de exploração e dominação de trabalhadores mais vulneráveis e em 

situação de miserabilidade não deixou de ser uma tônica presente ao longo da 

existência da história republicana brasileira. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 e a afirmação do Estado 

Democrático de Direito, a criação e prática de mecanismos de combate ao 

trabalho escravo ou em condições análogas passou a ser um dever do Estado 

brasileiro, como medida de garantir os direitos fundamentais, a dignidade da 

pessoa humana, fundamento da República, e fazer valer os direitos 

reconhecidos pela legislação interna e internacional do qual o Brasil foi 

signatário. 

Ao longo de todo o século XX, grande foi o número de denúncias advindas 

da sociedade civil acerca da existência de trabalho em condições similares à de 

escravidão no Brasil. Lideranças da sociedade civil organizada, movimentos 

sociais e intelectuais tiveram um papel fundamental na luta pelo reconhecimento 

estatal e estabelecimento de programas de combate às formas de escravo 

contemporâneas. Maria José de Rezende ressalta, em artigo sobre o combate 

ao trabalho escravo no Brasil que  

“Às ações do MTE de combate às formas de trabalho análogas às da 
escravidão, precederam, nas décadas de 1990 e 2000, inúmeras 
denúncias feitas por organizações nacionais – CPT (Comissão 
Pastoral da Terra), MNDH (Movimento Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CONTAG 
(Confederação nacional dos Trabalhadores na agricultura), etc. – e 
internacionais – Anti-Slavery Society, Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e Organização das Nações Unidas15 (ONU).”28 

 

 Em um cenário em que não havia um aparato estatal destinado à 

repressão a tal prática criminosa, nem o desenvolvimento de projetos voltados à 

                                                           
28 REZENDE, M. J.; REZENDE, R. C. . A erradicação do trabalho escravo no Brasil atual. Revista Brasileira 
de Ciência Política (Impresso), v. 10, p. 7-39, 2013. 

http://lattes.cnpq.br/0484354272039533
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sua erradicação, as operações de fiscalização e combate ao trabalho escravo se 

davam de forma escassa e sem uma organização específica para tal fim. 

 No início da década de 1990, o cenário que se encontrava nas 

fiscalizações empreendidas era situação semelhante a que hoje se tem 

caracterizada no artigo 149 do Código Penal brasileiro como trabalho em 

condições análogas à de escravo, principalmente pelas condições degradantes 

de trabalho. À época, procuradores e fiscais do trabalho (posteriormente 

nomeados de auditores-fiscais do trabalho) possuíam o conhecimento e os 

fundamentos necessários para saber exatamente como fiscalizar e enquadrar as 

situações que encontravam em suas fiscalizações. Desta forma, o que ocorria 

era uma investigação e fiscalização semelhante ao que se realizava no caso das 

hipóteses de violações à legislação de proteção do trabalho. 

 Brito Filho ressalta que a ausência de instituições e movimentos 

coordenados no setor público com iniciativas voltadas para a identificação e 

combate ao trabalho escravo, importava na realização de combate as 

irregularidades trabalhistas encontradas, ocasionando em eventuais resgates 

aos trabalhadores quando cabível, bem como o ingresso de ações para se exigir 

o pagamento das verbas trabalhistas devidas.29 

Em 1995, quase 100 anos após sua extinção legal, o Estado brasileiro 

reconheceu formalmente a permanência de situações de trabalho análogas à 

escravidão, em que pese tal redução já fosse tipificada penalmente desde o 

Código Penal de 19400. 

 

4.2. Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) – Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) 

 

 Após o reconhecimento formal, o governo criou, dentro do Ministério do 

Trabalho, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, com o objetivo de coibir a 

prática do trabalho escravo, forçado e infantil. Instituído pela Portaria n. 549, de 

14/06/1995, do Ministério do Trabalho. 

 A Portaria instituiu o Grupo, que é vinculado a Secretaria de Inspeção do 

Trabalho - SIT, unidade administrativa vinculada ao Ministério do Trabalho. 

                                                           
29 Trabalho escravo: caracterização jurídica. 2ª. ed. São Paulo - SP: LTr Editora Ltda, 2014. p 24. 
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Atualmente, a atuação dos Grupos Móveis, bem como dos grupos locais, no 

combate ao trabalho escravo, ambos formados por auditores-fiscais do trabalho, 

é regulamentada pela Instrução Normativa n. 91, de outubro de 2011. 

 Cada GEFM é composto exclusivamente por auditores-fiscais do trabalho 

(AFTs), embora suas operações contem sempre com o apoio de outras 

instituições. Cada equipe possui um coordenador e um sub-coordenador, ambos 

AFTs de dedicação exclusiva. Os demais integrantes exercem suas atividades 

preponderantemente nos locais onde são lotados, sendo convocados nos casos 

de operações específicas. Membros de outras instituições participam das 

operações do grupo, como um procurador do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), membro da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Escravo 

(CONAETE) ou substituto voluntário; em geral, 6 polícias da Polícia Federal ou 

da Polícia Rodoviária Federal; ainda, em situações específicas, a equipa conta 

com um representante da Procuradoria da República, ou do Ministério Público 

Federal (MPF).30 

A atuação do GEFM é principalmente reativa, fundamentada 

precipuamente em denúncias. Apesar disso, há também ações de fiscalização 

baseadas em rastreamentos de setores e regiões específicos 

feitos por coordenadores do grupo ou AFTs envolvidos com a fiscalização rural. 

 Sobretudo nos locais onde há maior incidência da prática de trabalho 

análogo ao de escravo, há uma rede formada por organizações capacitadas para 

lidar com as denúncias, juntando informações e encaminhando-as para a 

Secretaria de Inspeção do Trabalho. Muitas denúncias são originadas da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e outras organizações da sociedade civil, 

como o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos (CDVDH), além de 

entidades governamentais, com o MPT, a Polícia Federal, e das próprias 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTEs. 

 A atuação dos Grupos de Fiscalização Móvel, que se dá em parceria com 

outros órgãos de atuação no combate ao trabalho escravo, como o CONAETE, 

ocorre através de operações, montadas a partir de denúncias recebidas. O 

GEFM, no entanto, possui certa discricionariedade para definir o âmbito de 

                                                           
30 OIT. As boas práticas de inspeção do trabalho no Brasil. 2010. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_233478/lang--pt/index.htm> - Consultado em 
19.06.2018 
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fiscalização, podendo até mesmo se estender a fazendas vizinhas à área da 

denúncia recebida. 

 Uma vez nos ambientes de onde se originaram as denúncias, os 

auditores-fiscais do trabalho realizam uma análise da situação encontrada, para 

produzir provas no sentido da comprovação ou não da existência de trabalho em 

condição análogo à condição de escravo, em que, sendo confirmado, torna-se 

imperioso o resgate dos trabalhadores em tal condição. Tal produção de provas 

visa também à fundamentação de posteriores processos administrativos a serem 

abertos junto ao Ministério do Trabalho, a possíveis Termos de Ajustamento de 

Conduta a serem propostos pelo MPT, ou de processos criminais ou inquéritos 

policiais, dependendo da gravidade da situação encontrada, a serem 

denunciados pelo MPF ou encaminhados à Polícia Federal. 

 

Figura 1 - passo a passo das operações do GEFM. Fonte: “As boas práticas de inspeção do trabalho no 
Brasil. OIT, 2010. 

 

4.3. Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo 

(CONATRAE) 

  

Instituído em 2003 pelo decreto presidencial n. 9943/2003, foi uma 

Comissão criada em substituição ao então existente Grupo Executivo de 

Repressão ao Trabalho Forçado (Gertraf), integrada por representantes 
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governamentais, de organizações da sociedade civil e observadores. Suas 

atribuições estão estabelecidas no art. 2º do Decreto:  

 

“Art. 2o  Compete à CONATRAE: 

I - acompanhar o cumprimento das ações constantes do Plano 
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, propondo as 
adaptações que se fizerem necessárias; 
 
II - acompanhar a tramitação de projetos de lei relacionados com o 
combate e erradicação do trabalho escravo no Congresso Nacional, 
bem como propor atos normativos que se fizerem necessários à 
implementação do Plano de que trata o inciso I; 
 
III - acompanhar e avaliar os projetos de cooperação técnica firmados 
entre o Governo brasileiro e os organismos internacionais; 
 
IV - propor a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a 
realização de campanhas relacionadas à erradicação do trabalho 
escravo; e 
 
V - elaborar e aprovar seu regimento interno.” 

 

Sua atuação se insere, ainda, no monitoramento e coordenação das 

ações previstas no 2º Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, 

elaborado pela própria Comissão. 

As instituições governamentais que integram a Comissão a partir do 

decreto presidencial são: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; Ministério da Previdência Social; Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Departamento de Polícia Federal e 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Ministério da Justiça); Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos; Ministério do Meio Ambiente; e Ministério da 

Defesa.  

Já as organizações da sociedade civil cuja participação está referendada 

pelo decreto de 2003 são: Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação Nacional dos 

Procuradores da República, Associação Nacional dos Procuradores do 

Trabalho, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Ordem dos Advogados do Brasil, 

Repórter Brasil e Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Por fim, 

os observadores oficiais são: Advocacia-Geral da União, Associação Nacional 

dos Defensores Públicos, Comissão Pastoral da Terra, Grupo de Pesquisa 

Trabalho Escravo Contemporâneo/UFRJ, Catholic Relief Services, Instituto 
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Ethos, Organização Internacional do Trabalho, Procuradoria Geral da República 

e Procuradoria Geral do Trabalho. 

O trabalho conjunto de órgãos governamentais e organizações da 

sociedade civil contido na organização do CONATRAE tem se mostrado uma 

forma efetiva de fiscalizar e trazer demandas aos mais variados setores políticos 

responsáveis pela elaboração e execução da política de combate ao trabalho 

escravo, que tem sofrido retrocessos nos últimos anos. 

 

 

4.4. Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - 

CONAETE 

  

 Criada em 2001, por meio das Portarias ns. 221 e 230, pelo então 

Procurador-Geral do Trabalho Guilherme Mastrichi Basso, a Coordenadoria 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo foi inicialmente instituída como 

uma Comissão Temática, destinada a elaborar estudos e indicar políticas para a 

atuação do Parquet trabalhista no combate ao trabalho escravo e regularização 

do trabalho indígena31. 

 Posteriormente, com as conclusões do relatório final elaborado pela 

Comissão Temática, e visando organizar a ação desenvolvida no âmbito do MPT 

no combate ao trabalho escravo contemporâneo, o Procurador-Geral do 

Trabalho, através da Portaria PGT n. 231 de 2002, criou a Coordenadoria 

Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, vindo em 2003 a assumir sua 

denominação atual, como Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo.  

 Atualmente, a Coordenadoria é composta por membros das vinte e quatro 

Procuradorias Regionais do Trabalho, da Procuradoria-Geral do Trabalho, e das 

Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Macapá/AP (PRT/8ª Região), de 

Palmas/TO (PRT/10ª Região), de Boa Vista/RR (PRT/11ª Região) e de Rio 

Branco/AC(PRT/14º Região), e possui por principal objetivo os esforços pela 

erradicação do trabalho forçado e em condições degradantes, atuando 

                                                           
31 MELO, L. A. C. A CONAETE e o combate ao trabalho escravo. In: PAIXÃO, Cristiano; CAVALCANTI, T. M. 
(Org.) . Combate ao trabalho escravo: conquistas, estratégias e desafios. 1ª. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 
51-74. 
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juntamente a outros órgãos federais pela defesa da liberdade, do valor social do 

trabalho e pela dignidade da pessoa humana. 

 Quanto à sua atuação, Luís Antonio Camargo de Melo ressalta que: 

 
“no primeiro ano de existência, foram catalogados 268 procedimentos 
administrativos, 41 ações civis públicas, cinco ações civis coletivas, 
sete ações de execução e 94 termos de ajuste de conduta firmados, 
‘que evidencia quão conveniente se fez a criação da Coordenadoria e 
os excelentes resultados que, articuladamente com as Procuradorias 
Regionais do Trabalho, alcançou, nos seus esforços para expurgar do 
ambiente trabalhista a mesquinhez dos que agem sem a mínima 
preocupação social ou consciência moral’.”32 

 
Tem por metas também o fortalecimento de parcerias e integração junto 

a órgãos e instituições que atuem no combate ao trabalho escravo, dentre os 

quais o Ministério do Trabalho, Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Justiça do 

Trabalho, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), o MPF, a 

Polícia Federal e a Organização Internacional do Trabalho. Desta forma, a 

atuação de membros do CONAETE se faz conjuntamente aos Grupos de 

Fiscalização Móvel e o MPT de forma geral, sendo indicado semanalmente um 

membro para compor o grupo Móvel do MTE, além do que consta regulamentado 

na Resolução do CSMPT n. 137 de 201633, nos termos seguintes: 

 
“Art. 24. As forças-tarefas são equipes de trabalho multidisciplinar 
formadas por membros e/ou servidores do MPT, bem como parceiros 
de outras instituições, dotadas de meios materiais necessários à 
consecução de um objetivo específico, de reconhecida complexidade, 
e que recomende, por certo período de tempo, a coordenação e a 
integração de esforços para o alcance de metas institucionais 
estratégicas. 
 
Art. 25. Os Coordenadores Nacionais proporão ao Procurador-Geral do 
Trabalho a realização de forças-tarefas, visando o enfrentamento 
emergencial e eficiente de situações afetas à atuação da 
Coordenadoria.” 

 
Fica evidente o caráter complementar existente entre o Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel do MTE e o Conaete, pertencente ao MPT, sendo ambos 
órgãos fundamentais e que atuam de forma conjunta no cenário de fiscalização 
e combate ao trabalho escravo, sem prejuízo de outras entidades de 
fundamental importância da sociedade civil, que auxiliam e subsidiam as 
denúncias levadas até os órgãos estatais. 
 
5. NÚMEROS DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL 

                                                           
32 Combate ao trabalho escravo: conquistas, estratégias e desafios. 1ª. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 60. 
 
33 Publicada no DOU, Seção 1, p. 101-107, 9.2.2017. 
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 Desde o reconhecimento formal da existência de trabalho em condições 

análogas às condições de escravidão, em 1995, o Brasil conquistou números 

expressivos na repressão a tal prática, além do reconhecimento da Organização 

Internacional do Trabalho com um Estado referência no enfrentamento ao 

trabalho escravo.34 

 

5.1. O Observatório Digital do Trabalho Escravo 

 

 O Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil é um website 

organizado pelo MPT e pela OIT no Brasil com o intuito de 

 
“fomentar a gestão eficiente e transparente de políticas públicas, de 
programas e de projetos de prevenção e de erradicação do trabalho 
escravo, de modo que essas ações sejam cada vez mais orientadas 
por resultados e baseadas em evidências. Busca-se, além disso, 
fomentar o aprimoramento dos sistemas de coleta de informações e a 
padronização (com integração) dos bancos de dados existentes, de 
diferentes fontes, relevantes para a causa. Com isso, os diagnósticos 
e o conhecimento produzidos sobre o tema serão cada vez mais 
precisos.”35 

  

 Dentre as estatísticas encontradas no Observatório, há a estimativa de 

que desde 1995, com o reconhecimento formal pelo governo brasileiro da 

permanência de práticas de trabalho em condições análogas à escravidão, já 

tenham sido resgatadas mais de 50.000 pessoas no país em tais condições. 

Apesar disso, o site apenas conta com dados estatísticos a partir de 2003, ano 

do lançamento do I Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo pelo 

governo federal, a partir de quando foi possível compilar e detalhar os dados 

recolhidos a partir de diversas fontes.36 

 Em números absolutos, desde 2003 até 30 de novembro de 2017, última 

data em que consta uma atualização dos dados no site, o Observatório Digital 

conta um total de 43.696 trabalhadores resgatados no Brasil, tendo sido tal 

número calculado com base em informações extraídas do Banco de Dados 

                                                           
34 OIT. As boas práticas de inspeção do trabalho no Brasil. 2010. 
35 MPT. Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil. Disponível em: 
<https://observatorioescravo.mpt.mp.br/> - Consultado em: 19.06.2018 
36 Ibid. 
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COETE (MTE, 2003 a 2017), que inclui beneficiários e não-beneficiários do 

Seguro-Desemprego modalidade trabalhador resgatado. 

 O Pará surge como o Estado com maior número de trabalhadores 

resgatados dentro deste período de análise do Observatório apresentando um 

total de 9.918 (22,70%) trabalhadores resgatados. É seguido por Mato Grosso, 

com 4.356 (9,97%), e Goiás, com 3.736 (8,55%) do total de trabalhadores 

resgatados. 

Ao realizar uma análise ano a ano dos últimos três anos, os números 

mostram uma queda nos números de trabalhadores resgatados desde 2015, 

tendo atingido o número neste ano de 869, em 2016, o total foi de 658 

trabalhadores resgatados em 2017, apenas 341 trabalhadores resgatados até o 

dia 30 de novembro. 

 

5.2. Números do Ministério do Trabalho e Emprego 

 

 Os números disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

também seguem a lógica de queda no número de trabalhadores resgatados nos 

últimos anos, o que pode ser observado a partir das tabelas a seguir: 

           Figura 2 - Quadro de operações e trabalhadores resgatados 2014. Fonte: MTE 
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            Figura 3 - Quadro de operações e trabalhadores resgatados 2015. Fonte: MTE 

              Figura 4 - Quadro de operações e trabalhadores resgatados 2016. Fonte: MTE 

 

 A queda nos números de operações e de trabalhadores resgatados não é 

uma variação pontual, mas sim um afrouxamento na política de fiscalização e 
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combate ao trabalho escravo, fato que se torna ainda mais vertiginoso ao 

analisar os dados do ano de 2017.  

 Em matéria que analisa os números de operações e trabalhadores 

resgatados ao longo do ano de 2017 do portal G137, os jornalistas Clara Velasco 

e Thiago Reis demonstram a queda de operações realizadas em um percentual 

23,5% em relação ao ano de 2016. E, ainda, que o número de trabalhadores 

resgatados no ano de 2017 foi o menor desde 1998. 

 

   Figura 5 – Total de trabalhadores resgatados ano a ano. Fonte: G1. 

 

5.3. O que representa a queda nos números 

 

 Tais números refletem uma realidade infelizmente ainda muito distante da 

almejada, uma vez que a queda progressiva no número de trabalhadores 

resgatados nos últimos anos não representa uma diminuição efetiva da prática 

do crime de redução de trabalhadores à condição análoga a de escravidão, mas 

                                                           
37 VELASCO, Clara e REIS, Thiago. Nº de operações contra trabalho escravo cai 23,5% em 1 ano. G1. 17 
janeiro 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/n-de-operacoes-contra-trabalho-
escravo-cai-235-em-1-ano-total-de-resgatados-e-o-menor-desde-1998.ghtml> - Consultado em 
18.06.2018 
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sim uma redução drástica na destinação de verbas aos órgãos de fiscalização e 

repressão a tal prática. 

 Matéria jornalística do El País Brasil, assinada pelo jornalista Gil Alessi38, 

relata que o grande declínio no número de resgatados em 2017 se deveu a 

cortes no orçamento. A Lei Orçamentária de 2017 destinava 3,2 milhões de reais 

para as ações de fiscalização ao trabalho escravo. No entanto, o 

contingenciamento realizado pelo presidente Temer em função do ajuste fiscal 

implicou em um corte de 1,6 milhão de reais para tais objetivos, sendo que até 

setembro, 1,4 milhão de reais já haviam utilizados. O Ministério Público do 

Trabalho chegou inclusive a ingressar com uma ação civil pública contra a União 

para garantir o repasse de recursos destinados as operações e programas de 

fiscalização e combate ao trabalho escravo.39 A ação, que contém um pedido de 

antecipação de tutela, pugna pelo financiamento das operações deflagradas pelo 

Grupo de Fiscalização Móvel, sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso 

de descumprimento. 

 Resta claro que a queda no número de operações e trabalhadores 

resgatados que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos é consequência de 

uma queda no investimento necessário à manutenção e realização de operações 

dos principais órgãos governamentais no que tange a política de fiscalização e 

combate ao trabalho escravo no país. 

 Este crescente abandono por parte do governo a uma pauta de tamanha 

relevância não é decorrente meramente de uma crise econômica na qual o Brasil 

está inserido desde 2015, mas sobretudo uma opção política, que visa a atender 

interesses escusos de setores que têm interesse no afrouxamento da 

regulamentação e fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Por esta ótica, fica 

muito mais viável compreender como foi que surgiu a Portaria do Ministério do 

Trabalho nº 1.129, de 13 de outubro de 2017, que instituiu restrições aos meios 

de execução do crime tipificado pelo artigo 149 do Código Penal, de redução à 

                                                           
38 ALESSI, Gil. Corte drástico de verba faz fiscalização do trabalho escravo despencar no Governo Temer. 
El País Brasil. 14 outubro 2017. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/11/politica/1507733504_551583.html> - Consultado em 
18.06.2018 
39 MARTINS, Helena. MPT aciona União a fim de garantir recursos para combater trabalho escravo. 
Agência Brasil. 24 agosto 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-
08/mpt-aciona-uniao-fim-de-garantir-recursos-para-combater-trabalho-escravo> - Consultado em 
18.06.2018 
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condição análoga a de escravo, além de vincular à determinação do Ministro do 

Trabalho a publicação da chamada “lista suja” do trabalho escravo, lista anual 

publicada pelo Ministério do Trabalho em que constam os empregadores, 

pessoas físicas ou jurídicas que foram autuados pela prática de redução de 

trabalhadores à condição análoga a de escravo. 
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6. A PORTARIA N. 1.149 DO MTE 

 

 Publicada em 13 de outubro de 2017, a Portaria n. 1.129 do Ministério do 

Trabalho e Emprego representou o maior retrocesso institucional na política de 

fiscalização e combate ao trabalho escravo desde 1995, quando o governo 

passou a reconhecer formalmente a existência de trabalho em condições 

análogas à de escravidão no território brasileiro. 

 Logo em seu artigo 1º a Portaria já impõe severas restrições aos meios 

de execução introduzidos no artigo 149 do Código Penal pela Lei n. 10.803, de 

11.12.2003, que proporcionou além do alargamento das condutas típicas, a 

inserção do valor da dignidade da pessoa humana como imprescindível à tutela 

do dispositivo em comento. 

  
“Art. 1º Para fins de concessão de beneficio de seguro-desemprego ao 

trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de 
trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo, nos 
termos da Portaria MTE nº 1.153, de 13 de outubro de 2003, em 
decorrência de fiscalização do Ministério do Trabalho, bem como para 
inclusão do nome de empregadores no Cadastro de Empregadores 
que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo, 
estabelecido pela PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016, considerar-
se-á:  
 
I - trabalho forçado: aquele exercido sem o consentimento por parte do 
trabalhador e que lhe retire a possibilidade de expressar sua vontade;  
 
II - jornada exaustiva: a submissão do trabalhador, contra a sua 
vontade e com privação do direito de ir e vir, a trabalho fora dos ditames 
legais aplicáveis a sua categoria;  
 
III - condição degradante: caracterizada por atos comissivos de 
violação dos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, 
consubstanciados no cerceamento da liberdade de ir e vir, seja por 
meios morais ou físicos, e que impliquem na privação da sua 
dignidade;  
 
IV - condição análoga à de escravo:  
 
a) a submissão do trabalhador a trabalho exigido sob ameaça de 
punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária;  
 
b) o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto, caracterizando 
isolamento geográfico;  
 
c) a manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador 
no local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto; 
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d) a retenção de documentação pessoal do trabalhador, com o fim de 
reter o trabalhador no local de trabalho;” 

  

Além das restrições à caracterização do trabalho em condições análogas 

à escravidão, a Portaria tornou a publicação da chamada “lista suja” do trabalho 

escravo – lista anualmente publicada em que constam os nomes de 

empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, que foram autuados pela prática de 

reduzir trabalhadores a tais condições – em uma decisão vinculada do Ministro 

do Trabalho. 

 A partir do estreitamento dos conceitos de trabalho forçado, bem como da  

necessidade de imposição de restrição de locomoção ao trabalhador para 

caracterização de jornada exaustiva e de condição degradante, a Portaria 

contraria frontalmente o dispositivo do Código Penal que institui o crime de 

“redução a condição análoga à de escravo”, uma vez que o tipo instituído prevê 

alguns meios de execução em seu caput, quais sejam, submeter a pessoa a 

trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitá-la a condições degradantes 

de trabalho, ou ainda, restringir por qualquer meio sua locomoção, em razão de 

dívida contraída com o empregador ou seu preposto. 

 Ao incluir a restrição de locomoção como elemento necessário para a 

configuração de jornada exaustiva – “submissão do trabalhador, contra a sua 

vontade e com privação do direito de ir e vir...” – bem como no conceito de 

condição degradante – “...atos comissivos de violação dos direitos fundamentais 

da pessoa do trabalhador, consubstanciados no cerceamento da liberdade de ir 

e vir, seja por meios morais ou físicos...” – o que se operou foi uma deformação 

aos modos de execução previstos no artigo 149, uma vez que buscou-se incluir 

um dos modos previstos no caput do referido artigo como condição para a 

configuração de outros dois modos também ali previstos, os de sujeição do 

trabalhador à jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho. 

 Além disso, a Portaria opera um descolamento dos conceitos acima 

expostos, de jornada exaustiva e condição degradante, do conceito de trabalho 

em condição análoga a de escravo, enquadrando-se neste último apenas as 

situações que apresentem: 

“a) a submissão do trabalhador a trabalho exigido sob ameaça de 
punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária;  
b) o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho em razão de 
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dívida contraída com o empregador ou preposto, caracterizando 
isolamento geográfico;  
c) a manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador 
no local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto; 
d) a retenção de documentação pessoal do trabalhador, com o fim de 
reter o trabalhador no local de trabalho;” 

 

 Em seu artigo 4º a Portaria prevê que: 

 
“Art. 4º. O Cadastro de Empregadores previsto na PI MTPS/MMIRDH 
nº 4, de 11.05.2016, será divulgado no sítio eletrônico oficial do 
Ministério do Trabalho, contendo a relação de pessoas físicas ou 
jurídicas autuadas em ação fiscal que tenha identificado trabalhadores 
submetidos a condições análogas à de escravo.  
 
§1º A organização do Cadastro ficará a cargo da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT), cuja divulgação será realizada por 
determinação expressa do Ministro do Trabalho.” 

  
A vinculação, em seu parágrafo primeiro, de divulgação do Cadastro de 

Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de 

escravo a uma determinação expressa do Ministro do Trabalho, tentou-se 

estabelecer um óbice à transparência e ao caráter democrático da lista, que 

representava ferramenta importante na fiscalização pela sociedade civil e 

imprensa sobre quais pessoas físicas e jurídicas se valiam do uso de trabalho 

escravo no país. 

 

6.1. O impacto da Portaria na fiscalização e combate ao trabalho escravo 

  

A publicação da Portaria n. 1.149 representou uma grande escalada numa 

política de sucateamento dos investimentos no combate ao trabalho escravo no 

Brasil que vinha ocorrendo nos últimos anos, como exposto acima, mas 

sobretudo, foi fruto de uma série concessões realizadas por Michel Temer a 

aliados políticos, neste caso principalmente à bancada ruralista40, em busca de 

apoio contra a votação da segunda denúncia contra si. 

Felizmente, o retrocesso histórico representado por ela não passou 

despercebido pela sociedade e pela mídia, muito devido ao grande esforço de 

                                                           
40 GÓIS, Fábio. Temer amplia pacote de bondades a ruralistas para barrar segunda denúncia esta 
semana. Congresso em foco. 22 outubro 2017. Disponível em: 
<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/temer-amplia-pacote-de-bondades-a-ruralistas-para-
barrar-segunda-denuncia-nesta-semana/> - Consultado em 19.06.2018 
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denunciá-la empreendido pelos órgãos diretamente ligados à fiscalização e 

combate ao trabalho escravo.41 

Em notícia veiculada pelo portal G1 em outubro de 2017, O MPT apontou 

que sob os ditames da Portaria n. 1.149 do MTE, cerca de 90% dos processos 

e investigações em curso deixariam de ser enquadrados como trabalho escravo. 

Dentre os 709 procedimentos que o órgão acompanhava à época da notícia, 637 

envolviam empresas autuadas por manter trabalhadores sob condições 

degradantes, jornada exaustiva ou trabalhos forçados, critérios excluídos com a 

publicação da Portaria.42 

 

6.2. Ações ajuizadas contra a Portaria n. 1.149 

 

 Em virtude das ilegalidades e restrições impostas pela Portaria, algumas 

ações foram ajuizadas no final de 2017 junto ao STF visando a suspensão de 

seus efeitos, como a ADPF 489, proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, 

que fundamentou a ação sob os argumentos de que as novas regras ditadas 

pelo Executivo “ferem os princípios da dignidade humana, da proibição do 

retrocesso social, da proporcionalidade e da eficiência; e os direitos 

fundamentais à liberdade, à igualdade, e à não recepção de tratamento 

desumano ou degradante”.43 

 A Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) também 

ingressou com uma ADPF, sob o número 491, buscando a declaração de 

inconstitucionalidade da portaria do Ministério do Trabalho. 

                                                           
41 Procuradoria-Geral do Trabalho. MPT critica portaria que modifica conceito de trabalho escravo. 16 
outubro de 2017. Disponível em: <http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-
imprensa/mpt-noticias/d95149a3-a952-47a1-b15d-
44c2d77f44f6/!ut/p/z0/jYzJDoIwFEV_BRcsm9fWYsMSiSFIiLrDbsxjtAplahz-
XvwB4_LcnHtAQQbK4EM3aHVvsF34rDYXFlERbw80iZKjpMGJpbs4YjykEvagfgtLQd_GUQWgit7Y6mUh6wb
r0hlbdMrK0d0wVWZGly6zY3qrC42zS0vfY8LHNUHf40RIZCRnXkmEKHgpZS1EvfnW-
ZSGaQNqQHsl2tQ9ZH9dh7vK389g9QFbnEYU/> - Consultado em 19.06.2018 
42 LIS, Laís. Portaria exclui da definição de trabalho escravo quase 90% dos processos, aponta MP. G1. 21 
outubro 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/portaria-exclui-da-definicao-de-
trabalho-escravo-quase-90-dos-processos-aponta-ministerio-publico.ghtml> - Consultado em 
19.06.2018 
43 ADPF 489. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF489liminar.pdf> - Consultado em: 
19.06.2018. 
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Porém, foi em sede da ADPF 489 que a relatora, Min. Rosa Weber, 

concedeu liminar suspendendo os efeitos da Portaria. A Ministra considerou 

cabível a ADPF, ponderando que a redefinição conceitual proposta pela portaria 

ministerial  

“afeta ações e políticas públicas do Estado brasileiro, no tocante ao 
combate ao trabalho escravo, em três dimensões: repressiva (ao 
repercutir nas fiscalizações procedidas pelo Ministério do Trabalho), 
pedagógico-preventiva (ao disciplinar a inclusão de nomes no 
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à 
condição análoga à de escravo) e reparativa (concessão de seguro-
desemprego ao trabalhador resgatado).”44 

  

 Afirmou a Ministra que a “’escravidão moderna’ é mais sutil e o 

cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos 

econômicos e não necessariamente físicos.” Por fim, ressalta ainda que não é 

qualquer violação dos direitos trabalhistas suficiente para configurar trabalho 

escravo, porém ao se atingir níveis gritantes, submetendo o trabalhador a 

trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes, com a 

privação de liberdade e sua dignidade, “resulta configurada, mesmo na ausência 

de coação direta contra a liberdade de ir e vir, hipótese de sujeição de 

trabalhadores a tratamento análogo ao de escravos, nos moldes do artigo 149 

do Código Penal, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 10.803/2003.” 

 A liminar concedida pela Min. Rosa Weber em 24 de outubro de 2017 veio 

a suspender a vigência da Portaria do Ministério do Trabalho, até quando de sua 

revogação, em dezembro do mesmo ano. 

 

6.3. A revogação da Portaria 

 

 A pressão exercida pela sociedade, mídia, órgãos governamentais, bem 

como as ADPFs propostas no STF buscando a suspensão de efeitos da Portaria 

surtiram efeito no governo Temer. 

 No dia 29 de dezembro de 2017, foi publicada nova Portaria do Ministério 

do Trabalho e Emprego, revogando as definições trazidas pela Portaria n. 1.129 

de 13 de outubro. A Portaria MTE n. 1.293 restaurou os conceitos de trabalho 

em condições análogas à escravidão, jornada exaustiva e condição degradante 

de trabalho à forma como vinham sendo fiscalizadas há quase 15 anos, com 

                                                           
44 Ibid. 
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observância ao disposto no art. 149 do Código Penal e doutrinária e 

jurisprudencialmente consolidado, além de revogar a necessidade de 

autorização do Ministro do Trabalho para divulgação da lista de Empregadores 

que tenham submetido trabalhadores à tais condições.45 

 Embora tenha restaurado os conceitos legalmente, doutrinariamente e 

jurisprudencialmente consolidados no que tange ao trabalho escravo e sua 

fiscalização, a Portaria não representa um resgate ao patamar de combate ao 

trabalho escravo no Brasil que o levou a ser reconhecido internacionalmente46, 

mas apenas a reversão de um recesso histórico que segue a lógica de desmonte 

do planejamento, apoio e financiamento estatal aos órgãos e operações de 

fiscalização e combate ao trabalho escravo, traduzida no decrescente número 

de operações e trabalhadores resgatados nos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Imprensa Nacional. Portaria MTE n. 1.293. 29 dezembro 2017. Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2017&jornal=515&pagina=43 –
> - Consultado em 19.06.2018. 
46 Jornal do Brasil. OIT alerta que Brasil deixa de ser referência no combate ao trabalho escravo e vira 
exemplo negativo. 17 outubro 2017. Disponível em: 
<http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/10/17/oit-alerta-que-brasil-deixa-de-ser-referencia-no-
combate-ao-trabalho-escravo-e-vira-exemplo-negativo/> - Consultado em 19.06.2018. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Desde a assinatura da Lei Áurea, em 1888, o Brasil passou a não possuir 

mais legalmente a possibilidade de utilização de mão de obra escrava em seu 

sistema produtivo, com a libertação de todos os negros cativos representando o 

marco de um novo patamar civilizatório na sociedade brasileira, às vésperas de 

se tornar republicana. 

 Apesar disso, desde então, em fins do século XIX, a prática do trabalho 

escravo materialmente nunca deixou de existir em nosso território, através da 

exploração subumana de trabalhadores que supostamente deveriam ser livres e 

assalariados. 

 Ainda que desde 1940 o Código Penal previsse em seu artigo 149 o crime 

de “reduzir alguém à condição análoga à de escravo”, apenas em 1995, após 

mais de 100 anos de atraso, o governo brasileiro veio a reconhecer formalmente 

a permanência de tais práticas em seu território. 

 De lá para cá, foram inegáveis os avanços atingidos na fiscalização e 

combate ao crime de redução à condição análoga a de escravo, com a criação 

de órgãos voltados para tais funções, como o Grupo de Fiscalização Móvel do 

Ministério do Trabalho e Emprego, e a Coordenadoria Nacional de Erradicação 

do Trabalho Escravo, pertencente ao Ministério Público do Trabalho, além da 

Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), que 

envolve entidades governamentais e da sociedade civil. Também foram 

desenvolvidos, em 2003 e 2008, os Planos Nacionais para Erradicação do 

Trabalho Escravo, que traçaram metas a serem atingidas objetivando a 

erradicação de tal prática em nossa sociedade. 

 O alargamento do tipo penal contido no artigo 149 do CP, instituído pela 

Lei n. 10.803/2003, que expandiu e delimitou os modos de execução, também 

representou grande contribuição à pauta, uma vez que trouxe meios típicos e 

equiparados de execução a um dispositivo que até então possuía um tipo 

genérico. 

 A análise jurídica do conceito de escravidão, assim como dos dispositivos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, ajudam a ter uma noção do cenário 
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ideal de direitos fundamentais e sociais mínimos a serem assegurados aos 

trabalhadores, bem como fundamentar a atuação dos órgãos de fiscalização e 

combate ao trabalho escravo, permitindo maior eficácia na repressão a tal crime. 

 Apesar disso, a queda das estatísticas nos últimos anos, tanto no número 

de operações quanto de trabalhadores em condições análogas à escravidão 

resgatados, evidencia um quadro de diminuição de investimentos por parte do 

governo nos planos e políticas de combate e erradicação do trabalho escravo. 

 A publicação da Portaria n. 1.129 do MTE talvez seja a maior 

demonstração não apenas do descaso, mas do desrespeito à legalidade e à 

dignidade humana, aos direitos fundamentais e sociais positivados em nossa 

Constituição, vilipendiados ao sabor dos interesses políticos. 

 Felizmente, sua revogação não tardou, e talvez sua maior lição seja a 

necessidade de engajamento dos órgãos governamentais, mídia e sociedade 

civil, a fim de trazer maior relevância ao combate ao trabalho em condições 

análogas à escravidão no Brasil, prática lamentavelmente ainda tão presente em 

um país de proporções tão vastas.  

Garantir as condições mínimas para o trabalho decente, o respeito à 

dignidade humana e aos direitos sociais dos trabalhadores não deve ser pauta 

que flutue de acordo com os ventos políticos, mas sim uma política institucional 

perene até a erradicação desta chaga, que vilipendia não apenas os 

trabalhadores que lhe são vítimas, mas toda a sociedade brasileira. 
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