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Resumo: O trabalho em questão objetiva avaliar os fatores históricos por trás 

dessa prática, a capacidade dos textos legais em tipificar a mesma, bem como a 

eficácia estatal na contenção desta. Optou-se por desenvolver uma pesquisa 

bibliográfica a respeito do tema, não descartando meios eletrônicos. Verificou-se 

que o trabalho servil tem raízes profundas na história da sociedade brasileira e que, 

mesmo com previsão expressa na legislação penal, o Estado tem dificuldades para 

a total erradicação deste. 
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Abstract:  The work in question aims to evaluate the historical factors behind this 

practice, the ability of legal texts to typify it, as well as the effectiveness of the state 

in containing it. It was decided to develop a bibliographical research on the subject, 

not discarding electronic means. It has been found that servile work has deep roots 

in the history of Brazilian society and that, even with express provision in criminal 

law, the State has difficulties to completely eradicate it. 
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Introdução 

A escravidão, propriamente dita, consiste em sujeitar um indivíduo ao outro 

por completo, de modo que o segundo tenha plena posse e propriedade sobre este 

primeiro, sendo abrangido por essa propriedade inclusive suas maiores 

subjetividades, como o agir de acordo com sua vontade, ou o controle sobre sua 

força de trabalho. Segundo Pinski: “Na escravidão, transforma-se um ser humano 

em propriedade de outro, a ponto de ser anulado seu próprio poder deliberativo: o 

escravo pode ter vontades, mas não pode realizá-las.”3. 

                                                           
1 Acadêmico da graduação de bacharelado em direito da Faculdade de Apucarana – FAP. 
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Os trabalhadores que se encontram sujeitos a essa condição possuem os 

seus direitos e garantias negligenciados, estando, na maior parte dos casos, 

submissos a condições degradantes, como o descaso com a higiene pessoal, 

alimentação, repouso e condições dignas de habitação. 

 

Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar aspectos históricos, legais 

e sociais que tenham ligação com o trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil 

dos dias de hoje, almejando entender o porquê dessa prática ainda ocorrer. 

 

Método 

O método selecionado para a execução do presente projeto foi a pesquisa 

bibliográfica, onde, para este fim, foram utilizados livros históricos, doutrinas 

jurídicas, os textos vigentes do ordenamento jurídico atual, bem como alguns já 

revogados, além de dados extraídos de sites do poder público, bem como revistas 

jurídicas, sensos do IBGE e outros que se demonstraram interessantes ao assunto. 

 

Resultados 

Verificou-se que o trabalho servil se demonstrou como um dos alicerces da 

nossa civilização. Ao apontar aspectos sobre o Brasil colonial, Boris Fausto diz o 

seguinte4:  

Ao lado da empresa comercial, do regime de grande propriedade, 

acrescentemos um terceiro elemento: o trabalho compulsório. 

Também nesse aspecto, a regra será comum a toda a América 

Latina, ainda que com variações. Diferentes formas de trabalho 

servil predominaram na América espanhola, enquanto a escravidão 

foi predominante no Brasil. 

 

Constatou-se que o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer oficialmente o 

trabalho forçado em seu território perante a comunidade internacional, em 1995, e 
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a partir de então criou políticas públicas e passou a agir em prol da erradicação 

dessa prática em nosso país.5 

Verificou-se a mudança da tipificação dessa prática no atual Código Penal, 

em comparação ao Código Penal de 1940, conforme Ney Moura Teles6 traz nos 

seguintes dizeres: 

A redação original do art. 149 levava a enormes 

dificuldades para a verificação da tipicidade do fato, exigindo-se, 

então, que o agente realizasse condutas que, em seu conjunto, 

impusessem à vítima a modificação de seu estado de liberdade, 

alterando seu estado de liberdade natural de ser humano livre, de 

modo que se assemelhasse ao estado de fato 

 

Constatou-se o último resultado das operações de fiscalização para 

erradicação do trabalho escravo, relativo ao ano de 2016, onde foram registrados 

885 casos de trabalho em condições análogas à de escravo em todo o país, e 

outros 576 contratos foram formalizados no curso da ação fiscal. Foram 

investigados 191 estabelecimentos em todo o país e, da fiscalização, gerou-se o 

pagamento de R$ 2.807.347,19 (dois milhões oitocentos e sete mil trezentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos) em multas.7 

 

Considerações Finais 

O trabalho em condições análogas a de escravo é inadmissível nos tempos 

atuais, tendo em vista que as organizações internacionais atuam rigorosamente na 

fiscalização dos descasos dos direitos humanos, e, também, pelo fato de que a 

dignidade da pessoa humana é um princípio assegurado pela Constituição Federal 

do nosso país. 
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Ainda que tal prática seja vedada constitucionalmente e tipificada no âmbito 

penal, as estatísticas vem comprovando ano a ano o fato de que a redução à 

condição análoga à de escravo ainda assola o povo brasileiro. 

O avanço dos estudos e pesquisas nessa área é de suma importância para 

que se caminhe em direção à erradicação dessa prática, que se faz incompatível 

com as premissas sociais atuais. 
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