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RESUMO: Na dinâmica do Estado Democrático de Direito, o Brasil tem fundamentado em sua 

Constituição o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) e os Princípios da 

cidadania (art. 1o ., II) e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV) e, 

também, seus objetivos fundamentais (art. 3o .): a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades 

sociais e regionais e da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sob a égide daqueles princípios e 

objetivos fundamentais é que deveriam pautar as relações laborais no Brasil atual. Diferente se 

apresenta, contudo, a conjuntura trabalhista brasileira, pelo menos no que diz respeito ao ainda 

existente trabalho análogo à escravidão em suas várias formas como, por exemplo, o trabalho 

indigno, que é foco desta pesquisa. Através da revisão bibliográfica objetiva-se identificar no 

trabalho indigno o caráter escravagista e danoso ao indivíduo e à comunidade. Dentre os 

referenciais teóricos merecem destaque a obra “História Social do Trabalho” de Pierre Jaccard, 

por sua clara análise da instituição trabalhista pela História, a dissertação de Lívia Mendes 

Moreira Miraglia “Trabalho escravo contemporâneo: conceituação à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana”, que conceitua a redução do homem-trabalhador a mero objeto 

como trabalho em condições indignas, e a obra de Maria Hemília Fonseca “Direito ao Trabalho: 

Um Direito Fundamental”, do qual esta pesquisa utiliza o conceito de direito ao trabalho 

vinculado ao direito à vida e à dignidade humana. É imperativo, portanto, a efetiva garantia ao 

cidadão de um trabalho digno, através do qual obterá o seu sustento e daqueles que dele 

dependem. Do contrário, estaria a cidadania ameaçada, por não conseguir o sujeito adquirir sua 

emancipação, bem-estar e sua liberdade efetiva. Assim, não se entende como trabalho análogo 

à escravidão somente a restrição da liberdade, mas todo labor que põe em risco a dignidade do 

ser humano, coisificando o trabalhador como instrumento de geração de riqueza apenas para o 

explorador e à custa. Em decorrência da proteção penal da dignidade humana, o conceito 

contemporâneo de trabalho escravo, para além do trabalho forçado, abrange também a sujeição 

do trabalhador a condições degradantes, como previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 

149, a partir da redação estabelecida pela Lei n. 10.803, de 11 de dezembro de 2003. 
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