
À medida que o desenvolvimento avança no 
país, novas oportunidades surgem para milhões 
de pessoas. Porém o desenvolvimento também 
exige um olhar atento para um risco ainda 
presente: o trabalho escravo.

Não se engane. O trabalho escravo 
moderno ainda é uma realidade do Brasil.

Um olhar atento é o primeiro passo para 
erradicar esse mal e construir um ambiente 
mais e�ciente e saudável para todos.

Um problema que pode estar 
muito perto de você!
Se engana quem pensa que esse tipo de relação 
só acontece em zonas rurais. No Brasil, o trabalho 
escravo também ocorre em grandes cidades e em 
setores diversos da economia.

Se no passado tínhamos 
o trabalhador escravo que era 

propriedade de alguém, vivia preso e era 
obrigado a viver em péssimas condições 

impostas pelo seu dono, atualmente temos 
o trabalho análogo o escravo ou trabalho 

escravo moderno o qual não existem algemas, 
nem senzalas, mas que representa uma situação 
de extrema exploração da mão-de-obra, que fere 
a dignidade humana e pode representar uma 
ameaça à vida.

Por dentro da lei:
O Artigo 149 do Código 
Penal Brasileiro de�ne 
o que pode ser considerado 
um Trabalho Análogo 
à Escravidão e o tipi�ca 
como crime com reclusão 
de 1 a 3 anos, com agravante 
se praticado com crianças 
e adolescentes ou por 
motivos de raça, cor, gênero 
ou origem.

Olhos abertos para os sinais que 
indicam a presença do trabalho escravo:

Seja pelo con�sco de documentos, 
dívidas abusivas e ilegais, não pagamento 
de salários combinados ou mesmo ameaças 
e controles por parte do contratante, 
o trabalhador �ca impedido de ir e vir 
livremente.

O trabalhador não tem acesso a água 
potável, alimentos, atendimento médico 
e as condições de moraria oferecidas pelo 
empregador são de péssima qualidade. 
Condições que colocam o trabalho em 
situação de extrema vulnerabilidade.

Com jornadas extensas, acima de 14h 
por dia, em trabalhos extremamente 
desgastantes, sem direito a folgas 
e descansos su�cientes, o trabalhador 
é vítima de exaustão. 

O trabalhador não tem acesso 
a equipamentos individuais de segurança 
básicos e de proteção, mesmo quando 
o local de trabalho é insalubre e representa 
riscos graves à sua saúde. 
Sem equipamentos adequados, 
o trabalhador �ca suscetível a acidentes 
de trabalho e danos irreversíveis a saúde. 

Seja no campo ou na cidade, o isolamento 
é uma realidade que traz consigo ameaças, 
violências por parte do empregador 
e situações extremas para o trabalhador. 
E o não cumprimento de metas ou ações 
muitas vezes ocasiona em punições severas.

A liberdade 
do trabalhador 
é restringida.

O trabalho 
é feito em 
condições 
precárias.

O trabalhador 
sofre com 
exaustão.

Segurança 
comprometida.

O risco 
de vida 
é alto.

Mas o que é 
trabalho escravo?



Como ajudar?
É preciso abrir os olhos, estar atento e buscar 
sempre informações sobre o tema junto a parceiros 
como o InPACTO.

Erradicar o Trabalho Análogo ao de 
Escravo é um projeto nacional e que 
requer a participação de todos.

O que é a InPACTO?

O InPACTO (Instituto Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo) é uma 

organização sem �ns lucrativos, criada em 
2014, que busca promover a prevenção 
e a erradicação do trabalho escravo para 

um Brasil 100% livre.

Acesse 
inpacto.org.br 

e saiba mais.
Quando suspeitar de algo, 

denuncie ao Ministério Público 
do Trabalho ou ligue para  *100 . 

Ajude a combater
o trabalho análogo

ao de escravo 
no Brasil!

CAMPANHA 

NACIONAL 

DE COMBATE 

AO TRABALHO 

ESCRAVO

Um olhar atento 
é o primeiro passo 
para erradicar 
o trabalho escravo 
moderno no Brasil.


