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Simpósio: 37 - GLOBALIZAÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO: EXERCÍCIO DE 
CIDADANIA PARA REIVINDICAÇÕES DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
RESUMO: O estudo sob tal título analisará o Projeto de Lei nº 432/2013, que se encontra no 
Senado Federal, desde setembro do ano anterior aguardando inclusão Ordem do Dia, o qual tem 
a finalidade de regulamentar o artigo 243 da CF/88, no que tange a possibilidade de 
expropriação da propriedade em que for localizada exploração de trabalho escravo. O foco 
principal no balanço do supracitado projeto será na proposta de um novo conceito de trabalho 
escravo trazido por este, que não se vale dos mesmos critérios presentes do artigo 149 do CP 
(redução da condição análoga à escrava) que é utilizado como um parâmetro conceitual para 
definição de trabalho escravo, tanto para fins criminais, como trabalhistas. Já os projetos de leis 
nº 3.842/2012 e nº 2.464/2015, iniciados na Câmara dos Deputados, tratam da redução do tipo 
penal previsto no artigo 149 CP, que é utilizado como base conceitual da definição de trabalho 
escravo. O projeto de pesquisa tem por objetivos analisar a possível modificação do conceito 
de trabalho escravo no direito brasileiro, a provável alteração da redação do artigo 149 do 
Código Penal, face ao combate do trabalho escravo, sob o enfoque do Princípio da Vedação ao 
Retrocesso Social, mostrando a possível aplicação do Controle de Convencionalidade como um 
paralisador dos efeitos de tais modificações. Também demonstrando a importância dos Direitos 
Humanos face à proteção da dignidade da pessoa humana, importando consequentemente na 
tutela ao trabalho digno, indicando sua influência na proteção exarada ao ser humano e ao 
homem trabalhador na Constituição Brasileira de 1988. Os objetivos também abrangem uma 
análise dos Direitos Humanos no âmbito Internacional e seus princípios norteadores como a 
vedação ao retrocesso social e os principais instrumentos internacionais ratificados pela Brasil 
em prol da proteção da dignidade do trabalhador. Objetiva-se demonstrar a possibilidade de se 
utilizar como paradigma os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pela 
Brasil em sede de Controle de Convencionalidade, em desfavor da possível modificação do 
conceito de trabalho escravo no direito pátrio para fins de expropriação, bem como da alteração 
tipo penal do artigo 149 do CP para fins de caracterização do crime de redução à condição 
análoga à de escravo. Tal estudo será voltado a fins sociais, uma vez que almeja impedir o 
retrocesso social de direitos assegurados ao trabalhador através do tema abordado e pela 
pesquisa a ser desenvolvida. 
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