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Simpósio: 37 - GLOBALIZAÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO: EXERCÍCIO DE 
CIDADANIA PARA REIVINDICAÇÕES DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
RESUMO: A presente pesquisa versará sobre os instrumentos jurídicos criados pelo Estado 
Brasileiro que ensejam o combate aos diversos modos de trabalho análogo à escravidão 
existentes na atualidade. Tal proposta tem necessidade ímpar, visto que a ordem constitucional 
pátria veda, de todas as formas, as espécies de labor humilhantes, degradantes ou que 
configurem, de qualquer modo, submissão de um indivíduo a outro. Infere-se que a Constituição 
Federal da República do Brasil é precisa em suas determinações sobre a temática aludida, uma 
vez que visa impedir qualquer propagação de matrizes econômicas que se baseiem em ideais 
escravocratas e veementemente desiguais, como ocorrera frequentemente ao longo de séculos 
na História do respectivo país. Assim, será objeto de análise a adequação de tais formatos à 
conjuntura socioeconômica brasileira, bem como se apurará o grau de eficácia dos referidos 
mecanismos, com o escopo de se verificar a necessidade da realização de aprimoramentos e 
ampliações de políticas públicas acerca da temática em questão. O objetivo da proposta acima 
explanada consubstancia-se, prefacialmente, em relacionar dispositivos legais e instrumentos 
práticos que visam dar aplicabilidade efetiva às determinações constitucionais sobre Direitos 
Sociais e Direito do Trabalho, que estão preconizados na Carta Magna vigente no país; e, em 
seguida, far-se-á uma análise crítica, utilizando a literatura jurídica, dados estatísticos 
provenientes de órgãos públicos e entendimentos jurisprudenciais, a fim de se aferir a 
exequibilidade dos respectivos institutos desenvolvidos pelo Brasil, visto que a elaboração e 
estruturação dos referidos instrumentos legais tem o desígnio de vedar qualquer infração às 
determinações presentes no ordenamento jurídico pátrio acerca do trabalho análogo à 
escravidão. O referido projeto, ao longo de sua execução, terá viés descritivo, com uma 
abordagem quali-quantitativa. Ademais, será utilizado o método dedutivo e o procedimento de 
investigação bibliográfico, para a realização da pesquisa e organização dos dados obtidos. Por 
fim, tem-se como resultado pretendido, em consonância com as informações coletadas e 
criteriosamente analisadas, um panorama acerca da real situação do enfrentamento as diversas 
formas de trabalho análogo à escravidão no Brasil contemporâneo, como servidões por dívida, 
tráfico de pessoas, ou outras modalidades existentes, tendo como parâmetros regionais a 
atuação do Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional da 11ª Região, ambos com 
jurisdição nos Estados do Amazonas e Roraima. 
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