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RESUMO

Esta pesquisa aborda a temática da escravidão contemporânea focada no trabalho forçado análogo ao de escravo e seus desígnios no tráfico de 
pessoas. O estudo busca responder se existe trabalho escravo na contemporaneidade, se esse tipo de trabalho tem como consequência o tráfico 
de pessoas e quais elementos influenciam na prática desse delito. Tem-se como objetivo demonstrar o papel influenciador de culturas 
escravocratas que corroboraram para a prática do trabalho escravo nos dias atuais. Objetiva, ainda, apontar os casos de pessoas traficadas, 
inclusive crianças, com base nos dados da Organização das Nações Unidas. Analisa-se o trabalho escravo presente nos casos do Tráfico de 
Pessoas, explorando dados para o entendimento sobre os elementos influenciadores nesse crime e, ainda, os principais desígnios que levam as 
pessoas a traficarem seres humanos. A pesquisa utilizou-se da metodologia qualitativa lastreada na análise doutrinária especializada, bem como 
documental, com apoio na jurisprudência dos tribunais trabalhistas. A abordagem é de cunho dedutivo, partindo de premissas gerais extraídas de 
órgãos oficiais, para, ao fim, alcançar conclusão com valor acadêmico e social. Mostra-se como resultados que as estatísticas demonstram o 
aumento no percentual de pessoas traficadas para o trabalho escravo nos últimos anos, especialmente nas regiões mais carentes, o que levou o 
Poder Público a refletir e tomar medidas mais severas contra crimes dessa espécie, como a Lei 13.344/2016. No entanto, apesar da contribuição 
da lei que objetiva combater o Tráfico de Seres Humanos, infelizmente, em nosso país, essa medida ainda não é suficiente para banir esse tipo 
penal. Vislumbra-se a necessidade de, além da aplicação severa da lei, maior fiscalização por parte do poder público em locais facilitadores do 
tráfico, como divisas de países e estados, aeroportos, rodoviárias e qualquer outro lugar que possa facilitar essa prática criminosa. A pesquisa 
conclui que o trabalho escravo nesse tempo de intensas e rápidas mudanças, de processos de rupturas, descontinuidades e incertezas, 
infelizmente, ainda existe, em números alarmantes. Que é notório que nos últimos anos houve avanço substancial no enfrentamento do tráfico 
humano, contudo essa medidas ainda não são suficientes. Conclui-se, igualmente, que o trabalho análogo à condição de escravo tem como 
consequência o tráfico de pessoas, visto se tratar de crime silencioso e de difícil punição, necessitando que a população tenha cautela e 
conhecimento sobre os elementos fundamentais que facilitam a ocorrência desse crime, podendo evitá-lo ou ainda denunciá-lo. Com o aumento 
do número de pessoas traficadas, é evidente que a responsabilidade pelas vítimas desse crime é tanto do Estado como da população em geral. É 
culpa do Governo, pois, sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito deve assegurar a aplicação e proteção aos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana. Culpa-se a sociedade, pois sendo esta individualista e descompromissada com o bem estar social ignora o que 
acontece ao seu redor. A sociedade necessita de uma consciência crítica em relação aos fenômenos da realidade. Nesse sentido a transformação 
social passa necessariamente pelo desenvolvimento coletivo de uma consciência crítica sobre o real, e, portanto, pela superação das formas de 
consciência ingênua. É importante que neste processo de conscientização os sujeitos se reconheçam no mundo e com o mundo, havendo a 
possibilidade de que, na transformação do mundo, transformem a si mesmos.
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