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RESUMO

O Brasil, desde o ano de 2010, tem sido o destino de muitos imigrantes e refugiados, possuindo atualmente 8.863 refugiados reconhecidos de 79 
nacionalidades distintas. Muitos têm o rumo definido seguindo o caminho já tomado por familiares e amigos. Outros, todavia, parecem abertos a 
qualquer possibilidade, sem muita noção do que é o Brasil e do que encontrarão pela frente, isso os coloca numa situação de fraqueza, o que tem 
atraído aliciadores. Valendo-se de falsas promessas ou fraudes, estes estabelecem redes de tráfico de pessoas para exploração de trabalho 
escravo. Destaca-se aqui os imigrantes bolivianos que vivem em São Paulo, que, muitas vezes, exercem trabalho escravo em oficinas de costura, 
submetendo-se a jornadas exaustivas de até́ 18 horas, salários inferiores ao mínimo, má ́nutrição, retenção de documentos, entre outros. Ainda, 
uma análise do fluxo migratório de haitianos, que pode ter se originado após o terremoto do Haiti em 2010, aliado das tropas brasileiras no país, 
contribuindo para disseminar a ideia do Brasil como país de oportunidades, principalmente no momento em que grandes obras estavam em 
execução e a taxa de desemprego em descenso. Porém, a pouca instrução, as dificuldades com o aprendizado da língua portuguesa e a 
impossibilidade de conseguir a equivalência de diplomas, tem contribuído para que parcela importante do contingente de imigrantes haitianos se 
engaje em ocupações que exigem pouca qualificação, como na construção civil, em atividades auxiliares ou em linhas de montagem industrial. O 
Brasil também é o país que mais concedeu asilo a refugiados sírios na América Latina, após o início da crise humanitária na Síria, permitindo aos 
refugiados tirar documentos como CPF e carteira de trabalho antes mesmo do visto definitivo. Mas que, apesar da facilidade da documentação, 
os sírios, em sua maioria, não conseguem empregos com a carteira assinada. Com observância destas conjecturas, faz-se necessário investigar 
quais são as condições do regime trabalhista aos quais os imigrantes e refugiados estão submetidos. O Governo Federal, atento à qualidade de 
vida destes, tomou medidas como a inserção dos sírios no programa do Bolsa Família e a concessão do visto humanitário por meio da Resolução 
Normativa 97/2012 do Conselho Nacional de Imigração, conferindo aos refugiados o status de regularidade. Entretanto, não se pode colocar 
ênfase em uma só́ direção, como a regularização da imigração. Para alcançar a máxima efetividade dos direitos humanos desses trabalhadores, 
oportunizando sua real inserção na sociedade brasileira, bem como no mercado de trabalho, necessário se faz o desenvolvimento de ações 
coordenadas e interdisciplinares, que não foquem apenas em uma direção. A diferenciação entre trabalhadores nacionais e estrangeiros e a 
postura discriminadora de empregadores que acreditam poder beneficiar-se da condição de imigrantes e desconhecedores da legislação 
trabalhista, é verdadeira diminuição do status de sujeito de direitos, flagrante violação de sua dignidade, que não pode ser tolerada pela 
sociedade e instâncias governamentais de fiscalização, sob pena de se transformar em conivência com as violações e descumprimento das 
obrigações constitucionais de proteção e garantia do trabalho digno, incumbentes ao Estado. Diante do exposto, conclui-se que é necessário que 
a atuação do Estado Brasileiro seja efetiva no sentido de possibilitar a fruição dos direitos humanos a todos os que estão no Brasil, a fim de 
possibilitar o acesso ao mercado de trabalho formal e digno, este acesso representa para este perfil de trabalhador mais que a efetivação de um 
direito social, mas o reconhecimento de sua dignidade como pessoa humana.  Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à 
sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de 
dados bibliográficos, assim como doutrinária e jurisprudencial.
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