
Terça-feira, 26 de junho de 2018.

Selecionados -  2º Congresso Brasileiro sobre Trabalho Escravo

Contemporâneo: Governança, Compliance e Due Dillige nce - Módulo I –

Grupo de trabalho: apresentação de trabalhos e disc ussões

A Escola  Judicial  divulga  a  lista  dos  selecionados  para  o  2º  Congresso

“Trabalho  Escravo  Contemporâneo:  Governança,  Compliance  e  Due  Dilligence”  -

Módulo I – Grupo de trabalho: apresentação de traba lhos e discussões ,  modalidade

presencial, a ser realizado no dia 29 de junho de 2018, das 9h às 12h.

A lista está em ordem alfabética apenas para facilitar a leitura.

ATENÇÃO: 

Os participantes deverão registrar a frequência por meio de assinatura em

lista de presença.

Nome Local da prestação do serviço

Ailton	Moreira	Resplandes	 Externo
Alessandra	Ribeiro	Silva VT	de	Curvelo
Aline	Souza	Lima	Petrillo Externo
Amanda	Fernandes	Silva VT	de	Pirapora
Ana	Cláudia	Raimundo	Alves VT	de	Guaxupé
Bárbara	Ribeiro	Lima	de	Paula Externo
Bruno	Pereira	Torrozo	Souza Secretaria	de	Gestão	Estratégica
Camila	Rocha	Viana	 43ª	VT	de	Belo	Horizonte
Charlene	da	Silveira	Moreira VT	de	Curvelo
Cristiane	Pereira Externo
Daniel	Cordeiro	Gazola 1ª	VT	de	Cel.	Fabriciano



Daniela	Miranda	Duarte Externo
Elizabeth	Dias	da	Silva Externo
Euro	Garcia	Lobato	Junior 15ª	VT	de	Belo	Horizonte
Fernando	Rotondo	Rocha 1ª	VT	de	Gov.	Valadares
Flávia	Aline	Simão	Queiroga VT	de	Pirapora
Flavia	Cardoso	Bernardino VT	de	Lavras
Henrique	de	Souza	Mota 29ª	VT	de	Belo	Horizonte
Henrique	Macedo	de	Oliveira Outro	O3 rgão	/Seção	do	TRT3
Janaina	dos	Santos	Araujo 2ª	VT	de	Juiz	de	Fora
Kerley	Aparecida	de	Menezes	Brasileiro Externo
Lauriene	do	Nascimento Externo
Luciana	Chamone	Garcia Externo
Marco	Túlio	Araújo	Drumond Foro	de	Coronel	Fabriciano
Mariana	Lopes	Coelho 2ª	VT	de	Montes	Claros

Maxlene	Raposo	Costa	Jardim	Gontijo
Secretaria	de	Distribuição	de	Feitos	de	2º	
Grau

Paulo	Vinicius	Rodrigues	Braga Externo
Pedro	Henrique	Guimarães	Ferreira Gab.	Des.	Manoel	Barbosa	da	Silva
Raquel	Iracema	Olinski Externo
Renzzo	Roberto	Bicalho	Lataro	Hoehne 12ª	VT	de	Belo	Horizonte
Suely	Nunes	de	Sá VT	de	Curvelo
Vivian	De	Jesus	Marinho	De	Aguiar Externo

Os selecionados poderão escolher o tema de interesse e se encaminhar ao local de

realização, conforme informações abaixo:

GRUPO 1  -  Governança  (tema voltado às  ações  estatai s  em relação ao trabalho

escravo)

LOCAL: Plenário 3 (prédio-anexo do TRT3, av. Getúli o Vargas, 265 – 10º andar)

• Larissa Junqueira Costa e Thiago José Xavier – “Análise da coerência e integridade

política brasileira frente ao combate ao trabalho análogo à de escravo”

•  Ana Luiza Rodarte Bueno e Leo Maciel Junqueira Ribeiro – “O trabalho dos presos

no Brasil sob a perspectiva do art. 149 do Código Penal”

• Ana Rebecca Manito- “A reinserção profissional como forma de evitar a reincidência

no trabalho análogo ao de escravo”

• Hallyene Luiz de Carvalho – “O escravagismo e a subcidadania: Quem é gente?”



• Letiane Corrêa Bueno – “Trabalho escravo contemporâneo: o dever do estado no

auxílio das vítimas e na efetivação de políticas públicas de prevenção”

• Catharina Lopes e Marcela Nogueira- “A redução a condição análoga à de escravo

e a responsabilidade civil: respostas à luz da doutrina dos “punitive damages’’

• José Lucas Santos e Camila de Freitas – “Entre avanços e retrocessos nas políticas

públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil: análise sobre

práticas de compliance para a administração pública” 

• Fabiana Gil, Sofia Bernades e Thobias Prado – “Trabalho escravo contemporâneo:

da omissão estatal brasileira à condenação na esfera internacional”

• João  Vitor  Sales  e  Lívia  Miraglia-  “O  combate  legal  ao  trabalho  escravo

contemporâneo no brasil: apontamentos para uma análise do projeto de lei 7946/17

e da lei n 14.946/13”

• Letícia  Arantes  Kehdi  –  “Governança  global  e  trabalho  escravo:  o  papel  das

organizações transnacionais na proteção do trabalhador”

GRUPO  2  -  Compliance  (tema  voltado  à  lógica  empresarial  diante  do  traba lho

escravo)

LOCAL: Plenário 4 (prédio-anexo do TRT3, av. Getúli o Vargas, 265 – 10º andar)

• Cleber Lúcio e Wânia Guimarães – “Combate ao trabalho escravo: entre promessas

e realidade”

• Taissa  Pereira  Silva  –  “Políticas  de  compliance e  a  reafirmação  dos  direitos do

empregado”

• Laiane Dantas, Letícia Almeida e Michele Rocha – “Compliance como mecanismo

de combate ao trabalho em condição análoga à de escravo”



• Érica Pimenta e Steffani Santana – “Selos de certificação: uma alternativa para a

melhoria das condições de trabalho”

• Amanda Albernaz Leite Lemos – “Compliance e relações de trabalho: governança e

globalização e seus reflexos na vedação ao trabalho análogo escravo no Brasil no

âmbito dos empregadores terceirizados e seus reflexos na tomadora de serviços -

responsabilização através da teoria da socialidade”

• Maria  Cecília,  Thaís  Cláudia  e  Marcos  Paulo  Oliveira  –  “Síndrome  do

descumprimento das obrigações trabalhistas:  os programas de  compliance como

forma de resistência”

• Bruna Báccara Miranda e Wanderson Inácio – “Síndrome do descumprimento das

obrigações trabalhistas: os programas de compliance como forma de resistência”

• Letícia Farah e Juliane Caravieri – “A escravidão digital do teletrabalhador: entre o

dano existencial e o direito à desconexão do trabalho”

• Ana Rebecca Manito – “ Dumping social e o trabalho escravo”

• Camila  Custódio  dos  Reis  e  Giovanna Aparecida-  “Compliance e  a  governança

como instrumentos privados de combate a escravidão contemporânea: uma análise

dos casos de irregularidades das fast- fashions no Brasil”

• Isabela  Árabe  Figueiró  e  Wânia  Guimarães  Rabello  –  “Teletrabalho  e  jornadas

exaustivas:  a  lei  n.  13.467/2017  (reforma  trabalhista)  e  a  ofensa  aos  direitos

humanos e fundamentais trabalhistas”

• Daniela Rodrigues Machado – “ O trabalhador contemporâneo e a nova morfologia

da escravidão: em tempos de uberização o escravo moderno não se reconhece

como tal desafios para tal compreensão”



• Aysla Sabine Rocha, Flávio Malta e Wanessa Susan – “Reflexões sobre a lei n.

13.103/2015  e  as  condições  econômicas  degradantes  de  trabalho  do  motorista

profissional empregado”

• Aurelane Alves Santana – “Trabalho escravo contemporâneo e o agronegócio na

Bahia”

GRUPO  3  -  As  Diversas  Formas  de  Manifestação  do  Tra balho  Escravo

Contemporâneo  (tema  voltado  aos  casos  específicos  s obre  os  quais  foram

enviados)

LOCAL: Plenário 2 (prédio-sede do TRT3, av. Getúlio  Vargas, 225 – 8º andar)

• Tainã  Filgueiras,  Cláudia  Miranda  e  José  Brito  –  “Exploração  do  trabalho  na

produção de carvão vegetal no assentamento rural, em mojú-pará”

• Arthur Augusto Soares e Larissa B. Nicolosi- “A jurisdição do Tribunal de Justiça da

CEDEAO no caso mani vs. níger e a criminalização da escravidão no níger de 2003”

• Daniela  Miranda  Duarte  e  Gustavo  Marcel  Filgueiras  –  “A exploração  sexual,  a

escravidão contemporânea e o consentimento”

• Bianca  Guimarães  Silva  –  “A  fragilidade  das  condições  laborais  do  trabalho

doméstico das mulheres imigrantes no Brasil”

• Pedro  Henrique  Moreira,  Cristiane  Valéria  e  Laudiene  Valéria-  “Conduta,

contraconduta e direito à dignidade: crítica à questão psiquiátrica como algoritmo de

legitimação do trabalho escravo nos hospitais psiquiátricos”

• Flávia  Maria  e  Marcella  Pereira  de  Araújo  –  “Trabalho  infantil  em  condições

análogas à de escravo”



• Emanuella Ribeiro Halfeld e João Pedro Nunes- “O elo mais fraco: tráfico de drogas

e trabalho escravo no Brasil”

• Thaísa Nascimento e Thamara Karen Teixeira – “Trabalho escravo contemporâneo:

desafios e perspectivas”

• Luíza Beatriz Lopes e Verônica Ferreira Martins – “Os haitianos como vítima do

trabalho escravo nas zonas rurais”

• Miguel Gonçalves e Samuel Almeida Fernandes – “Poderia o trabalho dos presos

nas  penitenciárias  brasileiras  se  enquadrar  na  hipótese  de  trabalho  análogo  à

escravidão?”

• Pedro Augusto Gravatá e Bárbara Almeida Duarte- “A escravidão no pensamento de

Karl  Marx:  Aportes  teóricos  para  a  compreensão  contemporânea  do  trabalho

escravo no campo” 

• Mariana dos Santos Carvalho Contreiras –“ Desdobramentos do trabalho escravo

contemporâneo: a exploração sexual”

• Ana Flávia Paulinelli e Julie Santos Teixeira – “Trabalho escravo chancelado: uma

reação necessária!”

• Maíra Neivas, Eduardo Levi e Wellenton Carlos Beato- “Prisão, trabalho e negritude:

caracterização  do  regime  de  progressão  de  pena  enquanto  regime  de  trabalho

forçado.”

• Letícia Andrade Lopes- “Trabalho escravo na esfera internacional: uma análise de

como cortes internacionais tem entendido a escravidão”

• Daniella Barbosa Monteiro e Luana de Oliveira Saraiva – “Análise de situações de

trabalho escravo por meio da submissão de mulheres à exploração sexual”


