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Coi"nis.Lón 
lnterarneric0na de 
Derechos 'Humanos 

Ref.: Caso Nº 12.066 
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 
Brasil 

Senhor Secretário: 

Organización de los 
EstadosAmericanos 

4 de mar9o de 2015 

Em nome da Comissao lnterameticana de Direitos HUJ:na.ims tenho honra de dirigir-me a 
Vossa Excelencia a fim de submeter a Jurisdi9.ao da Honoráv.el Corte lnteramericana de Direitos 
Humanos o caso 12.006- Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde a respeito da República Federativa 
do Brasil (doravante "o Estado", "o Estado brasileiro" o.u o "Brasil"). 

O caso trata da situas:ao.t!e trabalho for9ado e servidao por dív.idas na Fazenda .Brasil Verde, 
situada no norte do Estado doPará. 

Os fatos do caso enquadram-se em um contexto no qua! dezenas de milhares de trabalhad.o.res 
foram submetidos anualmente ao tr~balho ~scravo qtJe tem raízes.em urna discriminas:ao e exclusao 
histórica. N este sentido, o grupo afetado é' constltuído na malaria. por homens de 15 a 40 anos de 
idade,. afro.des.cencientes e .morenos origirtários dos estados mais pobres do país e com menos 
perspectiva de,trabalho, os quais migram para outros.: e.stados em busca de trabal ha .e ácabam sen do 
submet:idos a.o trabalho escravo. A situa9ao d.e extrema e especial vulnerabilidade desse grupo é 
devida, entre outros, a falta de recu!·sos adeqtiádi:ls e f'!flcazes que pt·otejam seus direitos nao so mente 
deman.e.ira form~l; a pobreza extrema em que v.\ye gra[ldeparte da populas;ao dos estados dos quais 
sao oriundos;.a.insuflciente presens;a.de institÍiiy5és estatais; e a disttibUi9ao inégu.itativa da tetra. 

Emfevereiro de 1989, mar¡:o de 1993, noverri))to de 1996, abril e. nove.rnbro de 1997 e mag:D 
deZOQb p,utm:idades estatais fizeram visitas o.u flscalizas;5es a Fazenda Brasil Verde para .constataras 
condis:5es e m qlle se ericontravam trabalhat!ores. As fiscaliza~oes de abril de 1997 e !liars;o de .2.000 
concluíram que existía trabalho escravo; a visita policial de 1989 e as fiscalizas;5es de 1993 e 1996 
encontraram "irregularidades" tt<abalbistas; e a fisc¡¡!ips:ao de novembro de 1997 considerou que 
havia ''algumas falhas" na referida fazenda. Os trabalhadores que conseguiram fugir declararam a 
exi'stehcia de atneas:as d.e morte e.m caso de. abandonar a fazenda, a proibis;ao de sair livremente, a 
falta de salário ou a existencia de um salário ínfimo, o endividamento com o fazendeito, a falta de 
habita~ao, aJiment¡¡¡;:ao e saúde dignas, entre outro.s. A Comissa0 considerou .que a infonna\'ao 
disponív.el permite qualificar as práticas na fazenda como traba.lho fors:ado e sei'v.idao por divid.as 
como forma C:oritemporfrne)l de escrav.ldao. 

Aiém disso, a C::o¡nis$ao declarou que. estasituas;ao é atribufv.el i11ternacionalmente ao Estado 
do Brasil, pois teve conhé.cirrtento da existencia destas práticas em geral e especifical!lel1te na 
Faz.enda BrasH Vertlg desde pelo tMrios i989, A Comissao conslderou que, apesar deste 
corihecimento, o Estado nao adotoú. medidas rilzóáveis de preven<;ab e resposta, nem fómec~u.~s 
vithnas u.m mec¡¡riismp jUdicial efi!::a¡: par~ ¡¡ prot~9ao d~ seus direitos, puni<;ao dos responsáv.eis .e 
obten9lío de urna reparagao. A Co\nissao também analiso.u o caso. a I.uz do prilidpio da nao 
discrimina9ao. 
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Finalmente, a Comissao concluiu a responsabilidade internacional do Estado pelo 
desaparecimento dos adolescentes !ron Canuto e Luis Ferreira, denunciada as autoridades estatais 
desde 21 de dezembro de 1988 sem terem sido adotadas medidas eficazes para encontrar seu 
paradeiro apesar do conhecimento, por parte do Estado, das práticas na fazenda. A Comissao 
considero u que, ao tolerar e consequentemente perpetuar estas práticas, o desaparecimento dos dais 
adolescentes neste contexto !he era atribuível. 

O Estado aderiu a Conven9ao Americana sobre Direitos Humanos em 25 de setembro de 1992 
e aceitou a competencia contenciosa da Corte em 10 de dezembro de 1998. 

A Comissao designou o Comissário Felipe González e o Secretário Executivo Emílio Álvarez 
!caza L. como seus delegados. Além disso, Elizabeth Abi-Mershed, Secretária Executiva Adjunta, e 
Silvia Serrano Guzmán, advogada da Secretaria Executiva da C!DH, atuarao como assessorasjurídicas. 

Em conformidade com o artigo 35 do Regulamento da Corte lnter;¡merican<l, a Comissao 
anexa cóplado relatório 169/11 sobre admissibilidade e mérito, elaborado em observancia ao artigo 
50 da Conveh9il.ó, bem como cópia do expediente completo pel'ante a Comissao Interamericana 
(Apendice !) e os anexos utilizados na elabora9iio do relatório 169/11 (Anexos). Ao pronunciar-se 
sobre o mérito do assunto, a Comissao Interamericana chegou a conclusao de que o Estado do Brasil é 
responsável internacionalmente pelo seguinte: 

a) Viola9ao dos direitos consagrados nos artigos 6, S, 7, 22, 8 e 25 da Conven¡;ao 
Americana sobre Direitos Humanos, em relaqao corn .o artigo 1.1. da ¡nes¡na em prejuízo dos 
trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, encontrados nas fiscaliza9óes de1993, 1996,1997 e 2000. 

b) Violas;ao dos direitos consagrados nos artigos !, Il, XIV, Vlll e XV!ll da Declaraqao 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e, a partir de 25 de setembro de 1992, nos artigos 8 e 
25 da Conven~ao Americana sobre Direitos Humanos eth relaqao com o artigo 1.1 da mesma, em 
prejuízo de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz e de seus familiares, inclu~ive José Teodoro 
da Silva eMiguelFetreira da Cruz. Além disso, violaqaodo artigo 1 dáDeclanl9ao Americana e, a partir 
de 25 de seternbro de 1992, do artigo 5 da Conven<;ao Americana em prejuízo dos familiares de !ron 
Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz. 

e) Viola9ao dos artigos 1, VII, e XIV da Declaras;ao Americana e, a partir de 25 de setembro 
de 1992, dos artigos 7, 5, +, 3 e 19 da Convens;ao Americana em rela9ao com os artigos 8, 25 e 1.1 da 
mesma, em prejuízo de !ron C¡¡nuto da Silva e Luis Ferreira .. 

d) Nao ados;ao de medidas suficientes e eficazes para garantir s.em di.scriminas;ao os 
direitos dos trabalhadores encontrados nas fiscalizaq5es de 1993, 1996, 1997 e 2000, em 
conformidade com o artigo 1.1 da Convens;ao, e m rel<wao com os direitos reconhecidos. nos artigos 6, 
5, 7, 22, 8 e 25 da mesma. 

e) Nao adoqao de medidas em conformidade ca m o artigo ll da Declara9ao Americana, 
e m relas;ao como ;:¡rtigo XVIH da mesma e, a partir de 25 de setembro dé 1992, com o artigo 1.1 da 
Convens;ao, em rela<;ao :com os direitos reconhecidos nos artígos 8 e 25 da mesma em prejuízo dos 
trabalhadores íron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, .Adailt.on Martins d()s Reís e José Soriano da 
Costa, be m como dos familiares dos do.is primeiros, entre os quais figuram ']osé Tea doro da Silva e 
Miguel Ferreira da Cruz. 

2 
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f) A aplica<;ao da figura da prescri.;:ao no presente caso em viola<;ao dos artigos 8.1 e 
25.1, em rela.;:ao comas obriga.;:oes estabelecidas no artigo 1.1 e no artigo 2 do mesmo instrumento, 
em prejuízo dos trabalhadores !ron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reís, 
José Soriano da Costa, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, bem como dos trabalhadores 
que estavam na Fazencia Brasil Verde durante as fiscaliza96es de 1997. 

Esse relatório de admissibilidade e mérito foi notiflcado ao Estado do Brasil mediante 
comunica9ao de 4 de janeiro de 2012, concedendo-lhe u m prazo de dois meses para informar sobre o 
cúmprimento das récomenda96es. Após a concessao de 10 prorroga96es, oEstado nao avan.;:ou de 
manei.ra concreta no cumprimento das recomenda.;:oes do relatório de admissibilidade e mérito. 
Embora o Estado tenha apresentado ampla informa<;ao sobre a normativa e as políticas públicas 
sobre a matéria, nao avan9ou nas recomenda.;:oes de reparar adequadamente as vítimas nos aspectos 
tanto morais Como matetiais. Tampouco apresentou informa<;ao sobre medidas para cumprir as 
recomenda96esrelatívas as investiga.;:oes dos fatos do caso. N este sentido e perante a necessidade de 
obten9ao de justi<;a para as vítimas, a Comissao decidiu sub meter o presente caso a Honorável Corte. 

Específicamente, a Comissao submete a Corte as as;5es e omiss5es estataís que ocorreram o u 
contin.u.aram a acorrer posteriormente a 10 de dezembro de 1998, data de aceita.;:ao da competencia 
da Corte por parte do Estado do· Brasil. No ambito dessas as;5es e omiss5es figuram: 

A situa9ao de trabalho for9ado e servidao por dívidas análogos a escravidao a partir 
de 10 de dezembro de 1998. Conforme indicado no relatório de mérito, esta situaqao foi constatada, 
entré outros meios. probatórios, por meío da físcalízas;ao feíta em 2000. 

As a96es e ornissoes que levaram a situas;ao de impunidade da totalidade dos fatos do 
caso. Esta situas;ao. de impunidade continuava vigente no momento da aceitas;ao de competencia da 
Corte e continuavigente até esta data. 

Os desaparecimentos de !ron Canuto e Luis Ferreira, os quais se estenderam além da 
data de aceitas;ao da competencia da Corte. 

O exposto, sem pn!juízo de que o Estado do Brasil aceite a competencia da. Corte para 
conhecer a totalidade deste caso, em conformidade· com o estipulado no artigo 62.2 da Convens;ao 
Americana.A Comissao solicita a Corte que ordene as seguintes medidas dereparas:ao: 

1. Reparar adequadamente as viola.;:5es de direitos humanos no aspecto. tanto )naterial 
como moral. Em especial, o Estado deve assegurar que sejam restituidos as vítimas. os sa!ários 
devidos pelo trabalho realizado, bem como os montantes ilegalmente subtraídos deles .. Se necessário, 
essa restitui<;ao poderá serretirada dos ganhos ilegais dos proprietários das faz en das. 

2. Investigar os fatos relacionados com as violas;5es de direitos humanos declaradas no 
relatório em relas;ao c.om 0 trabalho escravo. ·e fazer ás investigas;5es de.maneira imparcial, eficaz e 
dentro de um prazo razoável como objetivo de esclarecer os fatos de forma completa, identificar os 
responsáveis e irnp0r as punis;5es pertinentes. 

3, Investigar os fatos rela.:;ionados como desaparecí mento de !ron Canuto da Silva e Luis 
Ferreira da Cruz e fazeras investigas:oes demaneira irnparcial, eficaz e dentro de urn ptazo razoável 
com b objetivo d.e esclarecer os fatos de forma completa, identificar os responsáveis e lmpor as 
punis;5es pertinentes. 
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4. Providenciar as medidas administrativas, disciplinares o u penais pertinentes relativas 
as a~óes ou omissóes dos funcionários estatais que contribuíram para a nega<;ao de justi~a e 
impunidade em que se encontramos fatos do caso. N este sentido, cumpre ressaltar de modo especial 
que foram abeitos processos administrativos e nao penaís para a investigayao dos desaparecimentos; 
que foram abertos processos administrativos e trabalhistas para a investiga~ao de trabalho escravo; e 
que prescreveu a única investiga<;ao penal a berta em rela9ao com esse delito. 

5. Estabelecer um mecanismo que facilite a localiza<;ao das vftimas de trabalho escravo e 
de !ron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis,José Soriano da Costa, bem 
como dos familiares dos dais primeiros, )osé Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, a flm de 
repará-los. 

6. Continuar a implementar políticas públicas, be m como medidas legislativas e de outra 
natureza de erradica<;ao do trabalho escravo. Em especial, o Estado deve monitorar a a¡J!icayao e 
puni<;ao de pessoas responsáveis pelo trabalho escravo e m todos os níveis. 

7. Fortalecer o sistema jurídico e criar mecanismos de coordenayao entre ,a jurisdiyao 
penal e a jurisdi<;ao trabalhfsta para superar os vazios existentes na investiga<;ao, processamento e 
puni<;ao das pessoas responsáveis pelos delitos de servidao etrabalho fon;:ado. 

8. Zelar pelo estrito cumprimento das leis trabalhistas relativas as jornadas trabalhistas 
e ao pagamento em igualdade com os demais trabalhádores assalariados. 

9. Adatar as medidas necessárias para erradicar todo tipo de discrimina<;ao racial, 
especialmente realizar campanhas de promo<;ao para conscientizar a p0pula<;ao nacional e 
funcionários do Estado - incluí dos os operadores de justi<;a - a respeito da discrimina~ao e da 
sujei<;ao a servídao e ao trabalho for<;ado. 

Além da necessidade de obten9iío da justi9a, a Comissao destac;:¡ que e.ste caso envolvé 
questóes de ordem pública interamericana. Específicamente, o caso oferece urna oportunidade para 
que a Corte lnterarnericana desenvolva jurisprudencia sobl'e o trabalho for<;ado e as formas 
contemporaneas de escravidao. A Honorável Corte poderá desenvolver as circunstancias em que um 
Estado pode comprometer sua responsabilidade internacional pela existencia deste tipo de práticas. 
Em particular; o alcance do dever de preven<;ao de atas desta natureza por parte de particulares, bem 
como b alcance do dever de inVestigar e punir estas viola<;óes. 

Em virtüde destas questóes afetarem de maneira relevante a ordem pública interamericana, 
em conformidade com o artigo 35.1 f do Regulamento da Corte lnteraniericana, a Cornissao toma a 
liberdade de oferecer a seguinte declara~ao pericial: 

Perito( a) cujo nome será informado com a brevidade possível, que declarará sobre as 
padrees internacionais relativos a prática de trabalho for9ado. Al.ém disso, declar.ará sobre os padroes 
internacionais relativos a formas contemporaneas de escravidao, incluindo a servidao por dívidas. O 
(Al perito( al desenvolverá .o alcance das obriga<;óes estatais de preven<;ao e investiga~ao deste tipo 
de prática e a consequente responsabi!idade internacional do Estado por seu descumprimento. O (Al 
perito(al também fará referencia as medidas de repara<;ao aplicáveis e poderá, na medida do 
pertinente, fazer referencia a o caso concreto. 

O currículo do( da) perito(al oferecido(al será incluido nos anexos ao relatório 69/11 sobre 
admissibilidadé e mérito. 
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A Comissilo leva ao conhecimento da Corte a seguinte informa~ao sobre quem atuou como 
peticionário a o Jongo da tramita~ao do caso: 

  
 

Aproveito a oportunidad e para renovar a Vossa Exceléncia os protestos da minha alta estima 
e considerayao. 

Ao Senhor Pablo Saavedra ALessandri 
Secretário 
Corte. Interamericana de Diteitos Humanos 

  

Sao José, Costa Ricil 

Anexos 

Secretário Executivo 

S 
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l. RESUMO 

RELATÓRIO No. 169/11 * 
CASO 12.066 

ADMISSIBILIDADE E MÉRITO 
FAZENDA BRASIL VERDE 

BRASIL 
3 de novembro de 2011 

1. Em 12 de novembro de 1998, a Comissao Pastoral da Terra {CPT) e o Centro pela 
Justi9a e o Direito Internacional {CEJIL/Brasill apresentaram a Comissiio lnteramericana de Direitos 
Humanos (doravante ~'a Comissao lnteramericana#, "a Comissaou ou '~a C!DH"} uma denúncia 
contra o Estado brasileiro "pela sua omissao e negligencia em investigar diligentemente a prática de 
trabalho escravo na fazenda Brasil Verde {doravante "Fazenda Brasil Verde"), localizada no sul do 
estado do Par á," as si m como pelo desaparecimento de dois dos trabal hado res da referida fazenda, a 
saber, os adolescentes lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, violando a Declara91ío 
Americana de Direitos e Deveres do Homem {doravante "a Declarayilo Americana") e a Conven9áo 
Americana sobre Direitos Humanos (doravante "a Conven9iío Americana"). Alegaram que o Brasil é 
responsável pela viola9a0 80S artigOS 1 {direito a Vida, a liberdade, a seguranya e a integridade da 
pessoa), 11 {direito de igualdade perante a lei), Vil (direito de prote<;ao a maternidad" e a infancia), 
VIII (direito de residencia e transito), XI {direito a preserva9iío da saúde.e ao bem estar), XIV {direito 
ao trabalho e a uma justa retribuic;>ao, e XVIII (direito a justi9a)' da Declara9áo Americana. Além 
disso, consideraram que o Brasil é responsável pela viola9áo aos artigos 1.1, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 22 e 
25 2 da Conven9áo Americana, dentre outros instrumentos internacionais, e ao artigo 1.a da 
Conven<;:iío Suplementar das Na96es Unidas sobre a Aboli9iío da Escravidao, Tráfico de Escravos e 
lnstitui96es e Práticas Semelhantes a Escravidao, contra os trabalhadores "que estavam no 
momento dos fatos" e os adolescentes lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz. 

2. O Estado considerou que a peti<;:iío é inadmissível e que, subsidiariamente, as 
autoridades estatais realizaram as investiga96es correspondentes em relac;:ao com as denúncias de 
trabalho escravo. Além 'disso, ressaltou que os fatos alegados de trabal ha escravo foram cometidos 
por terceiros particulares. O Estado referiu-se as medidas adotadas como políticas públicas, e 
reformas legislativas, a firri de combater o trabalho escravo no país. No que se refere a durac;>iío do 
processo penal iniciado com base na fiscaliza9iío de 1997 na Fazenda Brasil Verde contra o 
fazendeiro e dais administradores, considerou que a complexidade do caso, assim como o conflito 
de. competencia suscitado, justificaram o atraso no mesmo. Por outro lado, em rela<;:áo com os 
adolescentes desaparecidos, considerou que tem "a obriga9ao de meio de empreender esfor9os na 
investiga<;:ilo e nao de encontrá-los." 

.3. Após examinar a posi9áo das partes, a Comissao concluiu que é competente para 
analisar a peti9iío e que esta satifaz os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 46 e 47 
da Conven9iío Americana. Ainda, concluiu que o Estado brasileiro é responsável pela: 

* O Comissárío Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidade brasileira, nao participou das delibera90es e da vota9§0 
sobre este relatório, em conformidade como artigo 17.2.a do Regulamento da CIDH. 

1 As alegaqéies sobre os artigos 1, 11, VIII, XI e XIV da Dec!ara980 foram apresentadas na petly§o iniCial da 12 de 
novembro de 1998. Por sua parte, os artigos Vll e XVJII da mesma foram alegados na comunfcay§'o dos petlcionários de 1 O 
de ju!ho de 2007. 

2 As atega96es sobre os artigos 1.1,·8 e 25 da Conven9áo Americana foram apresentadas na petk;§o inicial. Os 
artlgos 4, 5, 6, 7,19 e 22 da mesma Convenyao fora·m alegados na comunica9ao dos peticionários de 10 de julho de 2007. 
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a) violayao dos direitos consagrados has artigos 6, 5, 7, 22, 8 e 25 da Convenc;§o Americana 
sobre Direitos Humanos, em relay§o com o artigo 1.1 da mesma em detrimento dos 
traba!hadores da Fazenda Brasil Verde, encontrados nas fisca!izac;Oes de 1993, 1996, 1997 e 
2000. 

b) vío!ayao dos direitos cOnsagrados nos artigos 1, 11, XlV, VIII e XVII! da Declarayao Americana 
e, a partir de 25 de setembro de 1992, nos artigos 8 e 25 da Convenyao Americana, em 
re!ayao com o artigo 1.1 da mesma, em detrimento de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da 
Cruz, e de seus famillares, inc!ufdos José Teodoro d.a Silva e Miguel Ferreira da Cruz. Além 
disso, o Estado é responsáve! pela violayao do artlgo 1 da Declarayao Americana e, a partir de 
25 de setembro de 1992, do artigo 5 da Convem;Bo Americana em detrimento dos familiares 
de lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, 

e) violayáo dos artigos 1, VIl e XIV da Declarac;ao Americana e, a partir de 25 de setembro de 
1992, dos artigos 7, 5t 4, 3 e 19 da Convenc;:ao Americana em relac;:áo com os artigos 8, 25 e 
1.1 da mesma, em detrimento de lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz. O artigo 3 da 
Conven98o foi considerado pela CIDH sobo princfpio iura novit curia. 

d) violavao dos artigos 8.1 e 25.1 da Convenyáo Americana, em relayáo com o artigo 1.1 e 
com base no prindpio iura novit curia do artigo 2 do mesmo instrumento,, em dertimento dos 
trabalhadores Jron Canuto da Sirva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis, José 
Soriano da Costa, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, assim como dos 
traba!hadores que se encontravam na Fazenda Brasil Verde durante as fiscalizay5es de 1997. 

e) descumprimento do artigo 1.1 da Convenyáo, em re!a98o com os direitos previstos nos 
artigos 6, 5, 7, 22, 8 e 25 da mesma. 

f) descumprimento do artlgo 11 da Declaray8o Americana, em re!ayáo com o artigo XVIII da 
mesma e, a partir de 25 de setembro de 1992, do artigo 1.1 da Convenyao, em relaqao com 
os direitos previstos nos artlgos 8 e 25 da mesma, em detrimento dos trabalhadores !ron 
Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Ada!!ton Martins dos Reis, José Soriano da Costa, 
assim como dos familiares dos dois primeiros, entre os quais se encontram José Teodoro da 
Silva e Miguel Ferreira da Cruz. 

11. TRAMITE PERANTE A CIDH 

4. Em 12 de novembro de 1998, a Comissáo Pastoral da Terra e o Centro pela Justi9a 
e o Direito Internacional (CEJIL/Brasill apresentaram urna denúncia contra o Estado brasileiro, a qual 
foi transmitida ao Estado em 25 de novembro de 1998 para suas observaqiíes. 

5. Em 2 de agosto de 1999, os peticionários solicitaram il Comissao a aplicaqao do 
artigo 42 de seu Regulamento, em virtude da falta de resposta do Estado. Em 4 de agosto do 
mesmo ano, a Comissáo transmitiu ao Estado essa comunicaqáo outorgando-lhe 30 dias de prazo 
para apresentar as observa96es correspondentes. Em 17 de abril de 2001, a Comissáo reoebeu 
informa9ao adicional dos peticionArios. 

6. Em 13 de julho de 2001, a CIDH decidiu pela aplica<;iío do artigo 37.3 do seu 
Regulamento, acumulando admissibilidade e mérito, devido il falta de resposta do Estado, e solicitou 
aos peticionários que apresentassem suas observa96es adicionais dentro do prazo de dois meses. 
Em 18 de outubro de 2001, a Comissao coloco u-se il disposi9iío das partes para analisar a 
possibilidade de iniciar u m processo de solu<;ao amistosa. As partes nao se· manifestaram sobre 
esse oferecimento. 

7. Em 15 de junho de 2004, a Comissao solicitou as partes que se pronunciassem 
sobre ó caso. Os petioionários solicitaram prorroga96es para apresentar su as observa<;:5es em 15 de 
setembro de 2004, 12 de novembro de 2004 e 7 de janeiro de 2005. 
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8. Em 10 de julho de 2007, os peticionários apresentaram suas alega96es, as quais 
toram transmitidas ao Estado com dois meses de prazo para a apresenta9ilo de suas observa96es. 
E m 16 de outubro de 2007, o Estado apresentou a su a primeira contestaviío sobre admissibilidade e 
mérito. Posteriormente, apresentou comunica96es em 6 e 13 de novembro de 2007. Essas 
comunica90es foram transmitidas aos peticionários. 

9. Em 3 de mar9o, 20 de junho e 5 de setembro de 2008, e em 17 de agosto de 2011, 
os peticionários apresentaram intormay5es adicionais, as quais foram transmitidas ao Estado. Em 
24 e 29 de abril e 28 de junho de 2008, assim como em 15 de· julho de 2011, o Estado apresentou 
comunica96es adicionais, as quais foram transmitidas aos peticionários. 

111. POSI<;ÓES DAS PARTES 

A. Os peticionários 

1 O. Alegam que a situa9ilo nas zonas rurais do Brasil, particularmente nos estados 
menos favorecidos da regiao norte, indica a ocorrencia de trabalho escravo ou condi9éies análogas a· 
escravidao. As práticas laborais relacionadas demonstram que os trabalhadores sao contratados 
pelos "gatos" ou recrutadores, sob condi96es que posteriormente nao silo cumpridas, Nesse 
sentido, uma vez que os trabalhadores chegam ao local do trabalho, "descobrem que já adquiriram 
dividas relativas ao transporte e a alimenta9ao até o local do trabalho," e que essa dfvida é um 
mecanismo de reten9iio dos trabalhadores, tendo em canta que o salário real seria inferior ao 
acertado previamente, o que lhes impossibilita subsistir e pagar as dfvidas ao mesmo tempo. Assim 
senda, os trabalhadores veem-se impedidos de sair das fazendas, nao semente pela incapacidade de 
pagar a dívida adquirida de maneira compulsória, senao também pela localiza<;ao isolada das 
mesmas e pelas ameayas de morte realizadas pelos fazendeiros, seus administradores e capatazas, 
o que lhes impede de escapar. Consequentemente, os petibionários consideram que a falta de 
conhecimento sobre as leis laborais pelos trabalhadores, a necessidade de satisfazer suas 
necessidades básicas, a falta de mecanismos fegais e a falta de e·ficácia das fiscaliza<;5es pelas 
autoridades responsáveis, resultaram no surgimento de um contexto de trabalho escravo e da 
impunidade do mesnio. Conforme o alegado pelos peticionários, esta situa9ao está refletida na 
Fazenda Brasil Verde, situada no estado do Pará, desde 1988. 

11. Os peticionários consideram que a denúncia é admissfvel com base no artigo 46.2.b 
da Conven9il0 Americana, em virtude de que os· recursos internos nao foram eficazes para garantir o 
acesso á justi9a dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, em rela<;ao aos quais houve viola<;iio do 
direito a um processo regular dentro de um prazo razoável. Nesse sentido, manifestam que o Brasil 
nao investigou diligentemente as denúncias de trabalho escravo realizadas em 1988 e 1992 perante 
as autoridades locais, e semente em 1997 .o Estado iniciou u m processo penal, o qual foi extinto em 
2008, portante foram esgotados os recursos internos. Adicionalmente, consideram que uma vez 
que a denúncia foi apresentada em 1988, houve demora injustificada no processamento dos 
recursos internos para reparar as viola<;5es aos direitos humanos. Agregam que o Estado teve 
diversas oportunidades para referir-se a admissibilidade do caso, mas se absteve por mais de nove 
anos, raz8o pela qua! "se presume que renunciou tacitamente a esse argumento de defesa 
estabelecido na Conven<;ilo." Destacam que "nao denunciam semente os fatos referentes a 
fiscaliza<;ao de 1989," seniio também as subseqüentes fiscaliza9óes- acorridas com posterioridade 
a ratifica<;iio da Conven9ao Americana - nas quais foram encontrados .trabalhadores sob condi96es 
desumanas e análogas ao trabalho escravo. 

12. Manifestam que o fenómeno do trabalho escravo no Brasil é fomentado 
especialmente pela vulnerabilidada dos trabalhadores rurais, causada pela falta de acesso a terra, o 
desemprego e a precariedade do trabalho sazona!, a falta de forma9ilo profissional, dentre outros. 
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13. Destacam que o Caso José Pereira (no. 12.289) perante a CIDH serviu para que o 
Estado reconhecesse a existencia do trabalho escravo no pais. Acrescentam que a maioria das 
políticas públicas adotadas pelo Estado sobre o tema encontram-se imersas no acordo de solu<;ao 
amistosa sobre esse caso assinado em 24 de outubro de 2003. 

14. Reconliecem os esfor9os do Brasil para combater o trabalho escravo a partir de 
1995, mas consideram que as medidas nao foram suficientes para erradicar a prática. Portento, 
mesmo quando sao "resgatados" pelo Grupo Móvel do Ministério do Trabalho, a maioria dos 
trabalhadores rurais volta a buscar·trabalho escravo nas fazendas. Adicionam que urna prava da 
insuficiencia da legisla<;áo respectiva é que a maioria dos casos de trabalho escravo permanece 
impune e o número de trabalhadores submetidos a essa prática aumenta a cada ano. Consideram 
que as políticas públicas de combate ao trabalho escravo "nao devem estar limitadas a a<;oes de 
caráter repressivo," sen§o que devem propiciar u m conjunto de medidas alternativas que resulte m 
numa vida digna aos trabalhadores. 

15. Sobre o mérito do caso, denunciam a continua violaQáo de direitos consagrados na 
Declara<;ao e na ConvenQao Americanas pelo Estado, devido a que permitiu a submissao a 
condi<;oes análogas á escravidao dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Nesse sentido, alegam 
que o Estado nao realizou fiscaliza96es eficazes e adequadas, e destacam as falhas na investigaqao 
e persecu<;ao penal das violaQ6es de direitos humanos acorridas desde 1989 na referida fazenda. 
Acrescentam que esses trabalhadores veem-se "abrigados a trabalhar em condi<;óes infrahumanas e 
como escravos" para sobreviver, por nao terem op9óes e pela falta de "efetividade do aparato 
judicial a pesar de conhecer a situa<;ao." 

16. Além disso, indicam que as condi<;5es nas quais foram encontrados os trabalhadores 
na Fazenda Brasil Verde constituem trabalho for<;ado, pois estavam sujeitos a medidas de coerqao 
como o contrato com promessas de condi<;oes nao cumpridas, sofriam restriqao a sua liberdade de 
movimento e residencia, eram submetidos a castigos· físicos, reten9ao de documentos pessoais, e 
imposi<;ao de dividas impossiveis de pagar. Adicionalmente, estavam submetidos a condi<;oes . 
desumanas de moradia, comida, bebida e. saúde. Alegam que tais tratos desumanos limitam su a 
capacidade de decidir livre e voluntariamente. 

17. Consideram que o Estado é responsável internacionalmente por nao ter impedido 
desde 1988 a a9ilo de particulares .envolvidos na prática de trabalho es<;:ravo através de urna 
investigaqao diligente; por nao garantir a subsistencia dos trabalhadores da fazenda através da 
opqilo de ter um trabalho em condiqóes dignas; por ter violado o direito a livre circula<;ao dos 
trabalhadores em virtude de nao ter tomado as medidas para investigar as denúncias de trabalho 
escravo na fazenda. Em consequencia, consideram que o Estado violou os artigos 6.1 e 6.2, 5.1, 
5.2, 7, 22.1 e 22.3 da Conven<;ilo Americana, assim como os artigos 1, Vil, VIII, XI e XIV da 
Declaraqao Americana. 

18. Em relaQilo com o suposto desaparecimento dos adolescentes lron Canuto da Silva e 
Luis Ferrelra da Cruz, consideram que o Estado é responsável pela violaqilo dos artigos 4.1, 5.1, 
5.2, 19, 1.1, 8 e 25 da Conven<;ao Americana, e dos artigos 1, VIl e XVIII da Declara<;ao Americana, 
por nao adatar as medidas de investigaqao pertinentes. Acrescentam que a inspeqao realizada em 
1989 pela Polfcia Federal resultou na presunqao de que os adolescentes haviam fugldo, razao pela 
qual nao se realizaram quaisquer investiga<;óes para verificar o acorrido. Nesse sentido, consideram 
que o Estado nunca teve a inten<;ao real de esclarecer o paradeiro dos adolescentes, e sob quais 
circunstancias ocorreu o seu desaparecimento. Assim sendo, o Estado impediu o acesso a verdade 
dos familiares dos dois adolescentes. Ressaltam que urna vez que o Estado toma conhecimento dos 
fatos, este tem a obrigaqao de iniciar urna investiga<;áo séria, imparcial e efetiva, utilizando os meios 
legais disponiveis para estabelecer a verdade e a responsabilidad e pelos fatos. Consideram que essa 
obrigaqao impera~iva é ainda mais relevante em se tratando de menores de idade. 
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19. Argumentam ainda, que o Estado é responsável pela viola9iío continua dos artigos 
8.1 e 25.1 da Convenqáo Americana e do artigo XVIII da Declaraqao Americana, porque descumpriu 
o seu dever de preven9ao e investiga9ao do trabalho escravo, visto que apesar das autoridades 
conhecerem a situa9ao da Fazenda Brasil Verde desde 1988, nao investigaram de modo completo e 
efetivo as denúncias apresentadas para dirimir as reponsabilidades pelos fatos. Nesse sentido, 
consideram que o Estado náo brindou um recurso simples e rápido ou qualquer outro recurso judicial 
efetivo para proteger os trabalhadores contra os atos que violavam seus direitos humanos. 
Consideram que as omiss6es desde a fiscaliza9ao de 1989 impediram a reconstru9ao dos fatos e a 
determina9ao de responsabilidades, e ressaltam que as sucessivas denúncias de trabalho escravo na 
fazenda desde 1989 nao receberam a atua9ilo diligente do Estado. Manifestam que o processo 
administrativo aberto em 1992 nao ordenou medidas para continuar com a investiga9ao e foi 
arquivado pelo Ministério Público "porque a investiga9So e o processo tora m ineficazes." 

20. Ressaltam que o único processo penal iniciado com respeito ao fatos foi instaurado 
em junho de 1997 através de denúncia do Ministério Público Federal, ou seja, nove anos depois da 
denúncia dos fatos acorridos em 1988. Consideram que o processo sofreu !números e injustificados 
atrasos durante a sua tramita9ao; que o processo foi incompleto porque nao incluiu todos os fatos 
que tinham sido denunciados pela Comissao Pastoral. da Terra, nem as informa96es e prevas 
coletadas durante fiscaliza9óes prévi.as. Esse processo culminou, sem julgamento do mérito, em 
julho de 2008 com a aplica9ao da prescri9ao da a9ilo penal em rela9ao aos delitos de redu9ao a 
condi9áo análoga de escravo, atentado contra a liberdade de trabalho e recrutamento ilegal de 
trabalhadores num local para outros do território nacional. Manifestam que transcorreram dez anos 
de tramita9ll0 do processo referente a fiscalizayao de abril de 1997 para que fosse determinada a 
jurisdi9llo competente para julgá-lo .. 

21, Além disso, o processo penal contra o dono da fazenda foi suspenso pela aplica9ao 
da Lei 9.099/95, e finalizado depois do transcurso do prazo de suspensao processual. Destacam 
que, de acorde com essa lei; quando o tipo ·penal for de "mehor" potencial ofensivo e com pena 
prevista igual ou inferior a um ano, o Ministério Público pode propor a suspensao do processo por 
um período determinado de tempo; portante, se nao acorre reincid§ncia durante o transcurso da 
suspensáo, resta extinta a responsabilidade do réu. Nao obstante, no presente caso, consideram 
que a suspensáo do processo foi mentida em viola9llo ao determinado pela legisla9áo, visto que 
antes do vencimento do prazo d~ prescri9ao foram detectadas infra9óes semelhantes aquelas 
imputadas na nova fiscaliza9ao realizada na fazenda em mar9o de 2000, porém essas pravas nao 
foram incorporadas ao referido processo. 

22. Consideram que as autoridades nao foram diligentes, pois nao ordenaram as medidas 
necessanas e razoáveis para estabelecer dentro de um prazo razoável a responsabilidade dos 
supostos culpados. Além disso, alegam que o Estado nao puniu os responsáveis pelas condi9óes 
desumanas ·as quais foram submetidos os trabalhadores, e nao lhes garantiu o direito a uma justa 
remunera9ao. 

23. Destacam que a imposi9ilo do trabalho · escravo está terminantemente proibida pelo 
direito internacional e, particularmente, ·pelas normas interamericanas de . direltos humanos. 
Sustentam que, conforme as interpreta9óes dos órgaos internacionais, nao existe uma difere'n9a 
conceitual clara entre traba[ho for9ado ou obrigatório, e escravidao ou servidao; e especificaram que 
a característica principal do trabalho for9ado é o endividamento, geralmente de forma fraudulenta, 
para a reten9ao dos trabalhadores. Nesse sentido, enfatizam que o trabalho escravo rural no Brasil 
foi classificado como trabalho for9ado e escravidao. Consideram que· o Estado tem o dever de 
adatar as medidas necessárias para erradicar esta prática, através da: i) imposiqáo de san9óes 
penais; iil comprova9ao de sua eficácia e estrita aplica9ao; e iii) garantia de que as concess5es 
particulares que impliquen trabalho for9ado ou obrigatório sejam anuladas o quanto antes. 
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B. O Estado 

24. O Brasil considera que o presente caso nao cumpre com os requisitos de 
admissibilidade do artigo 31.1 do Regulamento da CJDH e do artigo 46.1.a da Conven<;ao 
Americana; destaca que nao renunciou ao seu direito de invocar a falta de esgotamento dos 
recursos internos, e considera que os peticionários confundem as supostas viola<;5es dos artigos 8 e 
25 da Conven<;áo com o requisito de prévio esgotamento dos recursos internos. 

25. O Estado considera que a complexidade do caso justificarla a demora no processo 
interno, em base ao grande número de testemunhas e do conflito de competencia entre as esferas 
federal e estadual. 

26. Em rela<;ao com o ,conflito de competencia,. o Estado manifesta que a Emenda 
Constitucional 45 de 2004 determinou a competencia da Justi<;a do Trabal ha para julgar quest5es · 
administrativas, civis e laborais relativas a redu<;ao a condi<;ilo análoga a de escravo, enquanto que a 
parte penal é de responsabilidade estadual. Acrescente que, apesar do Supremo Tribunal Federal ter 
determinado a competencia federal para o delito de reduqao a condiqao análoga a de escravo em 
2006, até antes dessa senten<;a o entendimento jurisprudencia! dominante, assim como a legisla<;ao 
penal, indicava que o delito deveria ser julgado pela justi<;a estadual. O Brasil considera que o fato 
das a<;6es penais relativas a trabalho escravo passarem a esfera federal "tem a vantagem de 
propiciar maior independencia e imparcialidade aos julgamentos, ". minimizando a "influencia de 
circunstancias Jocais" tais como os .latifundiários acusados desses delitos e que tem "grande poder 
na regi.Bo/' · 

27. No presente caso, em 2001 a justi9a federal remeteu o processo a justi<¡a estadual 
que, por sua vez, se declarou incompetente em novembro de 2004 para processar e julgar a a<¡ao 
penal instaurada em 1997, o que suscitou o conflito negativo de competencia. Em setembro de 
2007, o Superior Tribunal de Justi9a declarou a competencia da justi<;a federal para examinar o 
processo. O Estado considera que ainda que o referido coilflito de competencia "tenha postergado 
o avan<;o processual," "a demora na aqao penal está justificada pela complexidade e pela recente 
modifica<;áo no entendimento jurisprudencia! dominante." Portento, a petiqáo nao cumpre com um 
requisito essencial de admissibilidade, razao pela qual solicita o arquivamento do caso. 

28. Nao obstante, o Estado também apresentou considera<;5es sobre o mérito do assunto 
"na eventualidade" de que a Comissao decida pronunciar-se sobre o mesmo. 

29. O Brasil considera que nao existe viola9ao dos artigos 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 22.1 e 
22.3 da Conven9iio Americana, nem dos artigos ·1, Vil, XI e XIV da Declaraviío Americana. Nesse 
sentido, destaca que os delitos presumivelmetne cometidos nao foram perpetrados por agentes 
estatais, mas sim por particulares. Acrescente que o Estado nao foi omisso no que diz respeito a 
preven9ao dos delitos, pois realizou, entre outras ac6es, políticas de reforma agrária, de combate a 
violencia no campo, de fisca[izayaO e combate , ao trabalho escravo, assim como ampliou e 
modernizou a legisla9iio pertinente, a ti m de proteger os trabalhadores .rurais. 

30. Sobre o trabalho escravo, o Estado destaca que sua erradicaQiío transformou-se em 
prioridade nacional desde 1995, quando o governo reconheceu a sua existencia. Ademais, 
manifesta que náo somente ratificou diversos instrumentos internacionais sobre a matéria, como 
canta com distintas disposi96es no seu direito interno, principalmente na Constitui<;áo Federal e no 
Código Penal, que tipificam os atas de reduzir pessoas a condi<;5es análogas as de escravo. 

31. Ainda, destaca, dentre outras, as seguintes medidas para combater o· trabalho 
escravo no país: 01 o sistema de coopera9ao entre a Polícia, o Ministério Público do Trabalho, as 
superintendencias regionais do. trabalho e emprego e o Grupo Especial de Fiscalizayao Móvel 
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(GEFMJ, encabe9adas pelo Ministério do Trabalho e Emprego; (ii) o Grupo Executivo de Repressao 
ao Trabalho Escravo; (iiil a cria9ao em 2003 da Comissao Nacional para a Erradicavao do Trabalho 
Escravo cuja funqáo primordial é supervisar a execuqao do Plano Nacional para a Erradicaviío do 
Trabalho Escravo; (ivl reformas legislativas para "ter meios mais eficazes de repressao aos delitos de 
escravidao contemporanea" e outras reformas "em espera de deliberaqao;" (vi atenqao a todo 
trabalhador resgatado das condi96es de trabalho escravo; {vi) interven9ilo segura na contrataqao 
laboral, na qua! o contrato laboral acorre por meio da intervenqao da autoridade estatal; (vii) criaqao 
do día nacional da Juta contra o trabalho ·escravo; (viiil criaqao de uma "lista suja" de pessoas que 
tenham sido sancionadas administrativamente por submeter trabalhadores a condiq6es análogas a 
de escravo a fim de restringir seu acesso a financiamentos económicos. 

32. O Estado considera· que existem avan9os "em grande escala" no concernente a 
fiscaliza9ilo, sensibilizavao e capacita9ao de atores na Juta contra o trabalho escravo e a 
conscientizavilo dos trabalhadores a respeito dos direitos dos quais sao titulares. Adicionalmente, 
considera que as reformas legislativas obtiveram resultados claros que permitiram diminuir a 
vulnerabilidade em vários estados do país, mediante as fiscaliza9óes de terrenos, trabalhadores 
resgatados, pagamento de indenizaq5es·e avisos das infra96es correspondentes. Além disso, insiste 
que as diligencias do Ministério do Trabalho tem caráter fiscalizador, punitivo e educativo, e que o 
aspecto educativo e reparador justifica as medidas de conciliac;ao. 

33. Em vista disso, o Brasil considera que, no presente caso, "seria exagerada a 
condenac;ao do pafs," diante dos "enormes esforqos" empreendidos pelas instituiqóes brasileiras 
para combater o trabalho escravo, o qua! se bem ainda nao foi erradicado, encontra-se "no caminho 
adequado para enfrentar o problema." Agrega que, tanto no aspecto global como no caso 
especifico, suas autoridades demonstraram empenho em combater a explora9ao dos trabalhadores 
reduzidos a condi9ao análoga a de escravo. 

34. Sobre o caso especifico, destaca que "todas as denúncias penais" foram 
investigadas de ofício pela Polfcia federal· ou pelo Minístério Público do Trabal ha. Considera que 
adotou todas as medidas possfveis para prevenir os delitos no campo, e investigar e processar as 

· denúncias respectivas. 

35. Assim senda, o Estado indica que na visita de 1989 nao foi constatada a existencia 
do delito de reduc;ao a condi9ao análoga a de escravo, senao semente Irregularidades ·laborais, sobre 
as quais foram efetivamente promovidos "termos de ajuste de conduta." Acrescente que na 
fiscaliza9ao realizada entre 23 de junho e 3 de julho de 1993 pelo Mínistério do Trabalho, nao foí 
constatada a prática de trabalho escravo, razao pela qua! nao foi apresentada denúncia, ao invés foi 
instaurado um processo administrativo. Finalmente, destaca que na fiscaliza9ao de 21 a 30 de abril. 
de 1997 foram constatados indícios da prática do crime de reduc;ao a condí9áo análoga a de 
escravo, e por isso foi interposta uma denúncia penal. 

36. Em relac;ao com os adolescentes desaparecidos, o Estado considera que tem a 
obriga9iio de meio de empreender esfor9os nas investigaq6es, mas nao de encontrá-los, pois as 
vezes "nao é possfvel ter exito na identífica9ao da autoría dos delitos, ou a comprovaqao de que 
houve delito, ainda mais quando se leva em considera9ao as dimens6es continentais do país." 

IV. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE 

A. Competencia ratione temporis, ratione personae, ratíone materiae e ratione /oci 

37. Os peticionários encontram·se facultados pelo artigo 44 da Convenc;ao para 
apresentar petic;óes perante a CIDH. As supostas vftimas sao pessoas físicas que se encontravam 
sob a jurisdi9ao do Estado na data dos fatos denunciados. Durante a tramitaviío do caso perante a 
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CIDH, os peticionários apresentaram fatos ocorridos na Fazenda Brasil Verde desde 1988 até 2000, 
e investiga96es que se estendem até o ano 2008. Adicionalmente, e independentemente de que os 
peticionários forneceram a lista dos. trabalhadores que se encontravam na Fazenda Brasil Verde nas 
fiscaliza96es de 1997 e 2000, destacaram que "nao denunciam somente os fatos referentes a 
fiscalizaQiio do ano de 1989," senao também as subseqüentes fiscalizaQ5es - ocorridas 
posteriormente a ratifica91io da Conven9ao Americana - nas quais foram encontrados trabalhadores 
em condi96es desumanas e análogas ao trabalho escravo. A CIDH observa que a partir da 
informa<(ao apresentada, desprende-se que os traba\hadores da Fazenda Brasil Verde durante o lapso 
de 1988-2000 teriam sido submetidos a possfveis viola<(6es de direitos humanos. Nao obstante, a 
Comissao considerará como supostas vftimas para efeitos do presente relatório, os trabalhadores 
presentes nas referidas fiscaliza96es, os quais alcan9am um número aproximado de 280 
traba\hadores, dos quais 178 estao individualizados nas se96es pertinentes do relatório. 

38. Em rela<(áo ao Brasil, como membro da Organiza<(ao dos Estados Americanos,' este 
está vinculado as obriga96es e deveres da Dec\ara91íO Americana e da Carta da OEA. O Brasil 
também é Estado Parte. da Conven9áo Americana que foi ratificada em 25 de setembro de 1992. 

39. Consequentemente, a Comissao tem competencia ratione personae para examinar a 
peti91ío, e competencia ratione /oci pois neJa há alega96es de viola96es de direitos protegidos pela 
Declara<;iio Americana e pela Conven<;iio Americana que teriam ocorrido dentro do território de um 
Estado Parte dos referidos tratados.· 

40. Além disso, a Comissao tem competencia ratíone materiae para examinar as 
potenciais viola<;5es de direitos humanos protegidos pela Declara<;iío e Conven<;iio Americanas, pois 
a peti<;ao alega viola<;iío a direitos protegidos em ambos instrumentos em diferentes momentos, 
senda o primeir,o em 1988, assim ·como posteriormente a data de ratifica9áo da Conven<;ao 
Americana pelo Brasil, em 1992. A Declara<;iío Americana constituí a principal fonte de obriga<;6es 
para os eventos. ocorridos até 25 de setembro de 1992, e a Conven<;ao Americana constituí a 
principal fonte de obriga<;5es para os eventos ocorridos após a· ratifica<;iio do referido instrumento 
pelo Estado. A Comissáo reitera qúe os supostos fatos descritos na peti<;ao comeqaram em 1988, 
quando o Estado ainda nao havia ratificado a Conven<;ao Americana. A CIDH, nasse caso, tem 
competencia ratione temporis pois as obriga96es decorrentes da Dec\ara91io e Conven<;iio 
Americanas encontravam-se vigentes para o Estado nas diversas datas em que teriam ocorrido os 
fatos, conforme as a\ega<;5es desde 1988. Assim sendo, para os tatos ocorridos antes de 25 de 
setembro de 1992 estava vigente a Declara<;ao Americana e, a partir dessa data, aplica-se a 
Conven<;ao Americana . 

. B. Esgotamento dos recursos internos 

41, O artigo 46.1.a da Conven<;ao Americana disp6e que, para que uma peti<;iio 
apresentada perante a Comissao seja admitida conforme o artigo 44 da Conven<;ao, é necessário 
que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdi<;iio interna, de acordo com os 
principios de direito internacional geralmente reccnhecidos. Este requisito tem como objetivo 
permitir que as autoridades nacionais tomem conhecimento da suposta viola<;ao de um direito 
protegido e, se for aproprlado, tenham a oportunidade de so\ucioná-Ja antes de que seja acionada 
uma instancia internacional. 

42. Os peticionários consideram que os recursos internos nao foram eticazes para 
garantir o acesso a justi9a para os traba\hadores sobre os quais se vio\ou o direito a um processo 

3 O Brasil é membro fundador da Organiza¡;:áo dos Estados Americanos. Assinou a Carta da OEA em 1948 e 
deposltou su_a ratlficagilio em 1960. 
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regular dentro de um prazo razoável. Adicionalmente, consideram que visto que a denúncia foi 
apresentada em 1988, houve demora injustificada na condu<;:ao dos recursos internos para reparar 
as viola9óes aos direitos humanos. O Estado nao contestou oportunamente a peti9ao, e quando 
respondeu, em 2007, alegou que no presente caso, "a demora da a9iío penal está justificada [em 
virtude da] complexidade e da recente modificaqao do entendimento jurisprudencia! dominante" em 
rela9iío com a jurisdiqao competente para examinar os processos de suposta redu<;:iío a condi91io 
análoga a de escravo. Nesse sentido, sustenta que a denúncia nao cumpre com o requisito de 
prévio esgotamento dos recursos internos e solicita o arquivamento do caso. 

43, Em primeiro lugar, a CIDH reitera a sua doutrina segundo a qual a análise sobre os 
requisitos previstos nos artigos 46 e 47 da Conven<;:ao deve ser realizada a luz da situa9ao vigente 
no momento em que se pronuncia sobre a admissibilidade ou inadmissibilidade da reclama<;:ao.' 

44. Na presente denúncia, sao alegados atos de redu<;:ao a condi<;:ao de trabalho for9ado 
ou escravo na Fazenda Brasil Verde desde 1988 e com posterioridade, supostamente cometidos por 
particulares, sem que o Estado tomasse as medidas necessárias para prevenir ou responder com a 
devida diligencia, Além disso, alega-se o desaparecimento dos adolescentes lron Canuto da Silva e 
Luis F.erreira da Cruz, supostamente acorrido em 1988. Finalmente, alega-se o suposto 
descumprimento do dever de investigar os mencionados fatos e sancionar os responsáveis, 

45. A Comissao observa que, a partir da informa<;:ao disponível, desprendem-se distintos 
momentos na evoluqao dos processos internos: 

a) A denúncia realizada perante a Polfcia Federal em 1988 sobre trabalho escravo na Fazenda 
Brasil Verde, e sobre o desaparecimento das referidas crianyas, e em relac;ao a esses fatos 
teria sido realizada uma visita policial a fazenda em 1989 e nao foi iniciada nenhuma 
investigayao penal a respeito. Os mesmos fatos foram denuriciados novamente em 1992, e 
pqr conseguinte se inicíou um processo administrativo que culminóu em 1996 com o 
arquivamento dos autos em virtude da prescrlyáo da ac;áo e da falta de pravas pelas falhas 
observadas na visita de 1989; 

b) O processo penal instaurado em 1897, com base na fiscaliza9ao do mesmo ano na 
mencionada fazenda, e que determinou que existía urna situay§o de reduyáo a condic;ao 
análoga a de escravo nessa fazenda. Esse processo toi extinto em 2008 pala pre1!Jcriyáo da 
agao penal; 

e) O processo de ayao civil pública impetrado em 2000 perante a Justlya do Trabalho contra o 
proprietário da Fazenda Brasll Verde, com base na fiscallzay§o realizada no mesmo ano. No 
marco desse processo foi alcanc;:ado um "acorde de concilíayao" entre o proprietário da 
fazenda e o Ministério Público do Traba!ho; 

d) Em re!ar;:8o as fiscaliz.ac;;Oes de 1993 e 1996 n§o foram abertas quaisquer investigac;Oes. 

46. Os precedentes estabelecidos pela Comissilo indicam que toda vez que um delito . 
perseguível de oficio é cometido, o Estado tem a obriga9ao de promover e impulsár o processo penal 
e que, nesses casos, este constitui a via idónea para esclarecer os fatos, julgar os responsáveis e 
estabelecer as sanqoes penais correspondentes, além de possibilitar outros meios de repara9ilo 
pertinentes. Os supostos fatos descritos pelos peticionários em rela9ao a redu<;:ao a condi9ao 
análoga a de escravo e aos desaparecimentos estao tipificados pela legisla<;:ao interna como delitos 

4 Anexo 1.1. C!DH, Re!atórlo No. 108/1 O, Pet1y8.o · 744-98 e outras, Admissibi!idade, O restes Auberto ufrio!a 
Gonzáles e outros, Peru, 26 de agosto de 2010, para. 54; Anexo 1.2. C!DH, Relatório No. 2/08, Peti980 506-05, 
!nadmissibilidade, José Rodrfguez Dañfn, Bo!jvia, 6 de mar9o de 2008, para. 56; e Anexo 1 ,3. ClDH, Relatório No. 20/05, 
Peti9áo 716-00, Admissibilidade, Rafael Correa Díaz, Peru, 25 de fevereiro de 2005, para. 32, 
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cuja investiga9ao e julgamento deve ser processada de oficio pelas autoridades judiciais, e portante, 
é o processo penal o recurso idóneo para a presente peti91ío. 

4 7, Segundo a informa9ao disponivel, a CIDH observa que no concernente a os fatos 
sobre suposta submissao ao trabalho escravo e os desaparecimentos acorridos em 1988, o Estado 
levou a cabo uma visita a fazenda em fevereiro de 1989, realizou alguns interrogatóricis sem emitir 
as respectivas atas nem identificar testemunhas, e nao abrí u nenhum inquérito sobre o particular. 
Em virtude disso, os peticionários voltaram a apresentar uma denúncia sobre os mesmos fatos em 
1992, em rela9ií0 a quaJ foi instaurado um processo administrativo, e nao um processo penal que, 
como estabelecido no parágrafo anterior, é o recurso adequado. 

48. No que diz respeito a fiscallza9ao realizada em 1997, a qual declarou a existencia de 
trabalho escravo, e o correspondente processo penal, a CIDH destaca que se bem saja esse o 
recurso idóneo, transcorreram mais de dez anos desde a instaura9ao do processo - quatro deles 
para que fosse decidido o conflito de competencia- e um ano depois, ou saja, em 2008, o processo 
foi extinto pela prescri9ao da a9ao penal, razao pela qual o recurso nao foi efetivo. 

49. Além disso, no que se refere ao processo de a9ao civil pública interposto em 2000 
sobre os fatos de trabal ha escravo detectados na fiscaliza9ao do mesmo. ano na citada fazenda, este 
resultou num acordo de concilia9ao entre o proprietário da fazenda e o Ministério Público do 
Trabalho, o que, como já destacado, nao é o meio adequado. Em particular, nao existiria um 
recurso para restituir os salários pelo valor do trabalho realizado ou para recuperar as somas de 
dinheiro ilegalmente subtrafdas. 

50. Finaln}ente, em rela9ao com as fiscallza9óes de .1993 e 1996, a Comissao observa 
que o Estado nilo iniciou inquérito algum sobre as mesmas. 

51. Nesse sentido, e para os fins do requisito previsto no artigo 46.1 .a da Convenvao, a 
CIDH conclui que as supostas vitimas nao contaram com um recurso efetivo destinado a remediar 
as supostas viola<;óes aos seus direitos humanos. 

C. Prazo de apresentagilo da petíc;:ao 

52. Conforme o disposto no artigo 46.1 .b da Conven9ao, para que uma peti<;ao saja 
admitida, ela deve ser apresentada dentro do prazo estipulado, ou saja, seis meses contados a partir 
da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisao definitiva 
emitida em nivel nacional. Esta regra nao se aplica quando a Comissao decide que se configura uma 
das exce<;óes ao requisito de esgotamento prévio dos· recursos internos. Nesses casos, a Comissao 
deve determinar se a peti<;ao foi apresentada dentro de u m prazo razoável, de acordo com o artigo 
32 do seu Regulamento .. 

53. De acordo com o dlsposto no parágrafo 45, os supostos fatos acorridos na Fazenda 
Brasil Verde foram relatados as autoridades internas em distintas oportunidades a partir de 1988. 

54. No que diz respeito aos fatos denunciados em 1988, e levando em considera<;ilo que 
os órgaos da jurisdi<;ao interna nao abriram a respectiva investiga<;ilo penal, nem nessa 
oportunidade, nem em 1992 após uma nova denúncia, nem foram considerados na investiga<;ao 
penal aberta em 1997, e como a presente peti9áo foi recebida em novembro da 1998, a CIDH 
considera que a mesma foi apresentada dentro de um prazo razoável. 

55. Em rela9ao com o processo penal instaurado em 1997 e extinto eni 2008, a 
Comissao observa que o processo finalizou-se posteriormente a apresentayaO da petiyáO. 
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56. Por outro lado, a CIDH observa que, posteriormente a apresenta9ao da peti9iío 
inicia!, foi informada sobre novos i'ncidentes de traba!ho escravo e seu correspondente processo 
laboral de a9iío civil pública, o qua! resultou num acordo de conciliaQiíO entre o proprietário da 
fazenda e o Ministério Público do Trabalho assinado em 2002, com o que o recurso foi esgotado. 
Nesse sentido, o cumprimento do requisito de apresentaQiío oportuna da peti9iio encontra-se 
intrinsecamente vinculado ao esgotamento dos recursos internos. 

57. Portante, a peti9iío cumpre igu~lmente o requisito de apresenta9iio dentro de um 
prazo razoável, conforme previsto no artigo 32 do Regulamento da CIDH. 

D. Duplicagao de procedimentos e coisa julgada internacional 

58. Niío se desprende dos autos que a matéria da petiQiio esteja pendente de outro 
processo de soluQiío internacional ou que já tenha sido previamente resolvida pela Comissiío 
lnteramericana. Portante, a Comissiio considera cumpridos os requisitos estabelecidos nos artigos 
46.1.c e 47.d da ConvenQiio. 

E. Caracterizagao dos fatos alegados 

59. Para efeitos da admissibilidade, a Comissao deve decidir se a petiQao. exp5e fatos 
que poderiam caracterizar violaQ5es, conforme estipulado pelo artigo 47.b da Conven9iío 
Americana, ou se a petiqao é "manifestamente infundada" ou for "evidente sua total 
improcedencia," segundo o inciso e do mesmo artigo. O nfvel de apreciaQiío desses elementos é 
diferente daquele requerido para decidir sobre o mérito de um caso. A Comissao deve realizar uma 
avaliaQaO prima facíe para examinar se a denúncia fundamenta uma aparente ou potencial violaqilo 
de um direito garantido pela DeclaraQiio ou pela Conven9áo Americana, e nao para estabelecer a 
existencia de uma viola9iio. 

60. A partir dos elementos apresentados pelas partes, a CIDH considera que poderla 
estar caracterizada uma viola9iío aos direitos consagrados nos artigos 1, 11, VIl, VIII, XL XIV e XVIII 
da Declara9iio Americana para os fatos acorridos anteriormente a 25 de setembro de 1992, assim 
como nos artigos 1.1, 4, 5, 6, 7, 22, 8 e 25 da Conven9iio Americana para os fatos acorridos a 
partir da mencionada data, quando o Estado ratificou esse tratado. 

61. Finalmente, como nao estiío evidentes a falta de fundamentos ou a improcedilncia da 
peti9iio, a Comissáo conclui que a mesma satisfaz os requisitos estabelecidos nos artigos 47.b e 
4 7 .e da Conven9ao Americana. 

IV. ANÁLISE DE MÉRITO 

A. CONSIDERACÓES FÁTICAS 

1 . Contexto: trabalho for9ado e trabalho escravo no Brasil 

62. No Brasil, a escravidao remonta a épocas da sua coloniza9iio no século XVI, quando 
foram escravízados indígenas e, posteriormente, pessoas provenientes do continente africano/ os 
quais eram submetidos a trabalhos relacionados principalmente com o cultivo da cana-de-a9úcar.' 

' Anexo 2. AGUIRRE, Carlos. TOWNSEND, Cami!a. SCHMIDT-NOWARA, Christopher. NEEDELL, Jeffrey. PEREIRA 
TOLEDO MACHADO, María Helena e WEINSTEIN, Bárbara. LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN HISPANOAMÉRICA Y 
BRASIL: NUEVOS APORTES Y DEBATES HISTORIOGRÁFICOS. pág. 41: 
http://www .larramendi.es/i18n/consulta/registro.cmd?id = 1165. Ver também Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto 

contínuo ... / 
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63. Em 1650, iniciou·se um movimento pela aboli<;ao da escravidao, a qual foi 
legalmente erradicada em 1888, tendo o Brasil sido o último Estado no continente americano a 
abolir formalmente a escravidáo.' Nao obstante, os ex-escravos ficaram sem qualquer amparo ou 
apoio para sua reintegra<;ao na sociedade, vendo·se submetidos a entrar ao campo laboral das 
classes sociais menos favorecidas do pafs.• Adicionalmente, apesar da Lei de Terras ter permitido 
ao Estado a venda de terras "n8o ocupadas," as classes sociais desfavorecidas, entre el as os ex
escravos, nao puderam ter acesso as mes mas e m virtud e do se u custo elevado.' O estarte, tanto os 
pobres como os ex·escravos terminaram abrigados, a fim de sobreviver, a submeter-se a trabalhos 
com salários irrisórios nos grandes latifúndios dos fazendeiros e produtores agrfcolas, onde a 
tendencia de exploraqao laboral "desencadeou uma reconfigura<;ao do trabalho escravo. " 10 

64. Desde o inicio do século XX, o . Brasil teve u m desenvolvimento industrial e 
economice forte, devido a explora<;ao da floresta amazónica, o que atraiu grandes quantidades de 
trabalhadores a zona, na su a maioria oriundos da regiao nordeste do Brasil." Em meados do século 
XX, intensificou,se a industrializa<;ao da regiáo amazónica," e se expandiu o fenómeno da "posse 
ilegal e adjudica<;áo descontrolada das terras públicas" (grilagem)." propiciando assim a 
consolida<;ao da prática de trabalho escravo em fazendas de empresas privadas ou empresas 
familiares proprietárias de amplas extensoes de terreno." Conforme a Organiza<;ao Internacional do 
Trabalho (doravante "OIT"), nesse contexto sócio-econ6mico existla uma ausllncia de autoridade do 
Estado durante o processo de desenvolvimento da regiáo norte, onde as autoridades regionais foram 

.. ./continuavao 
de' 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporery forms of s/avery, including its causes and consequences. 
Gu!nara Shahinian. Mission to Brazil, pág. 3. · 

6 Anexo 3. A/HRC/16/20/Add .4. 30 de Agosto .de 201 O. Report ot the Specíal Rapporteur on contempprf!!ry forms 
of sf;¡¡very, inc/uding its causes ;md consequences. Gu!nara Shahinian. Mission to Brazil, pág. 3. 

7 Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms 
ot s/avery, fncluding its causes and consequences. Gulnara Shahinian. Mission to Brazif, pág. 3. 

s Anexo :4· BORGES MARTINS, Roberto. División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América 
Latína y el Caribe (CEPAL). Sérle 82. Santiago do Chile, maryo de 2004. Pág. 16 • 

. 8 Anexo 3. A/HRC/15/20/AddA. 30 de Agosto de 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporwy torms 
of slavery, including its causes and consequences. Gulnara Shahinian. Mission, to Brazil, pág. 3. 

10 Anexo 3, A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 201 O. Report ot the Special Rapporteur on contemporary forms 
of slavery, including its causes and consequences. Gulnara Shahlnlan. Mfssion to Braz/1, págs 4 e 7. 

11 Anexo 5. Organizac;ao Internacional do Trabalho (QIT). As boas práticas da inspeqáo do trabalho no Brasil: a· 
efradicar;ao do trabalho análogo ao de escravo - Brasilia: OIT, 2010. ·Anexo 6, Combatendo o Trabalho Escravo 
Contempor&neo: o exemplo do BrasiL O!T {201 0) Bras[!ia. Págs. 64 e 61. 

12 Em 1960 foi construfda a rodovia BelémwBrasflia, e a essa 'fegii.í.o devido a qua!idade de suas terras foram atraídas 
grandes empresas privadas, sob o subsfdio da SUDAM {Superintendencia de Desenvolvlmento da AmazOnia). Por isso, a 
construy§o dessa rodovla deixou de lado o acesso lento e fluvial, para dar passagem ao "tr§nsito intenso de·pessoas e bens." 
Ver: Anexo 6, Combatendo o Trabalho Escravo Contemporaneo: o exemp!o do Brasil. OJT {2Q10} Brasflia, Pág. 63. 

13 Em 1970, o Brasil encontrava-se sob ditadura militar, período no qua! o Governo Federal promoveu o Plano de 
lntegrat;:áo Nacional que visava o aproveltamento e o desenvolvimento da Amazónia brasileira. Através deste, partia-se do 
pressuposto de que as terras eram de propriedade do Estado, e portento eram adjudicadas para projetos da lndústria 
agropecuárla, o que causou urna "descontrolada distdbulyáo de terras públicas, [ ... J devastayáo da flora amazéln!ca, o 
desemprego, a miséria e a violencia no meio rural." Ver. Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporaneo: o 
exemplo do Brasil. O!T (2010) Brasflla. Pág. 62. 

14 Anexo 5. Organizayao Internacional do Trabalho {OIT). As boas práticas da inspe<;8o do trabalho no Brasil: a 
err?dlca9áo do traba!ho análogo flo de escravo - Brasma: OIT, 2010, Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo 
Contemporaneo: o exemp!o do Brasil. OJT (2?10) Brasf!la. Págs. 63 ~65 
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convertidas em aliadas dos latifundiários, "possibilitando, além da apropria<;:iio irregular de terras, a 
manuten<;iio de rela<;:6es de trabal ha ilegais marcadas pela violencia."" 

65. Segundo a OIT, em meados dos anos setenta foram intensificadas "as primeiras 
denúncias sobre a existencia de trabalho escravo no Brasil,"" o que propiciou que, a partir dos anos 
oitenta, a OJT haja acompanhado co'm aten<;:ao a situa<;ao." 

66. Segundo a OlT, em 201 O havia no mundo 12.3 milh6es de pessoas submetidas ao 
trabalho for<;ado, 25 mil das quais estaría no Brasil." Em 1993, foram denunciados 
aproximadamente 20 mil casos, e aproximadamente 25 mil pessoas encontravam~se nessas 
condi<;6es e m 1994. No entanto, de acordo com a informa<;:ao rece bid a pela ClDH durante su a 
visita in loca ao Brasil em 1995, em 1993 existiriam aproximadamente 60 mil trabalhadores 
submetidos a tais condi<;:5es. no país." No Brasil, as principais vítimas de trabalho escravo 
contemporáneo sao trabalhadores afrodescendentes ou morenos, oriundos da regiiio nordeste, dos 
estados mais pobres e com menos perspectiva de trabalho e emprego, a saber, Maranhao, Piauí e 
Tocantins, os quais se dirigem aos estados com demanda de trabalho escravo, tais como, Pará, 
Mato Grosso, Maranhao e Tocantins." Além da pobreza, outra causa estrutural do trabalho escravo 
é o fato da propriedade da terra estar concentrada na milo de poucos." De acordo com os relatórios 
do Ministério do Trabalho do Brasil, as atividades nas quais mais se utiliza o trabalho escravo sao a 
cria9iio de gado, a agricultura em grande escala" (como o cultivo de cana-de a<;:úcar), o 
desmatamento e a explora9ao do carv8o. 23 

l!i Anexo 5. Organlzay{ío lnternaclonat do Trabalho {OIT). As boas práticas da inspey§o do trabatho no Brasil: a 
erradica~áo do traba!ho análogo ao de escravo - Brasilia: OJT, 2010. Anexo· 6. Combatendo o Trabalho Escravo 
Contemporlineo: o exemp!o do BrasiL OIT {2010) Brasflia. Págs. 63-65 

16 Anexo 6. Organizaqao Internacional do Trabalho {OIT). As boas prátlcas da ínspeyáo do trabalho no Brasil: a 
erradicac;ao do traba!ho análogo ao de escravo- Brasf!la: OIT, 2010. 1 v. Pág 14. Anexo 6. Combatendo o Traba!ho Escravo 
Contemporaneo~ o exemplo do Brasil. OJT {201 0) Brasilia. Págs. 34 -35. · · 

11 Em 1992, a Comissáo de Expertos da OIT sollcitou ao Brasil que desse eXplicaQOes sobre a situaQáo de traba!ho 
escravo, fato que foi negado pelo governo que inslstiu que a problemática girava exclusivamente em torno de vio!aqOes da 
!egisla9áo laboral. Ver Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporáneo: o exemp!o do Brasil. OIT !201 0) Brasflia. 
Pág. 3.1. 

18 Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporaneo: o exemplo do Brasil. OlT (201 0} Brasilia. 

19 Anexo 7, C!DH, Relatório sobre a · Situaltao dos Direitos Humanos no Brasll, OEA/Ser.LJV/!!.97 
Doc. 29 rev, 1 29 de setembro de 1997, Capitulo VH, A propriedade de terras rurais e os direitos humanos dos trabalhadores 
rurais, disponfvel e m J:l.tU?.://www .cidh.oas.org/countryrep/brazil~port/indice. htm. · 

20 Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporaneo: o exemplo do Brasil. OIT (2010) Brasflia. Ver 
também Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 201 O. Report of the Special Rapporreur on contemporary torms of 
slavery, including its.causes and consequenCfJS. Gulnara Shahinlan. Mission to Brazif. 

21 Anexo 3. A/HRCJ15120/Add.4. 30 de Agosto de 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporory forms 
of slavery, including its causes and consequences. Gulnara Shahinian. Mission to Brazif, para. 23. An.exo 7, CIDH, Relatório 
sobre a Sltuaqao · dos Direitos Humanos no Brasil, OEA/Ser.L/V/11.97 
Doc. 29 rev .1 29 de setembro de 1997, Capitulo VIl, A propriedade de terras rurais e. os direitos humanos dos trabalhadores 
rurals, disponfvel em http:/ /www, cídh.oas.org/countryrep/brazll~port/indice .htm. 

22 Segundo a Relatora das Na90es Unidas sobre as formas contemporaneas de escravidao, o trabalho escravo 
intensificou-se no Brasil a partir de 1960 e 1970, devido a expansao das técnicas agrfcolas modernas na AmazOnia brasi!eira, 
o que requeriu o recrutamento de mais trabalhadores. Anexo 3. A/HRCJ15/20/Add.4. 30 de Agosto de 201 O. Report of the 
Specia! Rapporteur on contemporary torms ot slavery, including its causes and consequences. Gulnara Shahinian. Mission to 
Brazil, p. 25. 

23 Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 201 O. Report of the Spedal Rapporteur on contemporary torms 
of s/avery, including its causes and conseqt~ences. Gu!nara Shahinian. Mission to Brazil, p, 30. 
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67. Os trabalhadores, na su a maioria homens pobres entre 15 e 40 anos de idade, sao 
recrutados por "gatos"" nos seus estados de origem, com a promessa de trabalho em troca de 
salário." Ao chegar nas fazendas porém, os trabalhadores se dao canta de que sao "devedores" 
dos empreiteros, pelo transporte, alimentayao e alojamento; tem ainda que pagar sus comida e 
moradia no estabelecimento; e que as condi9oes de trabalho sao, em geral, ilegais," os 
trabalhadores sao submetidos a condiyoes desumanas de moradia, alimenta9ao e saúde, e sao 
abrigados a assinar notas promissórias e/ou contratos em branco. Devido a que o salário é menor 
que o prometido, ou inexistente, o salário real nao é suficiente para pagar as "dividas" que lhes sao 
impostas." Concomitantemente, eles sao amea9ados no sentido de que nao podem abandonar a 
fazenda sem pagar as suas dividas. Naqueles casos em que tentam faze-lo, os capatazas os 
prendem sob a mira de armas de fogo. Como· as fazendas geralmente estao e m lugares isolados, é 
perigoso e diffcil fugir, e em muitos casos, uma tentativa desse tipo significa a morte dos 
trabalhadores." 

68. Segundo a informa9iío fornecida pela OIT, a impunidade nos julgamentos sobre 
reduyao ao trabalho escravo "deve-se a articula9ao dos fazendeiros com os poderes federal, 
estaduais e municipais. Muitos fazendeiros exercem dominio e influencia em distintas instancias do 
poder nacional. seja de forma direta [ ... ] ou de forma indireta."" Sobre esse particular, no seu 
relatório de pais de 1997, a· CIDH destacou em rela9ao ao trabalho escravo que "póde cornprovar 
que existe urna situa9ao geral de atemoriza<;:ao da populavao e das autoridades, e de impoténcia em 
tace da impunidade30 [ ... ] Tanto a populayáo como numerosas autoridades indicaram a CIDH que a 
sitUayaO é atribuivel a ina9a0, a negligencia e a incapacidade dO sistema policial e judicial, aS óbvias 

74 Os "gatos" sao indivfduos encarregados do aliciamento, transporte e vigilancia dos trabalhadores. Segundo a 
Relatora das NayOes Unidas sobre as formas contemporaneas de escravidao, a figura do "gato" alude a intermediários no 
contrato de trabalho com proprietárlos de terra, empresas nacionais ou internaciona!s: "99. These exemplary actions threaten 
to be overshadowed if urgent actfon is not takon to stop the cyc/e of ímpunity enjoyed by /andowners, local and international 
companfes and some intermediarios, suc/1 as the gatos, who use slave labour," Anexo 3. A/HRC/15120/Add.4. 30 de Agosto 
de 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of sfavery, inc!uding ;ts causes and consequences, 
Gulnara Shahinían. Mission to Brazl1. 

25 Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 2010. RePort ot the Speciaf Rapporteur on contemporary forms 
of sl&very, inc!uding íts causes and consequences. Gulnara Shahinlan. Míssion to Brazil, para. 27. 

20 Anexo 7. ClDH, Relat6rio sobre a Situa98o dos Direitos Humanos no Brasil, OEA/Ser.L/V/11.97 
Doc. 29 rev.1 29 de setembro de 1997, Capítulo VIl, A propriedade de terras rurais e os direitos humanos dos trabalhadores 
rurais, disponlvel e m http://www .cidh.oas.org/oountryrep/braziiMport/indice.htm. Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de 
Agosto de 2010. Report of the Specíal Rapporteur on contemporary forms of s/avery, includlng its causes and consequences. 
Gulnara Shahinian. Mission to Brazil, p-. 25. · • 

27 Anexo 7. C!DH, Relatório sobre a Sltuacao dos Direltos Humanos no Brasil, OEA/Ser.LN/11.97 
Doc. 29 rev.1 29 de setembro de 1997, Capitulo VIl, A proprÍedade de terras rurais e os direitos humanos dos traba!hadores 
rurals, d!sponfve! em http://www .cidh.oas.org/countryrep/brazil-.port/índice.htm. Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de 
Agosto de 201 O. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, íncluding its causes and consequences. 
Gulnara Shahinian. Mission to Brazil, p. 25. · 

28 Anexo 7. ClDR, Re!at6r1o sobre a S!tua98o dos D!reltos Humanos no Brasil, OEA/Ser.l/V/11.97 
Doc. 29 rev.1 29 de setembro de 1997, Capitulo Vl!, A proprledade de terras rurals e os direltos humanos dos trabalhadores 
rurais, disponfvel em http://www .cidh.oas.org/countryrep/brazi!-port/indice.htm. Anexo 3. A/HRC/15/20/Add .4. 30 de 
Agosto da 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences. 
Gulnata Shahlnian. Mission to Brazf'l, p. 25. 

2
& Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contempor!ineo: o exemplo do Brasl!. OIT {201 0} Brasflia. 

30 Anexo 7. CJDH, Relatório sobre a Situa980 dos Direitos Humanos no Brasil, OEA/Ser.L/V/1!.97 
Doc. 29 rev. 1 29 de setembro de 1997, Capitulo VI!, A propriedade de terras rurais e os direitos humanos dos trabalhadores 
rurais, disponível em http://www.cidh.oas.org/countryrep/brazilMport/indice.htm. 
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conexoes entre delinquentes e autoridades dos diferentes poderes e, além disso, a própria intimida9á0 
que estas sotrem. "3 1 

69. A partir de 1995, o Estado brasileiro vem tomando medidas tendentes a combater o 
trabalho escravo. Em 1996, criou o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho,'' e especialmente a 
partir de 2003, o Estado vem promovendo diversas políticas públicas e reformas legislativas sobre a 
matéria, sobre as quais cabe destacar, dentre outras, o primeiro Plano Nacional para a erradica9iio 
do trabalho escravo no Brasil, a cria9iio da Comissiio Nacional para a erradicaQao do trabalho 
escravo, a criaQ§.o da "lista suja" que registra as pessoas trsicas ou jurídicas que hajam utilizado o 
trabalho escravo. 

70. Desde 1995 até 2010, aproximadamente 40.000 trabalhadores foram resgatados de 
condigéies de trabalho escravo. Nao obstante, o Subprocurador do Trabalho afirmou sobre isso que 
"somanta .50% das denúncias sao atendidas/'33 o que permitiría estabalecer que o número de 
trabalhadores submetidos a trabalho escravo poderla ser o dobro. 

;2, Fatos provados 

71. A Fazenda Brasil Verde encontra-se localizada no sul do estado do Pará, Brasil. Sua 
área total é de 1780 alqueires {8544 hectáres). senda que 1241 alqueires (5956.8 hectáres) sao de 
pasto formado, ande sao criadas cabe9as de gado." Está localizada no municfpio de Sapucaia, no 
estado do Pará, situada na localidade de Santa Maria, distrito de Floresta do Araguaia, Pará." O 
proprietário da Fazenda Brasil Verde, segundo a fiscaliza9ao de 1997, formava parte do Grupo 
lrmiios Quagliato, os quais ,possufam, nessa regiao, inúmeras fazendas, com cerca de 130.000 
cabe9as de gado." 

Denúncias de 1988 e 1992, as visitas por parte das autoridades e as investiga96es 

72. No fim de 1988 e infcio de 1989, a Polícia Federal recebeu denúncias de trabalho 
escravo em várias fazendas na regiao do municipio de Sapucaia, no estado do Pará, incluida a 
Fazenda Brasil Verde." 

73. Em 21 de dezembro de 1988, Adailton Martins dos Reís, trabalhador que havia 
fugido da Fazenda Brasil Verde testemunhou que: 

Trabalhei na tazenda 30 días, aqui ele me garantiu muita coisa e eu levei todos os 
mantimentos para o trabalho e chegando lá ele me jogou numa lama danada roqando juquira, 

31 Anexo 7, CJDH, Relatório sobre a Situayao dos Direltos Humanos no Brasil, OEAJSer.L/VJII.97 
Doc. 29 rev.1 29 de setembro de 1997, Capítulo VlL A propriedade de terras rurais e os direitos humanos dos trabalhadores 
rurals, disponfvel em http://www.cidh.oas.org/countryrep/brazfl~port/indice.htm, para. 41. · 

32 Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contempor{l.neo: o exemplo do Brasí!. OJT (2010) Brasííia, pág. 31. 

33 Anexo S. Em Discussáo. Revista de audiéncias públicas do Senado Federa!. Número de escravos pode ser ma;or 
do que se ;mag;na·, Ano 2- No. 7 - maio de 2011. Pág. 16, Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011. 

34 Anexo 9. Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011, f6Ho 18. Diz que eram aproximadamente 46 
CTPS. 

35 Anexo 1 O. Off cío no. 03.97-SI de 1 O de mar90 de 1997, Anexo ao escrito do Estado de 15 de ju!ho de 2011, 
fólio 20. 

36 Anexo 10. Offcio no. 03.97-S! de .10 de man;o de 1997, Anexo ao escrito do Estado de 15 de ju!ho de 2011, 
fó!io 19. 

37 Anexo 11. Ordem de Missao no. 018.89 para investigar as fazendas Rio Verme!ho, Brasf!.Verde e Belaüto pelas 
denúncias de trabalho escravo, Po!ícia Federal 9 de feverelro de 1989, Anexo 1 da petiq3.o inicia! de 12 de novembro de 
1998. 
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morando num barraca cheio de água, minha. esposa operada, minhas crianqas adoeceram, era 
o maior sofrimento. Precisei comprar dais vidros de remédfos e me compraram (sic] Cr$ 
3.000,00. Quando fui sair de fazenda, fui acertar a canta ainda fiquei devendo Cr$ 21500 e 
ar precisei vender 1 rede, 1 colcha, 2 machados, 2 panelas, pratos, 2 colheres para ele nesse 
ainda fiquei devendo Cr$ 16.800 e sar devendo. 

Quando quería vir embora, e!e nao me ofereceu condiyS.o para saír, eu fiquei a manha inteira 
levando chuva, pois o gerente Nelson nos deixou na beira da estrada na chuva, com mulher e 
filhos doentes. 

Na fazenda a gente passa muita fome, e os peOes vivem muito humilhado (sic]. tantas vezes 
eu o vi prometendo tiros para os peóes. E a situa<;:áo continua, os peóes se querem sair em 
paz, precisam fugir, estes di as sarram 7 tugldos sem dinheiro. 38 

.74. Nessa mesma data, a Comissao Pastoral da Terra, junto com José Teodoro da Silva 
e Miguef Ferreira da Cruz, pai e irmáo, respectivamente, de lron Canuto da Silva de 17 anos e Luis 
Ferreira da Cruz de 16 anos, denunciaram perante a Policía Federal a prática de trabalho escravo na 
Fazenda Brasil Verde, assim como o desaparecimento dos adolescentes lron Canuto da Silva e Luis 
Ferreira d·a Cruz." Segundo a denúncia, em agosto de 1988 esses adolescentes foram levados, 
junto com outras quarenta pessoas, desde Arapoema, Tocantins,40 por um "gato" para trabalhar por 
um periodo de 60 dias na fazenda. A denúncia indicava que, ao tentar abandonar a fazenda, os 
adolescentes tora m devolvidos a forqa "pelas orelhas, "" amea9ados e, e m seguida, 
desapareceram. 42 

75. Em 25 de janeiro de 1989, a Comissáo ··Pastoral da Terra enviou urna carta ao 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) em Brasília, mediante a qual remeteu 
as denúncias de trabalho escravo nas fazendas Brasil Verde e Belauto, ambas no estado do Pará. A 
CPT destacou que já havia apresentado urna denúncia em rela9áo com a Fazenda Brasil Verde em 
21 de dezembro de 1988. Nessa nota, a CPT solicitou que fosse "refor9ada a necessidade de 
fiscalizaQao das duas fazendas, pois nao [eral a primeira vez que eram denunciadas pela prática de 
trabalho escravo. "43 

76. Em 24 de fevereiro de 1989, a Polrcia Federal elaborou um relatório sobre as visitas 
realizadas a várias fazendas, incluida a Fazenda Brasil Verde," no qual manifestou que os 
trabalhadores rurais, os quais vinham de lugares longrnguos, recebiam como pagamento "quantias 
irrisórias" que se viam abrigados a aceitar por falta de outro trabalho que pagasse melhor," que esse 

38 Anexo 12. Declarayl3o de Adailton M~rtins dos Reis de 21 de dezembro de 1988. Anexo 1 da petly!io inicial de 
12 de novembro de 1998. 

39 Anexo 13. Denúncia por te!efax de 22 de dezembro de 1988, pela Comlssao Pastoral da Terra da regiao 
Araguaia-Tocantis e Arquidiocese de Conceiqáo do Araguaia a Polfcia Federal. Anexo 1 da petit;:Bo inicial de 12 de novembro 
de 1998. 

40 Anexo 14. Ficha de denúncia de 29 de marr;o de 1994. Anexo 1 da peti9ao iniclal de 12 de nOvembro de 1998. 

41 Anexo 15. Ofício no. 006. PFDC, de 25 de abril de 1994. Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011, 
fólio 86 e ss. 

42 Anexo 13. Denúncia por telefax de 22 de dezembro de 1988, pela Comissao Pastoral da Terra da regif.ío 
Aragua!a-Tocantis e Arquidiocese de Concelyao do Araguaia a Polfcia Federal. Anexo 1 da petiy8o inicial de 12 de novembro 
de 1998. 

43 Anexo 16. Nota de 25 de janeiro de 1989 da Comissáo Pastoral da Terra ao Conselho de Defesa dos Dlreitos da 
Pessoa Humana de Brasilia. Anexo 1 da petlcao inicial de 12 de novembro de 1998. 

44 Anexo 17. Processo Administrativo MPF/PGR 08100.001318.92~19. Anexo 1 da peticáo inicial da 12 de 
novembro de 1998. 

45 Anexo 18. Relatório da visita realizada em fevereiro de 1989 a Fazenda Brasil Verde pela Po!fcia Federa! de 24 de 
feverelro de 1989. Anexo 1 da peticiio inicial de 12 de novembro de 1998. 
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valor era insuficiente para sua subsistencia e que alguns nao recebiam qualquer pagamento." 
Portante, os trabalhadores viam-se abrigados a contrair "dividas impagáveis," razao pela qual muitos 
fugiam da fazenda." Além disso, constatou que o "gato" "fugiu quando soube da presen9a da 
Polfcia Federal na localidade."48 O relatório concluiu que "nao se configurava a prática de trabalho 
escravo" na referida fazenda/9 porém corroborou a existencia de baixos salários e infrac;Oes a 
legislayilo laboral, depois de ter entrevistado 39 trabalhadores." O relatório ressaltou que os 
"gatos" informaram que os adolescentes haviam fugido para a Fazenda Belém, devido a dividas 
contraídas na Fazenda Brasil Verde." Nilo se instaurou nenhum inquérito penal sobre o particular. 

77. O Estado nao elaborou uma lista como nome dos trabalhadores que se encontravam 
ar no momento dessa visita. Nao obstante, desprende-se das evidencias que, entre agosto e 
dezembro de 1988, pelo menos as seguintes pessoas tinham trabalhado na Fazenda Brasil Verde, 
sobre a qual foi apresentada a denúncia: lron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton 
Martins dos Reís e José Soriano da Costa." 

78. Em 18 de mar90 de 1992, a Comissiio Pastoral da Terra apresentou outra denuncia 
perante a Procuradoria Geral da República (doravante "a Procuradoria Geral" ou "a PGR") em rela9iiO 
com trabalho escravo nas fazendas Brasil Verde e Rio Vermelho, assim como sobre os 
desaparecimentos dos adolescentes acorridos em 1988. Essa denúncia foi protocolada em 22 de 
abril de 1992. Consequentemente, a Procuradoria Geral da República instaurou um processo 
administrativo, e em 4 de junho de 1992, requereu ao Departamento de Polícia Federal informaq5es 
a respeito, pedido que foi reiterado em 22 de setembro do mesmo ano."' Em resposta a eles, em 7 
de dezembro de 1992 o Coordenadilr Central do Departamento de Policía Federal informou sobre as 
diligéncias realizadas na Fazenda Brasil Verde em 1989, e acrescentou que o "quadro circunstancial, 
levantado na investigaqao em comento [vinha] senda acompanhado por nossa Superintendencia no 
estado do Pará sem que, até o momento, tenha sofrido significativa alteraQiio. "" 

79. Em 26 de outubro de 1992, a Subprocuradora Geral da República solicitou 
informayoes sobre a situa9ilo laboral na Fazenda Brasil Verde a Joao Luiz Ouagliato Neto, 

46 Anexo 19. Offcio no. 006. PFDC, de 25 de abril de 1994, Anexo ao escrito do Estado da 15 de julho de 2011, 
fólios 85 e ss. 

47 Anexo 20. Ofício 2190 da SECODID de 26 de outubro de 1993, págs. 38, 39. Ver também Anexos 21 e 12. 
Declarac;:óes de Maria Magdalena. Víndoura dos SantoS de 27 de dezembro de 1988 e Adailton Martins dos Re¡s de 21 de 
dezembro de 1988. Anexo 1 da petí9áo inicial da 12 de novembro de 1998. 

48 Anexo 18. Relatório da visita realizada em fevereiro de 1989 a Fazenda Brasil Verde pela PoHcía Federal de 24 
de ievereiro de 1989. Anexo 1 da petí9ao inicial de 12 de novembro de 1998. 

49 Anexo 18. Relatórlo da visita realizada em fevereiro de 1989 a Fazenda Brasil Verde pela Polícia Federal de 24 
de fevereíro da 1989. Anexo 1 da petiy§o inicial de 12 de novembro de 1998, 

50 Anexo 23. Oficio no. 096/92-E/CCP. Anexo 1 da petic;§o inicial de 12 de novembro de 1998. 

51 Anexo 23. Offcio no. 096/92·E/CCP. Anexo 1 da petiqílo inicial de 12 de novembro de 1998. 

52 Anexo 12. Declara9áo de Adailton Martins dos Reis de 21 de dezembro de 1988. Anexo 21. Daclara98o de 27 
de dezembro de 1988 de Maria Magdalena Vindoura dos Santos, esposa de José Soriano da Costa, Anexo 1 da petk;ao 
inicia! de 12 de novembro de 1998. Anexo 13. Denúncia por telefax de 22 de dezembro de 1988, pela Comiss§o Pastoral da 
Terra da regi§o Araguaia·Tocantis e Arquidiocese de Conceic;iío do Araguaia a Po!ícia Federal. Anexo 1 da peti9ao inicial de 
12 de novembro de 1998. 

53 Anexo 24. Oficio 706. SECODID de 4 de junho de 1992; Anexo 25. Otfclo 1556.SECODID de 22 de setembro 
de 1 992; Processo administrativo número 08100.001 318.92-19. Anexo 1 da petiqíio inicial de 12 de novembro de 1998. 

54 Anexo 23. Oficio no. 096/92-E/CCP. Anexo 1 da peti9iio inicial de 12 de novembro de 1998. Foram identificados 
como "gatos" Manoel Pinto Ferreira, José Ribeiro Pinto, Jonas David da Silva e Antonio de Souza Filho. Foram entrevistados 
39 trabalhadores, que relataram que os adolescentes fuglram para a Fazenda Belém por dfvidas. Relat6r1o do agente da 
Polícia Federal de Marabá de 9 de julho da 1992. Anexo 1 da peti9iio inicial da 12 de novembro de 1998. 
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proprietário dessa fazenda." Em 29 de novembro de. 1993, esse individuo respondeu-Jhe que as 
pessoas que trabalham nas fazendas no sul do Pará sao trabalhadores temporários que, na sua 
maioria, ná.o possuem documentos de identidad e o u "nao querem ser identificados," recebem 
pagamento adiantado para o sustento de suas famflias, e apesar disso alguns abandonam as 
fazendas "por má-fé" o que !hes causa prejufzos. Acrescentou que nessas fazendas "nao existe a 
prática de trabalho escravo" e que os lugares onde moram os trabalhadores dentro da propriedade 
encontram-se em "perfeitas condi96es. "56 

80. Em 2 de agosto de 1993, a Delegacia Regional do Trabalho (doravante "a DRT") do 
estado do Pará informou a Procuradoria Geral da República que tinha realizado uma visita de 
fiscalizaqao a fazenda entre 23 de·junho e 3 de julho de 1993, acompanhada de quatro agentes 
policiais federais, constatando que 92 trabalhadores, os quais niio tinham carteira de trabalho - 49 
dos quais tampouco tinham contrato de trabalho - manifestaram seu desejo de "deixar a 
propriedade. "51 Adicionalmente, a diligencia determinou o regresso de vários trabalhadores que 

· tinham sido contratados irregularmente a seu local de origem." O Ministério do Trabalho considerou 
que nao se configurava a prática de regime de escravidao. 

81. Em 25 de abril de 1994, o Subprocurador Geral da República considerou, num 
. relatório relacionado com a visita policial de 1989 a Fazenda Brasil Verde, que a atua9ao da Polfcia 
Federal "deixou a desejar" pois nao tomou as declara96es dos trabalhadores por escrito, nem 
elaborou uma lista com o noma e a qualifica9a0 dos mesmos, nao tomou as declara96es do gerente 
da fazenda, nem SolicitOU a apresenta9ii0 doS COntratOS de traba!ho, nao procedeu a busca dos 
menores de idade desaparecidos, nao procurou armas dentro da fazenda, nem verificou os pre9os 
dos produtos no armazém. Acrescentou que a falta de pagamento de salários, a fuga do "gato" 
enquanto era realizada a visita, assim como a controvérsia sobre a fuga ou abandono do servi90 
pelos trabalhadores "justificavam a instauraqao de inquérito policial sobre a eventual prática de 
crime contra e organiza9ao do trabalho e de redu9ao a condiqao análoga a de escravo." No entanto, 
destacou que a maioria dos delitos já tinham prescrito e, aqueJe relativo a redu980 a condiqiio 
análoga a de escravo - que ainda nao tinha prescrito - era "inviável ... para comprovar sua 
existencia ... [há] mais de 5 anos" dos fatos." Finalmente, o Subprocurador destacou, a respeito da 
fiscalizaqao de 1993, que nao determinou a existencia de urna prática de trabalho escravo, mas sim 
a prática de aliciamento ilegal oude frustra9áo de direitos laborais, e apesar disso "náo foi feíta 
denúncia do CPT."" No fim de 1996 - e conforme informam os peticionários, posteriormente á 
fiscaliza9ao de novembro do mesmo ano- a Procuradoria arquivou o ceso." 

55 Anexo 20. Offclo 2190 da SECODID de 26 de outubro de 1996. Anexo 1 da peth;:So inicial de 12 de novembro 
de 1998. 

56 Anexo 24. Comunica¡;:ao de 29 de novembro de 1993. Anexo 1 da petlyéio Inicial de 12 de novembro de 1998. 

57 Anexo 19. Offclo no. 006. PFDC, de 25 de abrll de 1994; Anexo 14. Ficha de denúncia de 29 de maryo de 
1994. Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011, fólios 85 e ss. 

se Anexo 19. Otrcio no. 006. PFDC, de 25 de abril de 1994; Anexo 14. Ficha de denúncia de 29 de maryo de 
1994. Anexo ao ~scrito do Estado de 15 de julho de 2011, fólios 85 e ss. Carta do Delegado Regional do Traba!ho do Pará ti: 
Procuradora da República de 2 de agosto de 1993; Offcio 78.93 de 2 de agosto de 1993. Anexo 1 da peti98o inlc!al de 12 
da novembro de 1998. Foram Identificados como "gatos" Manoel Pinto Ferreira, José Ribeiro Pinto, Jonas David da Silva e 
Ant5n.io de Souza Filho. · 

59 Anexo 19. Offcio no. 006. PFDC, de 25 de abril de 1994; Anexo 14. Ficha de denúncla de 29 de man;o de 
1994. Anexo ao éscrito do Estado de 15 de julho de 2011, fólios 85 e ss. 

60 Anexo 19. Offcio no. 006. PFDC, de 25 de abril de 1994; .Anexo 14. Ficha de denúnc!a de 29 de maryo de 
1994. Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011, fólios 85 e ss. 

61 Anexo 19. Offcio no. 006. PFDC, de 25 de abril de 1994; Anexo 14. Ficha de denúncia de 29 de man;o de 
1994. Anexo ao escrito do Estado de 15 de ju!ho de 2011, fó.lios 85 e ss. 
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82. Em 29 de novembro de 1996, o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho realizou urna 
nova fiscalizayáo a Fazenda Brasil Verde, na qua! determinou a existencia de irregularidades 
relacionadas com a falta de registro dos empregados e, em geral, a manuten9iio de condi96es 
contrárias as disposic;6es laborais.62 No momento da fiscaliza98o havia, pelo menos, setenta e oito 
trabalhadores, para os quais se emitiram trinta e quatro carteiras de trabalho e previdencia social 
(C:fPS)." 

83. Dos setenta e oito trabalhadores encontrados durante essa fiscalizaQiio, conta-se 
com os seguintes nemes:" 1. Albertino Matos Lima; 2. Amadeus Vicente de Macado; 3. Antonio 
Francisco Alves da Silva; 4. Antonio Jerónimo Martins; 5. Antonio Lima Castelo Branco; 6. Antonio 
Malta de Oliveira; 7. Antonio Nunes da Silva; 8. Cicinato da Silva .castro; 9. Clarismundo Cipriano; 
1 O. Cristovao José da Silva; 11. Edmilson Bezerra da Silva; 12. Franciso Vicente de Macedo; 13. 
Gon9alo Almeida; 14. lvan Lins dos Santos; 15. lvanaldo Sabino Bezerra; 16. Joao Damascena 
Silva; 17. Joao Evangelista P. da Silva; 18. José Delmir da Silva; 19. José Gon9alves de Oliveira; 
20. José Pereira de Souza; 21. José Ribamar Pereira Dutra; 22. Luiz Neto Veloso Santiago; 23. 
Manoel Ferreira da Silva; 24. Manoel José Ferreira; 25. Maria Perpetua de Souza; 26. Odail lvo dos 
Santos; 27. Pedro Días da Silva; 28. Raimundo Rodrigues; 29. Ribamar dos Santos Belo; 30. 
Romário Pereira da Silva; 31. Severino Mourao da Silva; 32. Waldemar Ferreira da Concei9ao; 33. 
Walter Carvalho Nunes Portela. 

Fisca/izaf:fio de abril de 199 7 e o processo penal 

84. E m 1 O de mar9o de 1997, José da Costa Oliveira prestou declara9óes perante o 
Departamento de Polícia Federal do Pará, quando relatou ter escapado da Fazenda Brasil Verde. 
Sobre o particular, manifestou que o "gato" Raimundo o contratou para trabalhar na fazenda e que, 
ao chegar aí, já devia dinheiro por todos .os gastos de hospedagem e pelos utensílios de trabalho 
fornecidos pelo "gato." Agregou que os trabalhadores eram amea9ados de morte se denunciassem 
o ugato" ou o fazendeiro, ou se t'entassem fugir66 e que era prática comum esconder Os 
trabalhadores quando o Ministério do Trabalho realizava fiscalizayóes." Com base nessa denúncia, 
o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho realizou uma nova visita de fiscaliza9a0 a referida fazenda 
de 21 a 30 de abril de 1997." 

85. O relatório da fiscaliza9ao do Ministério do Trabalho ressaltou que os trabalhadores 
encontravam-se em "pésslmas condi9óes/' que eram abrigados a assinar notas promissórias e 
renúncias em branco, que eram proibidos de sair da fazenda enquanto tivessem dívidas e inclusive 

62 Anexo 19. Oficio no. Q06. PFOC, de 25 de abril de 1994; Anexo 14. Ficha de denúncia de 29 de rnan;:o de 
1994. Anexo ao escrlto do Estado de 15 de julho de 2011, fólios 85 e ss. 

63 Anexo 25. Lista aportada pela defesa dos senhores Alves da Rocha e Vieira; Registro de lnspe98o de 29 de 
novembro de 1996, Anexo a o escrito do Estado de 15 de julho de 2011, fóHos 85 e ss, 499. O Minístério diz 34, a Hsta diz 
33. 

64 Anexo 25. Esses nomas aparecem na lista aportada pela defesa no processo interno. Anexo ao escrito do Estado 
da 15 de julho de 2011, a partir do fó!io 286. 

65 Anexo 10. Offcio no. 03.97~SI de 10 de marz.o de 1997, Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011, 
fólio 20. Anexo 26. Declarac;:ao de José da Costa Oliveíra de 1 O de manto de 1997 perante o Departamento de Polfcia 
Federal. Anexo 1 da petit;3o inicial de 12 de novembro de 1998. 

66 Anexo 27. Dendnc\a do Ministério Público de 30 de junho de 1997, Anexo 1 da peti9!io inicial de 12 de 
novembro de 1998 e Anexo ao escrito do Estado de 1.5 de ju!ho de 2011. 

67 Anexo 26. Declarayóes de José da Costa a Polfcia Federal. Superintendencia Regional do .Pará, Marabá, de 1 O de 
mar90 de 1997; Anexo 20. Ofício 2190 da SECODJD de 26 de outubro de 1996. Anexo 1 da peti98.o Inicial de 12 de 
novembro de 1998. Anexo 27. Denúncia do Mínistérío Público de 30 de jqnho de 1997, Anexo 1 da petly§o inicial de 12 de 
novembro de 1998 e Anexo ao escrito do Estado de 15 de ju!ho de 2011. 
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eram amea9ados de morte." Além disso, comprovou a prática de esconder os trabalhadores quando 
se realizavam fiscaliza96es." No momento da físcaliza9ao, havia oitenta e um trabalhadores na 
fazenda, para os quais se emitiram trinta e quatro carteiras de trabalho e previdencia social (CTPS).'0 

86. Dos oitenta e um trabalhadores encontrados durante ¡¡ fiscalíza9ao, conta-se com o 
neme das seguíntes pessoas:" 1. Antonio Alves de Souza"; 2.Antonio Bispo dos Santos; 3. Antonio 
da Silva Nascimento; 4. Antonio Pereira da Silva"; 5. Antonio Renato Barros; 6. Benigno Rodrigues 
d Silva; 7. Carlos Alberto Albino ConceiQao; 8. Cassimiro Neto Souza Maia; 9. Dijalma Santos 
Batista; 10. Edi Souza de Silva; 11. Edmilson Fernandes Santos"; 12. Edson Possidonio"; 13. Edson 
Pocidonio da Silva; 14. lrineu lnacio da Silva; 15. Geraldo Hilário de Almeida; 16. Joao de Deus dos 
Reis S alvino; 17. Joao Germano da Silva; 18. Joao Pereira Marinho; 19. Joaquim Francisco Xavier; 
20. José Astrogildo Damascena; 21. José Carlos Alves dos Santos; 22. José ·Fernando da Silva 
Filho; 23. José Francisco de Lima; 24. José Pereira da Silva; 25. José Pereira Marinho; 26. José 
Raimundo dos Santos; 27; José Vital do" Nascimento; 28. José Vital Nascimento; 29. Luiz Leal dos 
Santos; 30. Manoel Alves de Oliveira; 31.Manuel Fernandes dos Santos; 32. Marcionilo Pinto de 
Morais; 33. Pedro Pereira de Andrade; 34. Raimurido Costa Neves; 35. Raimundo Amaro Ferreira; 
36. Raimundo Gon<¡alves Lima; 37. Raimundo Nonato da Silva"; 38. Roberto Aires; 39. Ronaldo 
Alves Ribeiro; 40. Sebastiao Carro Pereira dos Santos; 41. Sebastiáo Rodrigues da Silva; 42. Sinoca 

68 Anexo 29. Re!atório de Fisca!izavao 1997 do Ministério do Trabalho no estado doPará; Anexo 20. Ofíclo 2190 
da SECOD!D de 26 de outubro de 1996, Anexo 1 da petiyao inicial de 12 de novembro de 1998. Ver também Anexo 28. 
Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011, fó!io 10. Anexo 30. Registro de lnspeyáo de 28 de novembro de 1997, 
Anexo ao escrito do Estado de 15 de Julho de 2011, fól!o 501. 

69 Anexo 30. Registro de lnspeyao de 28 de novembro de 1997, Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 
2011, fólio 501. Anex:o 27. Denúncla do Mlnlstério Público de 30 de junho de 1997, Anexo 1 da petlyao inicial de 12 de 
novembro de 1998 a Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011. 

70 Anexo 25. Usta aportada pela defesa dos senhores Alves da Rocha e VIeira, Anexo ao escrito do Estado dG 15 
de julho de 2011. 

71 Esses nomes aparecem na lista aportada pela defesa no processo interno e na llsta aportada pelos peticionádos 
mediante escrito de 1 O de julho de 2097. 

A C!DH n§o considera como vftima o senhor Raymundo Alves, mencionado nessa lista, em virtude de que, como aparece nos 
· autos, ele seria o "gato" ou encarregado do a!iclament'o dos trabalhadores. · 

72 Em relayao as pessoas mencionadas nos números 1, 4, 11, 13, 17, 24, 26, 30, 33, 36,37 e 41, a Comissao 
observa que elas s§o mencionadas no Anexo 2 do escrito de 25 de novembro de 1998 dos peticionarlos, o qual corresponde 
aos documentos da flscaliza¡;:§o de 1997 onde aparecem cantas ínformais de dfvldas adquiridas pelos trabalhadores com o 
empregador. No entanto, a Comlssao nota que ape'sar dos trabalhadores aparecerem corn nome completo nas listas 
apresentadas pelos peticionário e pela defesa no processo interno, as pessoas indicadas pelos números suprareferldos 
aparecem com apenas um sobrenome nas cantas de dfvidas informais do Anexo 2. Por essa razáo, n§o se pode determinar se 
trata~se ou nao da mesma pessoa. 

73 Um trabalhador com o mesmo nome, Antonio Perelra da Silva, encontra~se também na lista de 2000. Em 
conformldade com a prava constante dos autos, lsto é, a cartelra de traba!ho do empregado indica que nao se trata da 
mesma pessoa. 

74 Levando em considerayáo a lista aportada pela defesa do fazendeiro, pareceria que esta lnclul a mestna pessoa 
que os peticionários, senda que a defesa o apresenta como EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS. · 

75 Em re!a960 ao senhor EDSON, a!nda que na lista dos petlcionários o seu sobrenome aparece como POSSIDONIO, 
parecería que a lista aportada pela defesa do tazendeiro adiciona outro traba!hadQr cujo nome é EDSON mas cu]o sobrenome 
varia ortograficamente POCIDÓNIO DA SILVA. 

76 Segundo a lista proporcionada pela defesa do faze.ndeifo, o trabalhador é JOSÉ VITAL NASC!MENTO, omitido o 
"DO" que aparece na lista dos peticionários, portento parecerla que se trata de outro trabalhador encontrado na Fazenda 
Brasil Verde. 

77 Um trabalhador com o mesmo nome, Raimundo Nonato da Silva, também está na lista de 2000. Em 
conformidade com a prava constante dos autos, isto é, a carteira de trabalho ·do empregado indica que nao se trata da 
mesma pessoa. 
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da Silva; 43. Valdemar de Souza; 44. Valdinar Veloso Silva; 45. Zeno Gomes Feitosa", 46. Joao 
Luiz "ilegfvel""; 47. Raimundo; 48. Joáo Pereira; 49. José Cano; 50. Antonio Pereira; 51. Hilarlo 
dos SS; 52. Claudia Perez "ilegfvel"; 53. Raimundo A. P. Maura; 54. José Fernández Silva; 55. 
Carlos Perelra Silva; 56. Francisco "ilegfvel" Souza; 57. Antonio Ribeiro; 58. Antonio "ilegível" Silva; 
59. Raimundo Nonato Ferreira. 

87. Em resposta ao relatório do Ministério do Trabalho, em 30 de junho de 1997, o 
Ministério Público Federal apresentou uma ctenúncia contra Raimundo Aives da Rocha, "gato" ou 
empregador de trabal hadares rurais, pelos crimes previstos nos artigos 149, 197, inciso 1 e 207 do 
Código Penal"; Antonio Alves Vieira, gerente da fazenda, pelos crimes previstos nos artlgos 149 e 
197, inciso 1 do mencionado código; e Joao Luiz Quagliato Neto, proprietário da fazenda, pelo crime 
previsto no artigo 203" c/c .o artigo 71 do Código Penal." Nessa denúncia o Ministério Público 
considerou que: 

A Fazenda "Brasil Verde" costuma contratar trabalhadores ruraris, "pe6es", para o corte da 
juqu!ra m'ediante o a!iciamento dos mesmos, como os 32 (trinta e dais) trabalhadores [ ... ] no 
municfpio de Xinguara, por meio de um empreiterio, in casu, o denunciado Raímundo Alves da 
Rocha, entre 24 de mar9o a 14 de abril do presente ano, [ ... ] para trabalharem em outra 
localidade, em traca de salário. Parte deste é adiantado antes mesmo de chegarem ao local de 
trabalho [ ... ] 

Ao chegarem na Fazenda, os traba!hadores sao alojados em barrac5es cobertos de plástico e 
palha, sem prote9B.o latera![. .. ] A água ingerida pelos trabalhadores e utilizada para preparo de 
rancho n~o é própria para o consumo humano, pols serve de local de. banho e ·bebedouro para 
os animais da Fazenda [ ... ] A a!imentayáo, como a carne exposta a insetos e intempéries [ ... ] 
é fornecida pelo denunciado [ ... ] sob o sistema de barracao [ ... ] intermediado pela Fazenda 
através do gerente [ ... ] Antonio A!ves Vieira. 

Vários trabalhadores, durante a referida fiscalizac;ao, declararam estarem proibidos de saírem 
da Fazenda enquanto houver. débito sob pena de ameaca de morte [ ... ] ao adquirlrem os 
alimentos a pre9os exorbitantes, conforme a rela9ao de débito [ .... ] proveniente do hotel Pires, 
o irrisório salário que receberiam nunca seria sufícente para pagarem suas dívidas. Enquanto 
isso, o prorietário da Fazenda lucra ao dispor de trabalhadores que náo recebem qua!quer' 
salário pelo servico prestado [ ... ] 

f. .. ] O úntco caminho de saida da Fazenda [. .. ] é limítrofe dos prédios do escritório e da casa 
do gerente, que nao permite a safda dos trabalhadores. [ ... ] 

75 Os trabal hadar sob o número 1 O foi adicionado· na lista apresentada pela de fes a do fazendeiro JOÁO LUIZ 
QUAGLJATO NETO, Ver Anexo fólio 286 do escrito do Estado de 15 de julho de 2011. Por su a vez, os traba!hadores no. 14, 
16 e 22 NÁO estao inclufdos na lista apresentada pela defeS;a do fazendelro sobre a flscallzayao de 1997. Ver também Anexo 
fó!!·o 286 do escrito do Estado de 15 de julho de 2011. 

79 A partir do numera! 46 a o 59, as pessoas mencionadas estáo no Anexo 2. do escrito de 25 de novembro de 
1998, correspondente aos documentos da fiscaliza9ao de 1997, aparecem cantas informals de dívldas adquiridas pelos 
trabalhadores como empregador. Nestes, há pelo menos 22 pessoas identificadas cujo nome está í!egfve!. 

80 O Código Penal brasi!eiro proíbe reduzir uma pessoa a cond!yOes análogas a escravldl:lo, com pena de dais a alto 
anos de reclusao (artigo 149}; proíbe o aliciamento de trabalhadores como fim de !evá-los para outra localidade do territórío 
nacional, com pena de detenyao de um a trés anos, e multa {artígo 207); e profbe a frustra9ao, mediante fraude ou vlo!énc!a, 
de direitp assegurado pela !egíslayao do trabalho, com pena de deten9ao de um ano a dois anos, e multa, além da pena 
correspondente a violencia (artlgo 203). Anexo 31. 

81 Crime de frustrac;ao de direito assegurado por leí trabalhista. 

82 Anexo 27. Denúncla do Mlnlstério Público de 30 de junho de 1997, Anexo 1 da peti9il.o inicial de 12 de 
novembro de 1998 e Anexo ao escrito do Est"ado de 15 de julho de 201 1. 
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Acrescente-se aos fatos, a apreensáo pela fiscalizay8o, de um pedido de aviso prévio assinado 
por um trabalhador [ ... J bem como, diversas notas promissórlas em branco, apenas com as 
assinaturas dos trabalhadores. 

[. •• J Em dezembro de 1996, foram constatadas as mesmas irregularidades pela fiscalizac;ao, 
assim como, em 1989, já haviam notrcias de crímes contra a organizac;~o do trabalho e de 
reduyao a condiyao análoga a de escravo. Pela nao apurar;áo desse fato na época própria e a 
prescriyáo dos demais crimes, quando os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério 
Público Federal, t.ornou-se impossfvel a prepositura da a9ao penal [ .. .] O proprietário da 
Fazenda, terceiro denunciado, tinha plena consciéncia, de que no mfnimo, estada cometendo 
o crime de frustra¡;;&o de direitos trabalhlstas, mediante fraude. 83 

88. Em 13 de setembro de 1999, realizou-se a audiencia preliminar contra Joao Luiz 
Quagliato Neto, após várias intima96es ao processado." Em 17 de setembro de 1999, a pedido do 
Ministério Público, o juiz federal autorizou a suspensao condicional do processo instaurado contra 
Joao Luiz Quagliato Neto por dois anos, com base no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, visto que o 
crime pelo qual foi denunciado previa uma pena menor que um ano." Em 28 de maio de 2002, foi 
declarada a extinqao da a9ilo penal contra essa pessoa." 

89. Entre junho de 1997 e junho de 1999, foram intimados a declarar em várias ocasioes 
os réus Raimundo Alves da Rocha e Antonio Alvas Vieira, e uma vez que compareceram em 22 de 
junho de 1999, foi realizada a audiencia de qualifica<;:ao·e interrogatório.87 Em 2 de mar9o de 2000, 
prestaram declara96es os agentes do Ministério do Trabalho que realizaram a fiscaliza980 de 1997 ." 

90. Em 16 de marc;:o de 2001, o juiz federal substituto encarregado do caso decidiu pela 
"incompetencia absoluta da Justi<;a Federal" para julgar o processo, razáo pela qual os autos deviam 
ser enviados a justi<;a estadual de Xinguara, Pará. Sobre o particular, o juiz considerou que, em 
casos como este, 11

8 jurisprudencia pátria é un8nime/' "tratando-se o presente caso de competencia 
ratione materiae, insuscetfvel de ser prorrogagada, sob pena de nulidade absoluta·, imp6es-se o seu 
reconhecimento de oficio."'; Contra essa decisíio nao foi interposto qualquer recurso." 

91. Em 11 de novembro de 2002, os senhores Raimundo Alves da Rocha e Antonio 
Jorge Vie.ira apresentaram sua defesa prévia." Em 11 de novembro de 2003, foi realizada uma 
audi€ncia. 92 

83 Anexo 27. Denúncia do Ministério · Público de 30 de junho de 1997, Anexo 1 da petiyáo inicial de 12 de 
novembro de 1998 e Anexo ao escrito do Estado de 15 de julho de 2011. 

· 84 Anexo 32. Fól!os 100-101. Escrito dos peticionários de 1 O de julho de 2007, 

86 Anexo 33. Decisáo do Juiz Federal de 17 de setembro de 1997, Anexo do escrito do Estado de 15 de ju!ho de 
2011, fólios 100-101. · 

86 Anexo 34. Dec!arayao de extinqao da pun!bllldade de 28 de maio de 2002, Anexo do escrito do Estado de 15 de 
iulho de 2011, fólio 279. 

87 Anexo 35. Anexos fó!íos 1 03-128. Escrito dos peticionários de 1 O .de julho de 2007. 

88 Anexo 36. Anexos fó!ios 143-168. Escrito dos peticionár!os de 1 O de julho de 2007, 

88 Anexo 37. Conf!!to de competencia. Anexo do. escrito do Estado de 15 de julho de 2011. fólios 191-192. 

90 Anexo 38. Certidao de 19 de iulho de 2001. Anexo do escrlto do Estado de 15 de julho de 2011. fóHo 197. 

91 Anexo 39. Escrito de defesa de 11 de novembro de 2002, Anexo do escrito do Estado de 16. de julho de 2011. 

92 Anexo 40. Declarayñes prestadas nas aud(éncias celebradas em outubro e novembro de 2003, Anexo do escrito 
do Estado de 15 de julho de 2011, fóllos 715-730. 
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92. Em 21 de novembro de 2003, o Ministério Público Estadual do Pará apresentou suas 
alega96es finais, nas quais solicitou que a denúncia contra Raimundo Alves da Rocha e Antonio 
Jorge Vieira fosse considerada Improcedente e que eles fossem absolvidos "por falta de indícios 
suficientes de autoria. " 93 A esse respeltol destacou: 

[. .. 1 havendo qua!quer delito praticado na referida fa zenda/ seria primeiramente de responsabilidade 
do propríetár[o do imóvel urbano 1 o qua! também assina as carteiras de trabalho dos empregados, 
admite e demite os mesmos. Nao se pode acreditar que houve qualquer tipo de irrgularidades ou 
crimes consumados no local, sem o conheclmento do dono da Fazenda. 

N8o há eventuais pravas produzidas no curso da instruyáo criminal capazes de justificar qualquer 
tipo de condenayao. 

Na espécie em tela, verifica-se "prima facie" que nao há suficientes indícios de autoria quanto ao 
envolvimento dos acusados nos crimes relatos na denúncia. 

E no caso presente, avallando com sensatez a situayao, e sem apego extremo a letra fria da lei, é 
de se reconhecer nao ser nem recomendável e nem adequada a ap!fca(fao de pena privativa de 
libe~dade em desfavor dos réus. 94 

93. Em novem.bro de 2004, a justi9a estadual declarou-se incompetente para julgar o 
processo penal, o que suscitou um conflito de compet~ncia. 

94. Em 27 de setembro de 2007, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi9a 
informou ao juiz estadual que, após examinar o conflito de competéncia no caso, decidiu que a 
jurisdi9ilo competente era a federal." Em 12 de dezembro de 2007, os autos foram enviados a 
Justi9a Federal de Marabá, Pará." 

95. Em 29 de outubro de 2007, o Diretor da Polícia do Pará solicitou a Comiss§o 
Pastoral da Terra que lhe remetesse cópia da denúncia sobre o desaparecimento de lron Canuto da 
Silva e Luis Ferreira da Cruz para que apoiasse/favorecesse as investig·a96es sobre os fatos." 

96. Após intimar várias vezes os réus Raimundo Alves da Rocha e Antonio Alves Vieira 
em 2008,98 e diante da sua ausencia, em 3 de julho de 2008 o juiz solicitou as alega96es finais das 
partes e m virtude do tempo transcorrido desde os fatos acorridos e m abril de 1997." 

93 Anexo 41. Alega"y5es finais do Ministério Púbtico, Anexo do escrito do Estado de 15 de julho de 2011, fó!ios 
731-736. 

94 Anexo 41. Alegac;óes ftnais do Ministério Público, Anexo da· escrito do Estado de 15 de julho de 2011, fólios 
731-736. 

95 Anexo 42, Telefax de 27 de setembro de 2007: Alega9óes finais do Mlnistédo Público, Anexo do escrito do 
Estado de 15 de ju!ho de 2011. fó!io 784. ST J resumo do processo de 30 de outubro de 2007, Escrito do Estado de 13 de 
novembro de 2007. · 

96 Anexo 43. Conf!ito de competéncia 47.455 do Superior Tribunal de Justiya, Escrito do Estado de 29 de abril de 
2008. 

91 Anexo 44. Offcio 1254/2007~GAB/DPI de 29 de outubro de 2007, Escrito do Estado de 29 de abril de 2008 
Anexos. 

96 Anexo 45. lntima980 para audiencia de 26 de maio de 2008, Anexo do escrito do Estado de 15 de julho de 
2011, fólios 787, 796 e 798. Anexo 46. Carta precatória de 12 de junho de 2008, Anexo do éscrito do Estado de 15 de 
julho de 2011, fólio 788. 

es Anexo 47. Decis§o de 3 de juiho da 2008, Anexo do escrito do Estado de 15 de ju!ho de 2011, fólio 800. 
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97. Em 10 de julho de 2008, o Ministério Público Federal apresentou suas alega96es 
finais em que solicitou a decreta9ao da extin9ao da punibilidade de Raimundo Alves da Rocha e 
Antonio Alves Vieira. 100 Nesse sentido, considero u que: 

( ... ) o relatório de fiscalizayao do Ministério do Trabalho narra as ·condi<;:óes inóspitas 
vívenciadas pelos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, sem água potáve! para beber, 
dormindo em barraceies cobertas [sicl de plástico e palha, cháo batido e sem instalat:;:Oes 
sanitárias, desprovidos de quaisquer equipamentos de seguranya individual, sem qualquer 
proteqao contra as lntempéries. Ademats, verificou~se a prática de crimes de frustra<;:ao, 
mediante fraude, de direitos assegurados pela legisla<;8o trabalhísta. 

[ ... } há preva suficiente da autoría da prática dos delitos de reduyao a condit:;:So análoga a de 
escravo (art. 149, caput), atentado contra a liberdade de trabalho (art. 197, 11 e aliciamento de 
trabathadores de u m local para outro do terrltório nacional (art. 207), mediante a apreens§o por 
dfvidas. 
L .. ] náo obstante a cbmprovac;ao de autoría e materialldade da trama delituosa, os crimes 
descritOs nos artigos 197, 1 e 207 do CP, infelizmente já foram alcanr;ados pela prescriyáo, 
considerando que os fatos foram constatados no perfodo de 21 a 30 de abril de 1997 e [a} pena 
máxima caminada aos respectivos delitos é de. 1 (um) e 3 (trés) anos. Assim senda, operou~se a 
extinsáo da pretensao punitiva estatal pela prescríc;ao, com base no art. 109, VI do CPB. 

No tocante ao delito descrito no art. 149 do CP, nao obstante a pena máxi~a se consumará em 
abril de 2009, forc;oso é concluir pela verificayao do marco prescricional pela pena em 
perspectiva, tendo em vista que este órgEío de execuyao nao vislumbrou maiores elementos que 
possibilitem o agravamento suficiente da eventual sanyao aplicada. 

98. Em 1 O de julho de 2008, mediante senten9a judicial, o Juiz Federal da Se9iío do Pará 
declaro u que, levando em conta que se haviam passado mais de 1 O anos desde a apresenta<;áo da 
denúncia, que a pena máxima aplicável era de 8 anos, e que a prescri9iío da pena era de 12 anos, 
somente em caso de serem condenados a pena capital nao ocorreria a prescri9iío. O juiz · afirmou 
que era "muito improváve!" que fossem condenados a essa pena, raz8.o pela qual a presorl980 era· 
"inevitável." Sobre esse ponto, considerou ,que o processo tinha "nascido condenado ao fracasso" 
e destacou que com os elementos pr.obatórios contidos na instru9ao criminal o caso era "inútil." 
Com base nessas consideray5es, assim como na "falta de a9ao por parte do Estado, na política 
criminal e na economía processual," o juiz decidiu declarar extinta a a9iío penal contra Raimundo 
Alves da Rocha e Antonio Alves Vieira.'" 

Seguimento dado pelo Ministério do Traba/ha 

99'. Em 31 de julho de 1997, a 22' Procuradoria Region'al do Trabalho informou a 8' 
Regiao sobre a "irregularidade concernente ao tráfico de trabalhadores do interior do Piaur para 
out ros estados, inclusive para o estado do Par á.,,., Em 12 de agosto de 1997, instaurou-se u m 
processo administrativo na 8' Procuradoria Regional do Trabalho, com o pedido a Procuradoria Geral 
da República que "determinasse os possfveis ilícitos penais cometidos em rela<;áo ao tráfico de 
trabalhadores. " 103 

100 Anexo 48. Ategay6es flnais do Mlnlstério Público Federal de 10 de julho de 2008, Anexo do escrito do Estado 
de 15 de julho de 2011, fólios 803~811. 

101 Anexo 49. Sentenya no. 348/08, Tipa· E. Processo 1997.831~3, Anexos do escrito dos peticlonárlos de 5 de 
setembro de 2000. · 

102 Anexo 50. Offcio PRT S~no .. 2.357/2001 da 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos petlcionários de 10 
de julho de 2007. · 

103 Anexo 50. Offclo PRT 8~no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticionári?s de 10 
de julho de 2007. 
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100. Em 14 de novembro de 1997, a Delegacia Regional do Trabalho doPará informou 
que durante a fiscalizaQao realizada días antes ficava evidenciada a "constrangedora situa9iio dos 
trabalhadores" em alguns dos estabelecimentos fiscalizados. Em relaQao com a Fazenda Brasil 
Verde, manifestou que ainda que existissem algumas falhas, como a cobran9a por cal9ados e outros 
itens relativos a seguran9a e higiene no trabalho, a DRT "preferi[u] nao autuar, apenas orientamos 
no sentido de que as falhas sejam corrigidas e [ ... ] cumpri[das as] normas trabalhistas. [ ... ] [0] 
procedimento, foi uma forma de incentivo e est(mulo pelo progresso apresentado pelo empregador 
para adequar-se ao ideal exigido pela legislaQáo. " 104 

101. Em 13 de janeiro de 1998, a Procuradora do Trabalho solicito u uma nova fiscalizaQao 
na Fazenda Brasil Verde.'"' 

102. Em 17 de junho de 1998, o Ministério Público do Trabalho solicitou informa96es 
sobre essa fazenda com base nas not(cias publicadas no jornal "O Liberal" de 31 de maio de 1998, 
que faziam referencias a irregularidades na mesma. '"' O Delegado Regional do Trabalho informou 
que havia sido realizada uma fiscalizaQilo na fazenda em outubro de 1997, na qua! se constatou 
"um progresso considerável" em rela9áo com as irregularidades observadas na fiscaliza9áo 
anterior .107 

103. · Em 13 de outubro de 1 998, o Ministério Público do Trabalho solicitou a Delegacia 
Regional do Trabalho do Pará (DRTP) que realizasse uma nova fiscalizac;áo na fazenda, em virtude 
do tempo transcorrido desde a última."' Em 8 de fevereiro de 1999. a DRTP informou que náo 
havia realizado a fiscaliza9ao por falta de recursos financeiros. Em i 5 de junho de 1999, o 
Ministério Público do Trabalho reiterou seu pedido.'" 

104. Em 15 de janeiro de 1999, a Procuradoria do Trabalho recomendou ao proprietário da 
fazenda que se abstivesse da ·cobranc;a por c.alc;ados, "sob pena de serem tomadas as medidas 
judiciais cabfveis. "1to 

Sobre a fisca!izar;áo de 2000 e o processo respectivo 

105. Segundo su as declarac;oes, em marc;o de 2000, o adolescente Antonio Francisco da 
Silva e o jovem Gonzalo Luiz Furtado conseguiram fugir da Fazenda Brasil Verde, e procuraram o 
Ministério do Trabalho em Marabá para denunciar os fatos, mas a( Jhes informaram que deveriam 
dirigir-se a polícia federal. Os jovens foram até a polícla, "mas esta nllo tomou por termo suas 

104 Anexo 50. Ofício PRT 8~no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos petlclonários de 1Ó 
de ju!ho de 2007, 

to!l Anexo 50, Ofíclo PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito ~os peticionárlos de 10 
de julho de 2007. 

106 Anexo 50. OHcio PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticionárlos de 10 
de ju!ho de 2007. 

107 Anexo 50. Oficio PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticlonários de 10 
de julho de 2007. 

108 Anexo 50. Oficio PRT 8Mno. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticionários de 1 O 
da ju!ho de 2007. 

109 Anexo 50. Offclo PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticionários de 10 
de julho de 2007. · 

110 Anexo 50. Oficio PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticionários de 10 
de julho de 2007. 
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declara96es," senilo que u m agente policial os conduziu até a Comissilo Pastoral da Terra de 
Marabá. 111 

106. Segundo o relatado pelos jovens, "juntamente com eles havia 32 trabalhadores nas 
me.smas condi9óes." Contaram que o "gato" os obrigava a levantar ás 3 da madrugada para 
organizar as ferramentas, e ás 5 da manhil tinham que estar prestando serviyo, "a comida era de 
péssima qualidade" e apenas dava para u m peda9o de carne ou arroz com ovo. Acrescentaram que 
"eram abrigados a trabalhar sob arneayas [el muitos guardas da fazenda permaneciarn arrnados."112 

Ao mesmo tampo, relataram a situaqilo das pessoas que se ancontravarn ern más condiq6es de 
saúde. Finalmente, informaram que ao querer escapar da fazenda, foram chamados pelo "gato," 
quem os ameaqou e advertiu que deviam pagar su as dfvidas adquiridas pelo tempo trabalhado."' 

107. Em 8 de mar9o de 2000, já na Comissilo Pastoral da Terra, os jovens declarararn que · 
em fevereiro de 2000 havialn sido aliciados por um "gato", o qual Jhes prometau que o salário seria 
combinado quando chagassem a fazenda, que apreanderam suas carteiras de trabalho, e que ern 
rela9ao a Antonio Francisco da Silva, que era menor de idade, o "gato" "falsiticou a sua idade." 
Manifastaram ainda qua os trabalhadores levantavam as 3 da madrugada, come9avam a trabalhar as 
5 da manhil, e regressavam as barracas as 6 da tarde.'" Acrescentaram que na fazenda havia 
pessoas armadas nas barracas dos peces. Ouando os jovens perceberam que trabalhariam sem 
recebar salário, além do fato de que "tinham problemas de saúde," decidiram sair da fazenda e ao 
comunicar su a decis8o ao "gato,'' este e o gerente os ameayaram de morte. 116 

108. O policial informou a Comissilo Pastoral da Terra que havia contatado a DelegaQaO 
do Ministério do Trabalho ern Belém, a qua! tinha se comprometido de enviar urna equipe de fiscais 
com policiais federais de Mar abé a fazenda para verificar as denúncias correspondentes. "' 

109. Em 15 de rnar9o de 2000, a Delegacia Regional do Trabalho do Pará (DRTP) levou a 
cabo uma nova -flscaliza91io na Fazenda Brasil Verde, na qual constato4 que os trabalhadores 
estavam "em péssimas condi96es," que existía aliciamento ilegal com promessa de pagamento, que 
todos Os trabal hadares viviam em barracas ~ recebiam "apenaS o salário mfnimo," e manifestavam 
sua "decisao unanime de escapar""' e de regressar a suas cidades de origem, ande haviam sido 
recrutados.'" A DRTP verificou, ainda a existencia de vigilancia armada na fazanda."' Além disso, 

111 Anexo 51, Dectara9S.o prestada perante a Comlss§o Pastoral da Terra por Antonio Francisco da Silva e Gonzalo 
Luiz Furtado em 8 de marr;:o de 2000, Anex0 1 do est?rito dos petici,oná~los de 17 de abril de 2001. 

112 Anexo 61. Declara9Bo prestada perante a Comissáo Pastoral da Terra por Antonio Francisco da Silva e Gonzalo 
Luiz Furtado em 8 de marc;:o de 2000, Anexo 1 do escrito dos peticlonários de 17 de abril de 2001. 

113 Anexo 51. Declarac;:áo prestada perante a Comissao Past~ral da Terra· por Antonio Francisco da Silva e Go~za!o 
Lulz Furtado em B de marqo de 2000, Anexo 1 do escrito dos peticlonárlos de 17 de abril de 2001. 

lH- Anexo 51. Declarac;:ao prestada perante a Comissao Pastora.! da Terra por Antonio Francisco da Silva e Gonzalo 
luiz Furtado em 8 de man;o de 2000, Anexo 1 do escrito dos peticionários de 17 de abril de 2001. 

115 Anexo 51. Declarac;:§o prestada perante a Comlss5o Pastoral da Terra por Antonio Francisco da Silva e Gonzalo 
Luiz Furtado em 8 de marc;:o de 2000, Anexo 1 do escrito dos peticlonárlos de 17 de abril de 2001. 

116 Anexo 51. Declaray§o prestada perante a Comiss8o Pastoral da Terra por Antonio Francisco da Silva e Gonzalo 
Luiz Furtado em 8 de maryo de 2000, Anexo 1 do escrito dos peticionárlos de 17 de abril de 2001. 

117 Anexo 52. Re!atório da De!egacia Regional do Trabajo do estado do Pará de. 31 de marc;:o de 2001, Anexo do 
escrito dos peticlonárlos de 1 O de julho de 2007. 

118 Anexo 53. Ac;í.io Civil Púb!ica de 30 de mar90 de 2000, Anexo 2 do escrito dos pet!cionários de 17 da abril de 
2.001. Cópia do processo penal. Lista aportada pela defesa dos senhores Alves da Rocha e Vieira, Anexo do escrito do 
Estado de 15 de ju!ho de 2011. 

119 Anexo 54. lnspe95o do Mínistério d'o Trabalho de 15 de marc;:o de 2000, Anexo 11 do escrito dos peticionários 
cte 1 O de julho de 2007. 
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comprovou que os trabalhadores - na sua ma1ona analfabetos'" - eram abrigados a assinar 
contratos em branco com prazo determinado e indeterminado na mesma data, e que os documentos 
examinados indicavam que nos últimos oito meses nenhum trabalhador havia tido seu contrato 
rescindido '1sem justa causa ou outro motivo."121 Consequentemente, a DRTP conc!uiu que na 
Fazenda Brasil Verde existia "trabalho escravo.""' No momento da fiscaliza<;ao havia, pelo menos, 
oitenta e duas pessoas trabalhando na fazenda. '" 

110. Desses oitenta e dois trabalhadores encontrados durante a fiscaliza<;ao, conta-se 
com o nome dos seguintes'": 1. Alcione Freitas Sousa; 2. Alfredo Rodrigues; 3. Antonio Almir Lima 
da Silva; 4. Antonio Aroldo Rodrigues Santos; 5. Antonio Bento da Silva; 6. Antonio da Silva 
Martins; 7. Antonio Damas Filho; 8. Antonio de Paula Rodrigues Sousa; 9. Antonio Edvaldo da Silva; 
1 O. Antonio Fernandes Costa; 11. Antonio Francisco da Silva ; 12. Antonio Francisco da S. 
Feniandes; 13. Antonio lvaldo Rodrigues da Silva; 14. Antonio Paulo da Silva; 15. Antonio Pereira 
da Silva; 16. Carlita Bastos Gon<;alves; 17. Carlos Alberto Silva Alves; 18. Carlos André da C. 
Pereira; 19. Carlos Augusto Cunha; 20. Carlos Ferreira Lopes; 21. Edirceu Lima de Brito; 22. Erimar 
Lima da Silva; 23. Firmino da Silva; 24. Francisco Antonio Oliveira Barbosa; 25.· Francisco da Silva; 
26. Francisco das Chagas A. Carvalho; 27. Francisco das Chagas C. Carvalho; 28. Francisco das 
Chagas C. Rebelo; 29. Francisco das Chagas da S. Lira; 30. Francisco Mariano da Silva/Francisco 
das Chagas da Silva Lima; 31. Francisco das ·chagas Diogo; 32. Francisco das Chagas Moreira 
Alves'"; 33. Francisco das Chagas R. de Sousa; 34. Francisco das Chagas Sousa Cerdoso"'; 35. 
Francisco de Assis Felix; 36. Francisco de Assis Pereira da Silva; 37. Francisco de Sousa Brfgido; 
38. Francisco Ernesto de Melo; 39. Francisco Fabiano Leandro; 40. Francisco Ferreira da Silva; 41. 
Francisco Ferreira da Silva Filho; 42. Francisco José Furtado; 43. Francisco Junior da Silva; 44. 
Francisco Mirele Ribeiro da Silva; 45. Francisco Soares da Silva; 46. Francisco Teodoro Diogo; 47. 
Geraldo Ferreira da Silva; 48. Gonc)alo Constancia da Silva; 49. Gon<;alo Firmino de Sousa; 50. 
Gon9alo José Gomas; 51. Gon<;alo Luiz Furtado; 52. Genival Lopes"'; 53. Joao Diego Pereira Filho; 
54. José Cordeiro Ramos; 55. José de Deus de Jesus Sousa; 56. José de Ribamar Souza"'; 57. 

120 Anexo 54. lnspey§o do Ministério do Trabalho de 15 de mar<;o de 2000, Anexo 11 do escrito dos pet!cionários 
de 1 O de julho de 2007. 

121 Anexo 54. lnspe9áo do Ministério do Trabalho de 15 de maryo de 2000, Anexo 11 do escrito dos petlcionários 
de 1 O de julho de 2007 .. 

122 Anexo 53. Ayáo Civil Pública de 30 de marc;o de 2000, Anexo 2 do escrito dos pedcionários de 17 de abril de 
2001. Cópia do proc'esso penal. Lista aportada pela defesa dos senhores Alves da Rocha e Vieira, Anexo do escrito do 
Estado de 15 de julho de 2011. 

123 Anexo 53. A<;§o Civ!t Pública de 30 de maryo de 2000, Anexo· 2 do escrito dos petlclonários de 17 de abril. de 
2001, Cópia do processo penal. Lista aportada pela defesa dos senhores Alves da Rocha e Vieira, Anexo do escrito do 
Est~do de 15 de ju!ho de 2011. 

1·24 Esses nomes aparecem na fisca!iza9ao rea!fzada pelo Ministério do Trabalho, na lista f!portada Pela defesa no 
processo Interno e na lista aportada pelos peticionarios mediante escrito de 1 O de julho de 2007. 

125 A partir da comparag§o entre a lista dos peticionários e a apresentada pela defesa do fazende!ro, parecería que o 
trabal hadar é d mesmo em ambos escritos. A saber, na lista da defesa é inclufdo com o mesmo neme (FRANCISCO DAS 
CHAGAS MORE!RA ALVES) mas se menciona semente a inicial de um dos sobrenomes (FRANCISCO DAS CHAGAS M. 
ALVESI. 

126 A partir da compara¡;:So entre a lista dos peticionários e a apresentada pela defesa do fazendelro, parecería que o 
trabalhador é o· mesmo em ambos escritos. A saber, na lista da defesa é inc!ufdo com o mes m o neme (FRANCISCO DAS 
CHAGAS SOUSA CARDOSO} mas se menciona semente a inicial de um dos sobrenomes (FRANCISCO DAS CHAGAS S. 
CARDOSOI. . 

127 A partir da compara9íi.o entre a lista dos peticionários e a apresentada pela defesa do fazendeiro, parecerla que o 
trabalhador é o mesmo, apesar de que os primeiros mencionam GEN!VAL LOPES e a defesa utiliza distinta ortografía 
mediante JENIVAL LOPES. 



107
28 

José do Egito Santos; 58. José Gomas; 59. José Leandro da Silva; 60. José Renato do Nascimento 
Costa; 61. Juni Carlos da Silva; 62. Lourival da Silva Santos; 63. Luis Carlos.da Silva Santos; 64. 
Luiz Gonzaga Silva Pires; 65. Luiz Sicinato de Menezes; 66. Manoel do Nascimento; 67. Manoel do 
Nascimento da Silva; 68. Manoel ·Pinheiro Brito; 69. Marcia Fra9a da Costa Silva; 70. Marcos 
Antonio Lima; 71. Paulo Pereira dos Santos; 72. Pedro Fernandes da Silva; 73. Raimundo Cerdoso 
Macado; 74. Raimundo de Andrade; 75. Raimundo de Sousa Leandro; 76. Raimundo Nonato da 
Silva;77. Roberto Alves Nascimento; 78. Rogerio Felix Silva; 79. Sebastiao Pereira de Sousa 129 Neto; 
80. Silvestre Moreira de Castro Filho; 81. Valdir Gon9alves da Silva; 82.Vicentina Maria da 
Conceic;áo 130 • 

111. Em 30 de maio de 2000, com base no relatório de fiscaliza9ao de 15 de mar9ci de 
2000, o Ministério Público do Trabalho apresentou uma a9ao civil pública perante a Jufza do 
Trabalho de Concei9ilo do Araguaia, contra o proprietário da Fazenda Brasil Verde, Joao Luiz 
Quagliato Neto.'" O MPT destacou que a partir do relatório de fiscaliza91ío, das denúncias 
apresentadas, assim como da constata9ao da situa9áo pela Polícia Federal, a referida fazenda 
mantinha os trabalhadores "num sistema de cárcere privado," razáo pela qua! fica caracterizado o 
trabalho "em regime de escravidao," A a9iío civil pública considerava que a situa9iío via-se 
agravada por se tratar de trabalhadores rurais, analfabetos e sem nenhum esclareclmento, os quais 
eram submetidos "a condi96es de vida degradantes." Em virtude disso, o Ministério Público do 
Trabalho concluiu que o demandado deveria "cessar o trabalho escravo, interrompando os trabalhos 
foryados e o regime de cárcere privado e jamais praticar novamente o trabalho escravo, por se 
configurar crime e atentado contra a liberdade do trabalho. ""' 

112. · Em 20 de julho de 2000, foi realizada urna "audiencia de concilia9~o" entre o 
proprietário da fazenda e o Ministério Público do Trabalho, na qual o demandado comprometeu-se a: 

n§:o admitir e nem permitir o trabalho de empregados em regime de escravidáo, sob pena de 
multa de 10.000 UFIR por trabalhador encontrado nessa situac;:ao, branco o u negro; 
fornecimento de moradia, instala<;:So sanitária, água potável, alojamentos condignos ao ser 
humano [ ... ] sob pena de multa de 500 UFIR pelo descumprimento dessa cláusula; n§o colher 
assinatura em branco dos empr9gados, em qualquer tipo de documento, sob pena de multa de 
100 UFIR's por documento encontrado nessas condiy6es. 133 

.. ./continuagao 
128 A partir da comparayao entre a lista dos peticionários e a apresentada pela defesa da fazende!ro, pareceria que o · 

trabalhador é o mesmo, apesar de que os primeiros mencionam JOSÉ DE RIBAMAR SOUZA e a defesa utiliza distinta 
ortografía mediante JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA. 

t:<ll A partir da comparaQao entre a lista dos petlcionárlos e. a a presentada pela de fes a do fazendeiro, parecerla que o 
trabalhador é o mesmo em ambos escritos. A saber, na lista da defesa é inc!ufdo com o mesmo nome {SEBAS'T!ÁO PEREIRA 
DE SOUSA NETO) mas se menciona semente a inicial de um dos sobrenomes {SEBASTJAO PEREIRA DE S NETO). 

130 Os trabalhadores de número 2 ao 7, 9, 12, 15, 17 ao 20, 23 ao 29, 38 ao 40, 43, 45, 47 ao 49, 51, 53, 55, 
57 ao 59, 63, 66, 69, 72, 75, 81 e 82, foram adicionados a lista da fiscalíza96o de 2000, apresentada pela defesa do 

.fazendelro, o senhor JOÁO LU!Z QUAGLIATO NE"fO. Anexo fóllo 286 do escrito do Estado de 15 de ju!ho de 2011. 

131 Anexo 50. Offclo PRT 8~no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos petíclonários de 10 
de julho de 2007. Anexo 53. Ac;:Bo Civil Pública de 30 de marqo de 2000, Anexo 2 do escrito dos petlclonárlos de 17 de 
abril de 2001. 

132 Anexo 53. A98o Civil Pública de 30 de marc;:o de 2000, Anexo 2 do escrito dos peticlonários de 17 de abril de 
2001. 

133 Anexo 50. Otrclo PRT S~no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 dp escrito dos peticionários de 1 O 
de julho de 2007. 
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113. Em 14 de agosto de 2000, o Ministério Público do Trabalho requereu a Delegacia 
Regional do Trabalho que verificasse se os termos do acordo judicial "estavam senda devidamente 
cumpridos." Em 18 de agosto de 2000, o procedimento foi arquivado.'" 

Continuat;ao do monitoramento do Ministério do Traba/ha 

114. Em 21 de junho de 2001, o Ministério Público do Trabal ha remeteu a 
Subprocuradora Geral da República um "relatório pormenorizado" dos procedimentos instaurados 
nesse órgao em relaqao com as empresas pertencentes ao Grupo Ouagliato, e em particular, em 
rela9áo com a Fazenda Brasil Verde.'" 

115. De 12 a 18 de maio de 2002, o Ministério Público do Trabalho realizou uma nova· 
fiscaliza<;:ao na Fazenda Brasil Verde, na qual concluiu que esta "vinha cumprindo" seus 
compromissos, e que "eliminou a dependéncia económica e física dos trebalhadores pelos ;gatos'," 
que resultava na explora<;:ao de milo-de-obra for9ada e análoga a de escravo."' 

Legíslat;!lo interna 

116. O artigo 7 da Constitui<;:ao do Brasil de 1988 consagra os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais. 137 

ts4 Anexo 60. Ofíclo PRT 8~no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos peticionários de 10 
de ju!ho de 2007. 

13
¡¡ Anexo 50. Offcio PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de.2001, Anexo 11 do escrito dos peticionários de 10 

de julho de 2007. 

13G Anexo 55. Fisca!izacáo de malo 'de 2002, Anexo 6 do escrito do Estado de 13 de novembro de 2007. 

137 Anexo 31. Art. 7° sao ·dlreitos dos traba!hadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhorla de sua 
condi<;áo social: 
1 ~ relay§o de emprego protegida contra despedida arbltrária ou sem justa causa, nos termos de !ei complementar, que preverá 
indeniZa9ao compensatória, dentre outros direltos; 
11- seguro-desemprego, em caso de desernprego invo\untário; 

111 - fundo de garantia do tempo de servic;o¡ 
IV - salário mínimo , flxado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e as de sua 
famf!la com moradla, alimentacao, educaylio, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e prevldéncia social, com reajuste~ 
periódicos que lhe preservem o poder aqulsltivo, senda vedada su a vinculayao para qualquer fim; 
V - piso Salarial proporcional a extensáo e a complexidad.e do trabalho; 
VI - irredutibilidade do salárío, salvo o disposto em convencao ou acorde coletivo; 
V!l 8 garantía de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remunera9ao varlável; 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneracao integral ou no valor da aposentadoria; 
IX ~ remunerayao do trabalho noturno superior a do diurno; 
X - prote<;So do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenyáo dolosa; 

XI - particípa.ylio nos lucros, ou resultados, desvinculada da remunerac¡:áo, e, excepcionalmente, participa9flo na gestáo da 
empresa, conforme definido em leí; 
XII - salário-famflla pago em raz§o do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 
Xlll - dura9ao do trabalho normal nao superior a alto horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensacao de 
horários e a redu9áo da jornada, mediante acorde ou convenyao co!etiva de trabalho; 
XIV~ jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos inínterruptos de revezamento, salvo negocia9ao coletiva; 
XV- repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XVI - remunerayao do servic;:o extraordinárlo superior, no mfnímo, em cinqOeota por cento a do normal¡ XVII -gozo de férlas 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terc;:o a mais do que o salário normal; 
XVI!l- !icenca a gestante, sem prejufzo do emprego e do salário, coma durayao de canto e vinte días; 

XIX - licenc;a-paternidade, nos termos fixados em lei; 
XX- prote9íío do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos especfficos, nos termos da leí; 
XXI ·aviso prévio proporcional ao tempo de servíyo, senda no mínimo de trinta días, nos termos da tei; · 
XXII - reduc;:ao dos riscos ínerentes ao trabalho, por meío de normas de saúde, higiene e seguranc;:a; 
XXI!! -adicional de remuneraq6o para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na form~ da lel; 
XXIV- aposentadoria; 

contínuo .. ./ 
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117. Em 7 de dezembro de 1940, foi sancionado o Código Penal Brasileiro, mediante o 
Decreto-Leí No. 2.848, cujo artigo 149 previu, de forma genérica e pela primeira vez, a conduta de 
redu<;ao de alguém a condi<;ao análoga a de escravo. "' 

118. O trabalho escravo e for<;ado está contemplado nos seguintes artigos do Código 
Penal Brasileiro: 149 (reduQiio a condi<;ao análoga a de escravo); 197, 1 (atentado contra a Jiberdade 
de trabalho); 139 206 e 207 (aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território 
naciona1). 140 

119. Até antes de 2003, o artigo 149 do Código Penal estabelecia: "Reduzir alguém a 
condi<;ao análoga á de escravo: Pena - reculsao, de 2 a 8 anos." Mediante a Lei No. 10.803 de 
2003, modificou-se o artigo 149 do Código Penal Brasileiro - Decreto-Leí No. 2.849 de 1940 -
mediante o qual se tipificou como crime toda conduta que reduza uma pessoa a condiviio análoga a 
de escravo, incluindo entre elas, de maneira especffica o trabalho escravo: 

Art. 149. Reduzir a1guém a condiyáo análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forc;:ados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condiy5es degradantes de trabal ha, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoyáo em razáo de dfvida contrafda com o 
empregador ou preposto. 

Pena - reclusao1 de dais a oito anos, e multa, além da pena correspondente a violéncia . 

.• ./cont!nuay8o , 
XXV - assisténc!a gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco} anos de idade em creches e pré~ 

escalas; 
XXVI ~ reconhecimento das convenyOes e acordes coletivos de trabalho; 
XXVII - protay§o em faca da automa9ao, na forma da lei; 
XXV!H ~ seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenizayáo a que este está abrigado, 
quando lncorrer em dolo ou culpa; 
XXIX - a9ao, quanto aos créditos resultantes das reta9eies de trabalho, com prazo prescricionat de cinco anos para os 
trabal hado res urbanos. e rurais, até o limite de dais anos após a extinqao do contrato de trabalho; 
XXX- proibic,:ao de dlferenva. de salários, de exercfcfo de funy6es e de critério de admissao por motivo de sexo, ldade, cor ou 

estado civil; 
XXXI . proibly§o .de qualquer discriminay§o no tocante a sa!ário e critér!os de admissao do traba!hador portador de 
deficiéncia; · 
XXXI! ~ proíbic;áo de distinc;ao entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 
XXXIII • proibi9áo de traba!ho noturno, perígoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer traba!ho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condly8o de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
XXXIV- igualdade de dlreltos entre o trabalhador com vinculo empregatfcio permanente e o trabalhador avulso. 
Parágrafo único. Sao assegurados a categoría dos traba!hadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, 
XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como":! sua integrayao 6 previdéncia sociaL 

136 Anexo 5, Organiza9ao Internacional do Trabalho (O!T). As boas práticas da inspeyao do trabalho no Brasil: a 
erradica<;ao do trabalho análogo ao de escravo- Brasrtia: OIT, 2010. 1 v. Pág. 21. 

1311 Anexo 31. Artlgo 197 do Códig9 Penal braslleiro ~ Constranger alguém, mediante víoléncia ou grave ameaqa: 1 ~ 
a exercer ou nao exercer arte, offcio, profissao ou indústria, ou a trabalhar ou náo traba!har durante certo perfodo ou em 
determinados dias: Pena ~ detenqao, de 1 (um) més a 1 (um) ano, e multa, além da pena correspondente a violéncla. 

140 Anexo 31. Artigo 206 Código Penal Braslle!ro - Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o f!m de levá-los 
para terrltório estrangeiro. Pena- deten~ao, de 1 (um) a 3 (tr~s) anos e multa. Antes da modificaqao introduzida pela Lei No. 
8.683 de 1993 estabelecia: Articulo 206. Aliciar trabalhadores, para o fim de emlgragBo: Pena 

detenqao, de 1 {um) a 3 {trésl anos e multa de um conto a dez cantos de réi. O antigo artlgo 207 penallzava "Aiiclar 
trabalhadores, com o fim de !evá~los de urna para outra loca!idade do território nacionaL Pena - deten980 de dois meses a um 
ano e multa de 500 mil réis a cinco cantos de réis": foi modificado peta Lei No. 9.777 de 1998 tipificando: Aliciar 
trabalhadores, com o fim de levá-los de urrla para outra localidade do território nacional. Pena - detencao de um a trés anos, e 
multa. (Redayao dada pela Lei n° 9.777, de 29.12.1998); § 1° lncorre na mesma pena quem recrutar ttaba!hadores tora da 
localidade de execuyao do trabalho, dentro do território nacional, medíante fraude ou cobran9a de qualquer quantla do 
trabalhador, ou, ainda, nao assegurar condi90es do seu retorno ao local de orlgem. (lnclufdo pela Lei n° 9.777, de 
29.12.1998); § 2° A pena é aumentada de um sexto a um ter90 se a vftima é menor de dezoito anos, ldosa, gestante, 
indfgena ou portadora de deficiencia ffsica ou mental. !lnclufdo pela Lei n° 9.777, de 29.12.1998). 
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§ 1' Nas mesmas penas incorre quem: (Incluido pela Lei n' 10.803, de 11.12.2003) 

1 - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fím de rete~lo 
no local de trabalho; (lncluído pela Lei n' 10.803, de 11.12.2003) 

11 - mantém vigilancia ostensiva no local de traba!ho ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o tim de rete-lo no local de trabalho. (lncluído pela Lei n' 
10.803, de 11.12.2003) 

§ 2.2 A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido; (fnclufdo pela Lei n° 10.803, de 
11.12.2003) 

1 - contra crian9a ou adolescente; (lnclufdo pela Lei n' 10.803, de 11.12.20031 

11 - por motivo de preconceíto de raya, cor, etnia, religi§o ou origem. {!ncluído pela Lei n° 
10.803, de 11.12.20031 

Medidas adotadas pelo Estado brasifeiro 

120. O Estado brasileiro adotou, dentre outras, as seguintes medidas para combater o 
trabalho escravo no país: (i) a cria<;ao do Grupo Especial de Fiscaliza<;:ao Móvel (GEFMI em 1995; (ii) 
o Grupo Executivo de Repressao · ao Trabal ha Escravo; (iii) e·m 2002 foram criados tribunais 
itinerantes e permanentes para apoiar o Grupo Móvel; (iv) a cria<;ilo em 2003 da Comissao Nacional 
para Erradica<;áo do Trabalho Escravo- CONA TRAE, cuja fun91ío primordial é monitorar a execu91ío 
do Plano Nacional para a erradica9ilo do trabalho escravo de 2003 e 2008; (V) a Lei 10.608 de 
2002 que colabora com a reinser9ao social dos resgatados e lhes outorga seguro-desemprego, a Lei 
10.803 de 2003 que modifica o artigo 149 do Código Penal e a Lei 12.064 de 2009_ que 
institucionaliza o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo; (vi) assistencia a todo trabalhador 
que se liberta de condi96es de trabalho escravo; (viil interven91ío segura na contrata9ao laboral, 
onde o contrato laboral é firmado por meio de interven<;ao da autoridade estatal; (viii) cria<;áo da 
"lista suja" de pessoas que foram sancionadas administrativamente por reduzir trabalhadores a 
condi9ilo análoga a de escravo para restringir assim o seu acesso a financiamento económico; e (ix) 
Tribunais Regionais do Trabalho coordenados pela CONA TRAE a fim de capacitar e sensibilizar sobre 
a matéria.141 

B. CONSIDERA(:ÓES DE DIREITO 

1. Proibi9lio da escravidao e da servidilo (artigo 6'" da Conven\)aO Americana), em 
relay§o com os direitos a integridade pessoal e a liberdade pessoal, assim como o 
direito de circulayao ·(artigos 5 143, 7 144 e 2214& da Conveng§o Americana) 

141 Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 2010. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms 
of slavery, includlng íts causes and consequences. Gu!nara Shahinian. Mission to Brazi'J. 

142 o artigo 6 da Conven<;:áo Americana estabe!ece que: 

1, Ninguém pode ser submetido a escravidáo o u a servidfio, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de 
mulheres sao proibidos em todas as suas formas. 
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forc;:ado ou obrlgatório. { ... ] 
143 O artigo 6.1 da Convenc;:ao Americana estabelece que "toda pessoa tem o direíto de que se respeíte sua 

integridade ffsica, ps(quica e moral." 5.2: "Ninguém deve ser submetido a tortura.s, nema penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes ... " 

144 O artigo 7 estabelece que: 

1. Toda pessoa tem dlreito a liberdade e a seguran9a pessoais. 
contfnuo ... / 
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121. O direito internacional, como pnnc1p1o fundamental, proíbe a prática da escravidáo, 
da servidao, do trabalho for<;ado e outras práticas análogas a escravidao."' A Declara<;áo Universal 
dos Direitos Humanos disp5e que: "[n]inguém será mentido em escravidao ou servidao; a escravidao 
e o tráfico de escravos serao proibidos em todas as suas formas." Similarmente, inúmeras 
conven90es intern'acionais profbem expressamente estas práticas. 147 

122. A proibi<;ao da escravidao e de práticas semelhantes tormam parte do direito 
internacional consuetudinário e do jus cogens.'" A prote<;ao contra a escravidao é urna obriga<;ao 
erga omnes e de cumprimento obrigatório por parte dos Estados, que emana das normas 
internacionais de direitos humanos."' Além disso, a escravidáo e o trabalho tor<;ado pratlcados por 
funcionários públicos ou particulares, contra qualquer pessoa, constituem nao somente urna 
viola<;ao de direitos humanos mas também configuram um delito penal internacional 
independentemente de que o Estado haja ratificado ou nao as conven9éíes internacionais que 
profbem estas práticas. '50 

123. A proibi<;ao absoluta e inderrogável da redu<;ao de pessoas a escravidao, servidao ou 
trabalho for<;ado está também consagrada na Conven<;áo Americana e em outros instrumentos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. Por outra parte, o artigo 27.2 da Conven<;:ao 
Americana indica que durante os estados de exce<;ao nao está autorizada a suspensao de 
determinados direitos, entre os quais se encontra o artigo 6 da Conven<;ao, relativo á proibi<;>ao da 
escravidao e da servidao, nem das garantias indispensáveis para a prote<;ao de tais direitos. 

124. No presente caso, está comprovado que em fiwereiro de 1989, mar<;>o de 1993, 
novembro de 1996, abril e novembro de 1997, e mar<;:o de 2000, foram realizadas visitas ou 
fiscaliza<;5es na Fazenda Brasil Verde por parte de autoridades brasileiras, a fim de verificar as 
condi<;>5es em que se encontravam os trabalhadores. As fiscaliza<;éíes de abril de 1997 e mar<;>o de. 
2000 conclufram que existía trabalho escravo, a visita policial de 1989 e as fiscaliza<;éíes de 1993 e 

..• /continua~t§.o 
2. Nlnguém pode ser privado de sua llberdade ffsica, salvo pelas causas e nas condiyOes previamente fíxadas 
pelas constituiy5es polfticas dos Estados Partes ou pelas lels de acordo com alas promulgadas. 
145 O artigo 22.1 estabelece que "toda pessoa que se eche legalmente no território de um Estado tem direito de 

circular nele e de ne:!e residir em contormldade comas d!sposh;;5es legais." 

146 CIDH. Relatório de Comunidades Cativas: Situa96o do pavo lndfgena guaraní e formas contemporªneas de 
escravidáo no Chaco da Bolfvia, Capitulo lll. Marco Jurfdico Internacional. Obriga9ao do Estado de erradicar as formas 
contempori!meas de escravid5o e de proteger os dlreltos dos pavos lndfgenas, disponfve! em 
http: //www. cidh. o rg /e o untryrep/Com unidad ese autivas/ e a utivas 1l! .s p. htm 

147 Ver, inter afia, Convenyáo sobre a escravid§o de 1926, o Conv~n!o No. 29 da OlT sobre traba!ho for9ado ou 
obrlgatórlo de 1930, Protocolo de 1953 para n:'lOdlflcar a ConvenQBo sobre a escravidao de 1926, Convenyao Suplementar 
sobre a abollyáo da escravldao, o tráfico de escravos e as instituii(Oes e práticas análogas a escravidllo de 1956, e o 
Convenio no. 105 da. OIT sobTe a aboli9Bo do trabalho for9ado de 1957. Ver também Senten9a da Corte Internacional de 
Justi9a, Barcelona Tractlon, Líght and Power Co. Ltd. (Belgium v. Spain), declsS:o de 5 de fevereiro de 1970; Manfred 
Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, N.P. Engel, Editor, 1993, p, 146. 

148 David Weissbrodt e Uga Contra a Escravldáo, ·A abollvao da escravid8o e suas formas contemporaneas 
IHR/PUB/02/41, ACNUDH, 2002, para. 6. 

149 Sentenya da Corte lnternaciona'l de Justí9a, Barcelona Traction~ Light and Power Co. Ltd. (Belgium v. Spain), 
decls§o de 5 de fevereiro de 1970, I.C.J. Reports, 1970, para. 34. 

150 David Wejssbrodt e Liga contra a Escrav!d5o, A aboli9áo da escravid8o e suas formas contamporQneas, para. 7; 
Ver também, Relatórlo da Relatora Especial sobre as formas contemporaneas ·de escravidéo, inclufdas suas causas e 
consequénclas, Sra. Gulnara Shah!n!an, Doc. ONU A/HRC/9/20 (28 de ju!ho de 2008), para. 13, citado em C!DH. Relatórfo 
de Comunidades Cativas; Sltuagao do pavo indfgena guarani ·e formas contempor8neas de escravidáo no Chaco da Bolfvia, 
Capftulo 111. Marco Jt.irfdlco lnternacional. Obriga98o do Estado de erradicar as formas contemporflneas de escravidáo e de 
proteger os d!reltos dos povos Indígenas, disponrvel em 
http: 1 /www. cid h .org/co untryre p/Com unid a de sCa u·tivas/ca utivasiii, sp. h tm 
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1996 detectaram "irregularidades" !abarais, e a fiscalizaqao de novembro de 1997 considerou que 
havia "algumas tal has" na referida tazenda. 

125. Especificamente, na visita de 1989, a Polícia Federal determinou que os 
trabalhadores encontrados - sobre os quais nao se elaborou uma lista de nomes - oriundos de 
lugares distantes da fazenda, recebiam como pagamento "quantias irrisórias" ou nenhum 
pagamento, tinham "dívidas impagáveis" com a tazenda, e muitos fugiam da mesma. Nessa visita, 
constatou-se que o "gato" "fugiu quando soube que a Polícia Federal estava na localidad e." Apesar 
disso, o relatório concluiu que "nao se configurava a prática de trabalho em regime de escravidao" 
nessa fazenda. Além disso, destacou que, segundo a informaQáo recebida sobre o denunciado 
desaparecimento dos trabalhadores adolescentes !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, 
existiam informaqéíes de que estes tinham fugido por causa das dívidas que possufam, e se 
encontrariam em outra fazenda. 

126. Na fiscalizaqao de junho de 1993, a Delegacia Regional do Trabalho do Pará 
constatou que os trabalhadores manifestaram se u desejo de "deixar a propriedade." Ademais, 
comprovou que noventa e dais trabalhadores nao tinham registro laboral, e quarenta e nove deles 
nao tinham contrato de trabalho, o que configurarla irregularidades laborais. A DRTP considerou 
que nao se configurava a prática de regime de escravidao. 

127. Na fiscalizaqao de novembro de 1996, o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho 
determinou a existencia de irregularidades consistentes na falta de registro dos empregados e, em 
geral, manutenqao de condi9éíes contrárias as normas !abarais. No momento da fiscalizaqiio havia, 
pelo menos, setenta e oito trabalhadores, para os quais se emitiram trinta e quatro carteiras de 
trabalho.'" De acordo com o informado pelo Ministério Público, nessa fiscalizaqiio foram. verificadas 
"as mesmas irregularidades" da fiscalizaqao realizada posteriormente, em abril de 1997, na qua! se 
estabeleceu a existéncia de trabalho escravo. Nilo obstante, na fiscaliza9iio de 1996 o Grupo Móvel 
niio considerou que estava evidenciado o trabalho em regime de escravidiio. 

128. Na fiscaliza9iio de abril de 1997, o Ministério do Trabalho destacou que os 
trabalhadores se encontravam e m "péssimas condiqéíes," vivendo e m barracas cobertos de plástico 
e palha1 que eram obrigados a assinar notas promissórias e renúncias em branco, que eram 
proibidos de sair da fazenda enquanto tivessem dividas e inclusive eram ameaqados de morte. 
Adicionalmente, comprovou ·a prática de ocultamente de trabalhadores quando se realizavam as 
fiscaliza96es. No momento da fiscalizaqiio, havia oitenta e um trabalhadores, para os quais foram 
emitidas aproximadamente trinta e oito carteiras de trabalho. O Ministério do Trabalho considerou 
que, nessa situa9iio, estava configurado o trabalho análogo ao de escravo. 

151 De acorde com a informayáo recebida, as carti:úras de trabalho sao documentos oficiais expedidos pelas 
Delegacias Reglonais do Trabalho ou, mediante con.venio, pelos órg§os federals, estaduals e municipais da administrac;:ao 
direta ou índireta. (Ver artlgo 14 da Conso!idac;:áo das leis do Trabalho ~ CLT · DL~005.452·1943, disponlvel em 
http://www.díi.eom.br/decretos leis/1943-005452-clt/ctt014a024.htm. A!ém disso, o traba!hador deve apresentar a carteira 
de trabalho para anota98.o da d<rta de admissao, a remuneraqáo e as condi96es especiais, se as houvar, nas quais se realizará 
o trabalho. Ademais, e empregador deve especificar o salário e a forma de pagamento. A falta de cumprimento pelo 
empregador aci.'lrretará infraqáo laboral. {Ver artigo 19 da Consolldaqáo das Leis Po Traba!ho · CL T · DL-005.452-1943, 
disponfvel e m http://www .dji .com. br/decretos _!eis/1943-005452-clt/clt029a035. htm 

Por outro lado, segundo a lnforma;;:8o, na prática do trabalho escravo é comum. que exista m trabalhadores sem 
carteira de trabalho, seja porque náo sáo maiores de idade para trabalhar ou porque o empregador reteve suas carteiras de 
trabalho como forma de controle para que náo possam ir embora da fazenda sem antes pagar suas dfvidas. Art. 14. A 
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social será emitida pelas Delegaclas Reg!onals do Trabalho ou, mediante convénio, pelos 
órg§os federais, estaduais e munlcipais da administraq§o direta ou lndireta. (Alterado pelo PL~000.926-1969) 
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129. Na fiscaliza9ao realizada e m novembro de 1997, a Delegacia Regional do Trabalho do 
Par á manifestou que ainda que existissem "algumas falhas," como a cobran9a pelos cal9ados e 
outros itens relativos a seguran9a e higiene no trabalho, "preferi[u] nao autuar, apenas orientamos 
no sentido de que as falhas sejam corrigidas e [ ... ] cumpri[das as] normas trabalhistas. [ ... ] [OJ 
procedimento, foi uma forma de incentivo e estimulo pelo progresso apresentado pelo empregador 
para adequar-se ao ideal exigido pela legislayao. "'" 

130. Em mar9o de 2000, a Delegacia Regional do Trabalho do Pará levou a cabo uma 
nova fiscaliza91ío na qual verificou que os trabalhadores se encontravam "em péssimas condi96es," 
que existia aliciamento ilegal com promessa de pagamento, que todos os trabalhadores viviam em 
barracas e recebiam "apenas o salário mínimo," manifestaram sua "decisiao unánime de escapar" e 
de retornar a suas cidades de origem aonde tinham sido recrutados. A DRTP verlficou, ainda, a 
presen9a de vigil1mcia armada na fazenda que impedia que os trabalhadores saíssem dela. 
Adicionalmente, comprovou que os trabal hadares eram abrigados a assinar contratos em branco 
com prazo determinado e indeterminado da mesma data. Consequentemente, a DRTP concluiu que 
na Fazenda Brasil Verde existia "trabalho escravo." No momento da fiscalizayao havia, pelo menos, 
oitenta e duas pessoas trabalhando na fazenda. 

131. Além disso, cabe destacar que nas declara96es prestadas pelos trabalhadores qua 
conseguiram fugir da Fazenda Brasil Verde, é constante a descri9ao das amea9as de morte no caso 
de abandono da fazenda, o impedimento que tinham de circular livremente, a falta de salário ou a 
existencia de um salárlo Intimo, o endividamento com o fazendeiro, a falta de moradia, alimenta9áo 
e saúde dignas, dentre outros. Nesse sentido, os trabalhadores que conseguiram fugir e denunciar 
os fatos ocorridos na fazenda expressaram: 

a) Adailton Martins dos Reis declarou em 1988: 

Trabalhei na ·fazenda 30 días, aqul [o gatoi ·me garantiu muita colsa e eu levei todos os 
mantimentos para o traba!ho e chegando !á ele me jogou numa lama danada rayando juquira, 
morando num barraca cheio de água, minha esposa operada, minhas crianyas adoeceram, era 
o maior sofrimento. [. .. ] Quand.o fui·saír de fazenda, fui acertar a canta ainda fiquei devendo 
Cr$ 21500 e ar precisei vender Iao gato] 1 rede, 1 colcha, 2 machados, 2 panelas, pratos, 2 
colheres para ele nesse ainda fiquei devendo Cr$ 16.800 e saf devendo. 

Na fazenda a gente passa multa fome, e os pe6es vivem muito humilhado Isic], tantas vezes. 
eu o vi prometendo tiros para os peCes. E a situay§o continua, os pe6es se querem salr em 
paz, precisam fuglr. 

b) José da Costa O!iveire, declarou em 1997, que foi levado para trabalhar na Fazenda Brasil 
Verde pelo ngato", que chegou na fázenda já "devendo a o gato" pelos gastos com 
hospeclagem e ferramentas de trabalho proporciqnados por ele. Acrescentou que os 
trabalhadores eram amea9ados de m arte se denunciassem a situa98.o, ou se tentavam fugir, e 
que era prátlca comum esconder os trabalhadores quando o Ministério .do Trabalho realizava 
fisca!izar,;Oes. 

e) Antonio Francisco da S11va e Gonzalo Luiz Furtado dec!araram em 2000 que "junto com 
eles, vieram qutros trinta e dais trabalhadores nas mesmas condiy6es." Contam os 
trabal hadares que o "gato" obrigavawos a se levantarem por volta das 03 horas da madrugada 
para arrumarem as ferramentas e as 05 horas da manh.§ tinham que estar no serviQo, "a 
alimentayao era de péssíma qualidade," apenas macacheira com um peda9o de carne ou arroz · 
com ovos. Adicionaram que "sáo abrigados a traba!harem sob pressao e ameayas { ... e] há 

152 Anexo 50. Offcio PRT Swno. 2.3\57/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos petlcionários de 10 
de julho de 2007. 
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funcionários da fazenda que andam armados no barrac§o dos pe6es." Além dísso, relataram a 
situa9áo de pessoas que estavam com problemas de saúde. Finalmente, informaram que 
quando comunicaram ao "gato" sua decisao de sair da fazenda, este "os levou aa escritório 
da fazenda, ande os dais (gato e gerente) os amea9aramu alegando que os dais estavam 
devendo. 

132. No presente caso, corresponde a CIDH determinar se os fatos relevantes constituem 
formas de escravidao, assim como trabalho for9ado, e nesse caso, se o Estado brasileiro é 
responsável pelos mesmos. Para tanto, é necessário que a Comissao fa9a urna interpreta9áo 
extensiva dos direitos da DeclaraQiío e Conven9ao Americanas fundamentada em outros 
instrumentos internacionais pertinerites ao caso, em cumprimento a cláusula consagrada no artigo 
29.b da Conven9ilo Americana, que permitam uma caracteriza9ilo mais completa dos fatos.'" 

133. Sobre esse ponto, tanto a Corte lnteramericana de Direitos Humanos (doravante 
ncorte lnteramericana" ou "a Corte 11

} como a Corte Europeia de Direitos Humanos (doravante ucorte 
Europeia") enfatizaram o caráter vivo dos instrumentos internacionais de direitos humanos e a 
necessidade de que a interpretayao dos mesmos seja coerente com a "evoluyao dos tempos e as 
condic;:Oes de vida atuais. f/ 154 Da mesma maneira, a Corte lnteramericana concluiu que 
"determinados atas e omissoes que violam direitos humanos de acorde com os tratados que [!hes] 
compete aplicar infringem também outros instrumentos internacionais de prote9áo da pessoa 
humana. " 155 Consequentemente e em atenqáo a natureza dos fatos denunciados, assim como ao 
contexto em que ocorreram, a Comissao considera necessário ter presente outros instrumentos 
internacionais referentes a proibi91io da escravidao, da servidáo e do trabalho foryado, dos quais o 
Brasil é signatário, '" e que !he permitam realizar uma cabal interpreta9ao e aplicayilo do conteúdo a 
alcance dos direitos protegidos na Conven9ilo Americana."' 

134. Nesse sentido, cabe destacar que o artigo 1,1 da Conven9áo sobre a Escravidao de 
1926 definiu a escravidáo como o "estado ou condi9ilo de um individuo sobre o qua! se exercem os 
atributos do direito de propriedade o u alguns deles." 

135. A Convenyilo Suplementar das Na96es Unidas sobre a Aboli9áo da Escravid1io, 
Tráfico de Escravos e lnstitui<;:5es e Práticas Semelhantes a Escravidao define como práticas 
semelhantes a escravidao, dentre outras: 

Artigo 1 (a) A escravid8o por divida, ou seja, a situa9ao ou condic;:ao decorrente do empenho 
por parte do devedor, dos seus servic;:os pessoais ou dos de pessoas sob seu controle como 
garantia para uma dívida, se o valor desses servic;;os, razoavelmente avaliado, nao for aplicado 
a liquidac;ao da dfvida, ou se a durar;:So e a natureza desses serviyos nao forem, 
respectivamente, limitados e definidos [ ... ] 

153 O artigo 29.d estabe!ece que "nenhuma disposiyao desta Conveng§o pode ser interpretada no sentido de excluir ou 
limitar o efelto que possam produzir a Declarayao Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atas internacionais da 
mesma natureza". 

154 Corte IDH, Caso dos "M~nínos de rua'/ (Víllagrán Morales e outros) Vs. Guatemala. Mérito. Sentenc;:a de 1.9 de 
novembro de 1999. Série C No. 63, paras. 192-193. 

155 Corte IDH. Caso Bámaca Ve!asquez Vs. Guatemala. Mérito. Sentenga de 25 de novembro de 2000. Séríe C No. 
70, para. 208. 

156 A Convenc;:ao sobre a escravid.9o de t 926 e su a Convenc;:áo Suplementar sobre a abolic;:áo da escravíd8o, o 
tráfico de escravos e as instituiy6es e práticas análogas a escravidi!io de 1956, ratificadas pelo BraSil em 6 de janeiro de 
1966; o ConvGnlo No. 29 da OIT de 1930 ratificado em 25 de abril de 1957; e o Convénio no. 105 da OIT sobre a abo!íjfi3.o 
do traba!ho for9ado de 1957 ratificado em 18 de junho de 1965. 

161 Ver, ínter afia, C!DH, Re!atórlo No. 86/10, Caso 12.649, de 14 de Julho de 201 O, para. 225, e CIDH, Relatório 
No. 57/97, Caso 11.137, de 18 de novembro de 1997, para. 167. 
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136. Por outro lado, o artigo 2.1 da ConvenQao da OIT no. 29 sobre Trabalho For9ado ou 
Obrigatório estabelece o conceito de trabalho forgado como "todo trabalho ou serVÍ90 exigido de 
uma pessoa sob a amea9a de san9ao e para o qua! nao se tenha oferecido espontaneamente." 

137. Em relagáo com o conceito de servidao, a Corte Europeia determino u que: 

[. .. ] está proibida [ ... ] a 11forma particularmente grave de negay5o da liberdade" [ ... ]. Esta 
incluí, "além da obrigayao de realizar determinados servh;:os para outros, ( ... ]a obrigayáo do 
'servo' de vivar na propriedade de outra pessoa e a impossibilidade de modificar sua 
condir;áo." Nesse sentido, examinando uma comunicayáo sob este parágrafo do artigo, 4, a 
Comissáo prestou especial atenr;áo a Convem;ao sobre a Aboliy8o da Escravid8o. 158 

138. Por outro lado, a Corte Penal Internacional para a Ex-lugoslávia ("ICTY" conforme a 
sigla em ingles) considerou: 

[ ... ] a escravid5o como um crime contra a hum anidada no díreito internacional consuetudinário 
consiste no exercrcio de algum ou todos os poderes vinculados ao direito de propriedade sobre 
urna pessoa. [ ... ] Estabeleceu que "o actus reus d¡:¡ violayáo é o exercfcio de a!gum ou todos 
os poderes vinculados a o direito de propriedade sobre uma pessoa," e o "mens rea da violac;:áo 
consiste no exercfcio intencional de tais poderes." [. .. ] 

[ ... l A [ ... ] quest:§o sobre se um fenómeno particular é urna forma de escravidao dependerá da 
operac;:áo dos fatores ou indfcios de escravidao identificados [ ... ]. Estes fatores incluem o 
"controle dos movimentos de urna pessoa, o controle do ambiente físico, o controle 
psicológico, e as medidas adotadas para prevenir ou Impedir a fuga, o uso da forc;:a, a ameaya 
de usar a forc;:a ou a coen;:Bo, a durac;:ao, a afírmac;:§o de exclusividade, a sujeic;:Bo a 
tratamento cruel e abuso, ·o controle . da sexualidad e e o. trabalho foryado." [. .. ] 
''Consequentemente, nao é possfvel enumerar categoricamente todas as formas 
contempor~naas de escravidáo que estao compreendidas na expans§o da ideia orfginal ... " 159 

139. A CIDH observa, portanto, que o conceito contempor~neo de escravidao incluí a 
servidao por dividas, como prática análoga a escravidao. Conforme os instrumentos- e a 
jurisprud€mcia internacionais mencionados, destacam-se, pelo menos, os seguintes elementos: i) 
uma pessoa compromete-se a prestar servi9os como garantía de uma dívida mas os servigos nao 

158 "With regard to the concept of 'servltud~', what is prohibited is a particularly serious form of d~nial of freedom" 
(Ver Van Droogenbroeck v. Bélgica, relatório da Comissáo de 9 de ju!ho de 1980, Sér!es B no. 44, p. 30, §§ 78-BO). Incluí, 
"in additlon to the obllgatlon to perform certa!n services for others ... the ob!igation for the 'serf' to live on another person's 
property and the impossibllity of altering hi.S conditlon". In th!s connectlon, In examinfng a complaint under this paragraph of 
Artlcle 4, the Commission paid particular attention tO the Abo!itlon of Slavery Convention (see also Van Droogenbroeck v. 
Belgium, no. 7906/77, Commíssion decislon of 5 Ju!y 1979, DR 17, p. 59)", ECHR, SJLIADIN V. FRANCA, 26 de outubro de 
2005, disponfve! em 
http://cmiskp.echr.coe.lnt/tkp 197 /vlew .asp?item = 1 &portal= hbkm&actlon = htm!&high!lght= Siliadin&sessionld = 75674691 
&skfn =hudoc~en 

· 16!1 "116. After a survey of various sources, 1:he Tria! Chamher concluded "that, at the time relevant to the 
indictment, enslavement as a crime agalnst humanlty In customary internationallaw consisted of the exercise of any or all of 
the powers attaching to the rlght of ownershlp over a person".143 lt found that "tha actus reus of the violation ls the 
exercise of any or a!l of the powers attaching to the right of ownershlp over a person", and the "mens rea of the viola.tion 
consists in the !ntentional exerclse of such powers". r. .. ) 

"119. The Appeals Chamber considers that the question whether a particular phenomenon ls a form of enslavement 
will depend on the operation of the factors or indicia of enslavement identified by the TriS! Chamber. These factors lnclude 
the "control of someone's movement, control of phys!ca! environment,. psychological control, measures taken to prevent or 
deter escape, force1 threat of force or coercion, duration, assertion of exclusivity, subjection to cruel treatment and abuse, 
control of sexuality and forced labour". "148 Consequent!y, it is not possible exhaustlvely to enumerate al! of the 
contemporary forms of slavery which are comprehended in the expansion of the original idea ... ". !CTY, Prosecutor v. 
Kunarac, Caso No. IT-96-23-A {12 de junho de 2002) {C§mara, de Apelay5es), disponível em 
http://www. icty .org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun~aj02061 2e. pdf 
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sao aplicados ao pagamento da divida; iil nao se limita a duraQao dos servi9os; iiil nao se define a 
natureza dos mesmos; ivl a pessoa sujeitada mora na propriedade ande presta os servi9os; v) seus 
movimentos sao controlados; vil existem medidas para prevenir ou impedir sua fuga; vii) existe um 
controle psicológico; viiil a pessoq nao pode modificar sua condi9ao; e ix) é submetida a um 
tratamento cruel e abuso. Por outro lado, o trabalho for9ado inclui o trabalho sob amea9a de sanQáo 
e que nao saja voluntário. 

140. No presente caso, ficou evidenciado que o proprietário e os administradores da 
Fazenda Brasil Verdé dispunham dos trabalhadores como se eles fossem de sua propriedade. Nesse 
sentido, os trabalhadores eram aliciados com falsas promessas e assinavam contratos e notas 
promissórias em branco, o que permitia que o proprietário e os administradores dispusessem deles 
como bem entendessem. Similarmente, foi provado que, pelo menos em uma ocasiáo, corroborou
·se que essas pessoas ocultavam. os trabalhadores para evitar que fossem encontrados pelas 
autoridades. Além disso, é evidente que os particulares envolvidos na imposiQáo dessas condi9oes 
eram conscientes dos seus atas, os quais implicavam lucro económico. Sobre esse último ponto, 
cabe destacar que o Ministério Público, na sua denúncia de junho de 1997, ressaltou que "o 
proprietário da Fazenda, terceiro denunciado, tinha plena consciencia, de que no mínimo, estaria 
cometendo o crime de frustra<;:!io de direitos trabalhistas, mediante fraude. ""0 

141. No que diz respeito a servidao por dívidas, considerada um forma contemporanea de 
escravidao, a CIDH observa que os autos indicam que os trabalhadores comprometiam-se com o 
"gató" a prestar serviQos na Fazenda Brasil Verde em traca de promessas de pagamento ou de um 
pagamento adiantado que deixavam com suas famflias. Ouando os trabalhadores chegavan a 
fazenda, porém, percebiam que eram devedores pelo gastos supostamente investidos pelo "gato" no 
seu transporte. Além disso, cobravam-lhes alimentaQiio a pre<;:os exorbitantes, e eram abrigados a 
assinar notas promissórias e contratos em branco. Devido a essa situa<;:ao, os trabalhadores 
terminavam devendo altas quantias de dlnheiro que, comparadas com o pouco ou inexistente 
pagamento, tornavam praticamente impossível a liquida9iio da divida e, enquanto isso nao 
ocorresse, ficavam proibidos de deixar as instala9oes. 

142. Em rela9iio ao trabalho for9ado, a CIDH observa que no presente caso encontram-se 
presentes os dais pressupostos referidos, isto é, a exigencia de trabalho com base na amea9a de 
uma sanqiio, e sua realiza9iio de maneira involuntária pelo sujeito. A partir dos fatos provados 
pode-se afirmar que, nas distintas fiscaliza96es, os trabalhadores eram constantemente amea<;:ados 
com o uso da forQa e inclusive com ameaQas de m arte, pelo "gato," o gerente e por homens 
armados na fazenda, caso quisessem fugir antes de pagar suas dfvidas. Ou saja, existia urna 
amea9a real nao semente contra a integridade dos trabalhadores, mas inclusive. contra a sua vida. 
Por outro lado, sobre a "falta de voluntariedade para realizar o trabalho ou servi9o," a Corte 
!nteramericana manifestou que 1'consiste na ausencia de consentimento ou de livre escolha no 
momento de come9ar ou continuar ·a situa9iio de trabal ha for<;:ado. Esta pode acorrer por distintas 
causas, tais como a privaQiio ilegal da liberdade, fraude ou coer9áo psicológica.""' No presente 
caso, ficou comprovado que os trabalhadores, apesar de num primeiro momento chegarem a 
fazenda voluntariamente, faziam-no mediante fraude e promessas falsas de recebar um bom salário 
e desconhecendo o sistema de "barracao" relativo ao endividamento constante com o fazendeiro. 

143. A Comissáo indica que, no presente caso, o fato de que alguns trabalhadores 
recebessem pagamento - "i.rrisório," como descrito pelas próprias· autoridades estatais - nao impede 

lSQ Anexo 27. Denúncie do M!nisiério Público de 30 de junho de 1997, Anexo 1 da peti9áo inicial de 12 de 
novembro de 19.98 e Anexo a o escrito do Estado de 15 de julho de 2011. 

161 Ver mutatis mutandl, Corte IDH. Caso dos Massacres de ltuango Vs. ColOmbia. Exce9íio Preliminar, Mérito, 
Repara90es e Custas. Senten9a de 1 de julho de 2006. Sér!e C No. 148, paras, 157 e ss. 
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que os fatos sejam considerados servidao ou trabalho for9ado. Nesse sentido, a Corte Europeia 
manifestou que "ainda que o trabalho remunerado possa também ser qualificado como trabalho 
toreado ou obrigatório, a falta de remuneravao e de reembolso de gastos constituem fatores 
rel~vantes quando se analisa o que é proporcional ou no estado normal das coisas. "'" Há 
informavoes que indicam que em várias ocasi6es os trabalhadores nao recebiam qualquer 
pagamento, devido as dívidas que tinham com o fazendeiro. 

144. A CIDH observa que os fatos do presente caso constituem, nos diferentes períodos 
de tempo desde 1988, tanto escravidao - na sua forma contempori?mea de servidllo por dividas -
como trabalho for9ado. Adicionalmente, a Comissáo destaca que os fatos específicos encontram-se 
inseridos num fenómeno de trabalho escravo no Brasil em suas diversas manifesta9iíes. 

145. Nesse sentido, a CIDH ressalta que a OIT determinou que existe uma estreita rela9ao 
entre o conceito de trabalho for9ado e sua vinculaQiío com outras práticas abusivas conexas, como 
a escravidao e as práticas análogas a escravidáo, a servidáo por dividas, o tráfico de pessoas e a 
exploraQáO laboral. 163 Além disso, a OIT enfatizou que o trabalho escravo "nllo se trata de urna 
prática secular de explora9ao do trabalho ou de um simples crime contra os direitos laborais, senllo 
de urna total nega91io de direitos e, portante, de um crime contra os direitos humanos do 
trabalhador. ""' A esse respeito, a .. Relatora das Na9oes Unidas sobre a matéria estabeleceu que a 
sérvidao por dividas e o trabalho for9ado sao conhecidos no Brasil como "trabalho escravo. ""' 
Devido as considera9oes anteriores, a Comissao considera que os fatos do presente caso 
constituem servidao por dividas e trabalho forqado. 

146. Além disso, a Comissao considerou que a servidao e o trabalho for()ado podem 
envolver, adicionalmente, viola()oes a outros dlreitos tais como a integridade pessoal, tanto física 
como psíquica e moral, as condi<;6es mfnimas de uma vida digna, a educa91io, assim como o acesso 
a jUStiqa di ante de t8ÍS CÍrCUOStánCÍ8S, 166 

14 7. Corresponde, pois, a Comissao determinar se o Estado é internacionalmente 
responsável pelas viola96es mencionadas nos parágrafos anteriores. Para tanto, é necessário 
determinar se, em rela9ao aos fatos citados, o Estado brasileiro foi responsável por falta de 
preven91io ou falta de resposta. 

148.. Em rela9iío ao cumprimento com o dever de garantia, a jurisprud~ncia dos órgaos do 
sistema Interamericano indica que aqueJe incorpora aspectos como a prevenyao, a prote()ao, a 
investigaqao e a repara9ao. Quando esses requerimentos nao sao cumpridos, os Estados podem ser 

162 "Whlle remunerated work may also qualify as 'torced or compu!sory labour, the lack of remunerat!on and of 
reimbursement of expenses constitutes a re!evant factor when considering what is proport!onate or in the normal course of 
affairs", Corte Europeia, VAN DER MUSSELE V. BJ:LGICA, 23 de novembro de 1983, dlsponfvel em 
http://cmiskp.echr .coe.int/tkp197/view.asp?item = 1 &portal= hbkm&action = html&hlghlight= Van%20% 7C%20der%20% 7C 
% 20Mussele&sessionid = 75673205&sl<in = hudoc-en 

1s3 OIT - Relatórlo do Diretor Geral. O Custo da Coeryao. Relatório global de acordo com o seguimento da 
Declarayao da OIT relativa aos princfpios e dlreltos Tundamentals no trabalho. Conferencia Internacional do Trabajo ssa 
reunli!io, 2009. Relatório ! (8} Genebra. Disponfvel em: 
http; //www, !lo :o rg/llc/1 LCSes sio~s/9 8thSessi on/Re portssub m!ttedtotheCo nfe rence!WCM S_ 1 06 2 3 2/1 ang~~es/lndex. ~tm 

164 An~xo 6. Combatendo o Trabaalo Escravo Contempor!lneo: o exemplo do Brasil. OIT {2010) Brasnia, pág. 35. 

. 
155 Anexo 3. A/HRC/1 5/20/Adq.4. 30 de Agosto de 2010. Report ot the Special Rapporteur on contemporary forms 

of slavery~ including its causes and consequences. Gulnara Shahinian. Mission to Brazil. 

166 Ver CIDH. Relatórlo de Comunidades Cativas: Sítua9So do pava indfgena guaranl e formas contempor!lneas de 
escravld8o no Chaco da Bolív!a, Capftulo !V D!reitos dos pavos indfgenas e comunidades camponesas, D. SituaySo de 
trabalho foryado, servidSo e escravid§o, disponfvel em 
http://www .cldh .oas.org/countryrep/8ol!vla2007 sp/Bo!ivía07 ca.p4.sp .htm#Situacl 0/oC3%B3n% 20de% 20trabajo% 20forzoso 
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considerados responsáveis internacionalmente pela viola<;iio aos direitos humanos. Em particular, a 
CIDH indicou que a falta de prote<;ao pode acorrer quando o Estado deixa uma pessoa em situa<;ao 
de indefensao e, portante, facilita a ocorrencia de viola<;oes de direitos humanos em seu detrimento, 
em total desrespeito do dever de preven<;ao. 167 

149. Conforme a jurisprudencia do sistema Interamericano, para estabelecer que se 
produziu uma viola<;ao dos direitos consagrados na Conven<;ao, nao é necessário determinar a 
culpabilidade dos autores individuais ou sua intencionalidade. No Caso Paniagua Morales, a Corte 
estabeleceu que para determinar a responsabilidade internacional do Estado: 

[é] suficiente demonstrar que houve apoio ou tolerancia do poder público na violayáo dos 
direitos reconhecidos na Conven9ao. Ademais, também resta comprometida a 
responsabilidade internacional do Estado quando este nao realiza as atividades necessárias, de 
acorde com seu direlto interno, para identificar e, se for o caso, sancionar os autores das 
próprias violac:5es. 166 

1 50. Igualmente, o sistema Interamericano de direitos humanos afirmo u que a 
responsabilidade dos Estados de atuar com a devida diligencia diante de viola9oes de direitos 
humanos estende-se as a<;oes de autores nao estatais, terceiros ou particulares. No caso em 
questao, em rela9ao aos fatos de "trabalho escravo" denunciados a partir de 1988, a CIDH observa 
que se desprende dos autos que, em princfpio, astes foram cometidos por particulares. Sobre esse 
ponto, a Corte ressa!tou que: 

[e]ssa responsabilidade internacional pode resultar também de atos de particulares em. 
prindpio nao atribUíveis ao Estado. Os Estados Partes da Convenyao tém obrigayóes erga 
omnes de respeitar e fazer respeitar as normas de proteyao e de assegurar a eficácia dos 
direitos nela consagrados em toda circunstAncia e em rela9ao a qualquer pessoa. Essas 
obrigayOes do Estado. projetam seus efeitos mais além da relayao entre seus agentes e as 
pessoas submetidas a sua jurisdiQ8o, pois se manifestam também na obrigayao positiva do 
Estado de adatar as medidas necessárias para assegurar a efetiva prote<;:§o dos direitos 
humanos nas relayOes interpessoais. A atribuic;So de responsabilidade ao Estado por ac;Oes de 
particulares pode acorrer em casos nos quais o Estado descumpre, por ayao ou omissáo de 
seus agentes quando se encontrem em posiQflo de garantidor, essas obrigayóes erga omnes 
contidas nos artigos 1. t e 2 da Convenc;áo, 169 

151. Além disso, o Tribunal estabeleceu que: 

[ ... ] é claro que um Estado hao pode ser responsável por qualquer violayao de direitos 
humanos perpetrada entre particulares dentro de sua jurisdiyáo. Com efeito, as obrigay5es 
convenci~mais de garantía a cargo dos Estados nao implicam urna responsabi!idade ilimitada 
dos Estados diante de qualquer ato ou fato de particulares,, púls seus deveres de adatar 
medidas de prevenyáo é proteyáo dos particulares nas suas relac;5es entre si encontram~se 
condicionados ao conhecimento sobre urna situa9ao de risco real e imediato para um índivíduo 
ou determinado grupo de indivfduos e as possibilidades razoáveis de prevenir ou evitar esse 
risco. Ou seja, ainda que urna ayao ou omissao de um particular tenha como consequéncia 
jurídica a violac;ao de determinados direitos humanos de outro particular, aqueta nao é 
automaticamente atribuível ao .Estado, pois deve-se atender as circunstancias específicas do 

167 CJDH. Relatório N° 24/98. Joao Canuto de Oliveira. BrasiL 7 de abril de 1998, para. 53. 

166 Corte l.D.H., Caso da "Kombi Branca" (Pan/agua Morales e outros) Vs. Guatemélfa. Senten9a de 8 de man:;:o de 
1998. Série C No. 37, para. 91. 

165 Corte' LD.H., Caso do NMassacre de Mapiripán" Vs. Colómbia . . senten9a de 15 de setembro de 2005. Série e 
No. 134, para. 111. 



119
40 

caso e 6 concretizayB.o de tais obrigayóes de garantia. 170 

152. A Corte Europeia de Direítos Humanos, por sua vez, entendeu 'que o dever de 
preven9ao estende-se "a obríga<;ao positiva das autoridades de adatar medidas para proteger um 
individuo ou determinado grupo de pessoas cuja vida está em perígo devido a aqoes crimínais de 
particulares.""' No entanto, a Corte Euro pela reconheceu que essa obríga<;ao positiva nao pode ser 
imposta ao Estado como uma obríga<;ao impossivel ou desproporcíonal,"' portento é necessário que 
as autoridades estataís "saibam ou devessem saber da exist§ncia de um risco real e !mediato para a 
vida de um individuo identificado ou de individuos a partir dos atas críminais de terceiros, e que 
essas autoridades falharam em tomar as medidas ao alcance dos seus poderes que, a partir de um 
julgamento de razoabílidade, poderiam ter sido esperadas para evitar tal risco. " 173 A esse respeíto, a 
Corte Europeia estabeleceu que o Estado deve verificar "se as autoridades fízeram tudo o que 
razoaVelmente se podia esperar para minimizar o risco." 174 

153. No mesmo sentido, a Comissao desagregou esses critérios, da seguinte forma: i) a 
existencia de um risco real e !mediato; íi) o conhecimento que o Estado tem sobre esse risco; ííi) a 
sítua<;ao particular das pessoas afatadas; e ív) as possibílídades razoáveis de preven<;ao ou se sabia 
o u devesse saber .175 

154. Em primeiro lugar, a Comissao considera necessário apontar que o Estado brasíleiro 
tínha conhecimento do fenómeno do trabalho escravo dentro do seu território desde décadas antes 
dos fatos do presente caso. Nesse sentido, ficou comprovado que desde o inicio do século XX 
existe no Brasil unia prátíca que favorece a exist§ncía do trabalho escravo, a qual foí intensificada a 
partir de meados do século. Nesse contexto, foi sancionado em 1940 o Código Penal que tipifica 
de maneira geral o crime de reduqao a condi9ao análoga a de escravo lartigo 149). Além dísso, 
ficou comprovado que a partir de meados dos anos setenta, aumentaram as denúncias sobre a 
exist~ncia de trabalho escravo e que, de fato, a OIT apresentou ao Estado algumas recomenda<;5es 
em 1988 que incluíam a modifica<;ao do artigo 149 do Código Penal relativo ao trabalho escravo. 

17° Corte I.D.H., C8so Gonz~lez e outras (#Campo Algodonero") Vs. México. 
Exceyao Preliminar, Mérito, ReparayOes e Custas. Senten9a de 16 de novembro de 2009. Série e No. 205, para. 280; Corte 
I.D.H., Caso do Massecre de Pueblo Bello Vs. Colómbia. Senten¡;:a de 31 de janelro de 2006. Sérle C No. 140, para. 123. Ver 
também Corte Europeia, Kili9 v. Turquía·, Sentenya de 28 de man;:o de 2000, Petiyáo No. 22492/93, paras. 62 e 63: Osman 
v. Reino Unido, Sentenya de 28 de outubro de 1998, paras, 115 e 116. 

171 "lt also extends in approprlate circumstances to a positiva obllgation of the authorlties to take preventiva 
operatlonal measures to protect an individual or individuals whose llfe is at risk from the criminal acts of another individual" 
(traduy§.o llvre). Corte Europeia, K11!9 v. Turqu!a, Senten9a de 28 de maryo de 2000, P·etlyáo No. 22492/93, para. 62: Osman 
v. Reino Unido, Sentem;a de 28 de outubro de 1998, para. 115, 

172 Corte Europeia, Kíliy v. Turquia, Sentenya de 28 de marqo de 2000, Petiqao No. 22492/93, paras. 63: Osrnan 
v. Reino Unido, Sentenya de 28 de outubro de 1998, para. 116. 

173 "For a positiva obl!gation to arise, it must be established that the authorities knew or ought to have known at 
the time of the exlstence of a real and [mmedlate rísk to the life of an identlfled individual or individuals from the criminal acts 
of a third party _and that they ta!led to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, mlght have 
been expected to avoid that risk" {tradu960 livre). Corte Europeia, Kíli9 v. Turquía, Sentenya de 28 de man;o de 2000, 

· Petiqáo No. 22492/93; paras. 63: Osman v. Reino Unido, Sentenqa de 28 de outubro de 1998, paras. 116. 

174 Corte Europeia de Oireltos Humanos. Caso Mahmut Koya C. Turquia, 28 de mary? de 200, para. 87. 

175 CIDH, Demanda da CIDH Caso Luisiana Rfos e outros, 20 de abril de 2007, paras. 226w228. Dlsponfvel e m 
http://www .cidh .org/demandas/1 2.441 %20Luisiana% 20Rios %20y% 20otros %20Venezuela% 2020% 20abril% 202007% 20E 
SP.pdf, CIDH, Demanda Caso Campo Algodonero: Claudia lvette González, Esmeralda Herrera Monreal e Laura Berenice 
Ramos Monárrez. Disponfvel em http://www.cldh.oas.org/dernandas/12.496-7~ 
8% 20Ca_mpo% 20Aigodonero% 20Mex!co% 204% 20noviembre% 202007% 20ESP .pdf 
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155. Assim, cabe destacar em rela9iío ao caso em questao, que á época da denúncia de 
1988, o Estado brasileiro sabia plenamente da situa9iío específica da prática de trabalho escravo no 
Pará e, ademais, na própria Fazenda Brasil Verde. Nesse sentido, existe prova nos autos de que em 
janeiro de 1989 a Comissao Pastoral da Terra requereu ao Estado que refor9asse a fiscaliza9iíO 
nessa - e em outra - fazenda, visto que além da denúncia realizada em dezembro de 1988, "nao 
[eral a primeira vez que [eral denunciada [. .. ] por praticar trabalho escravo. " 176 Adicionalmente, 
cabe ressaltar que as próprias autoridades brasileiras qualificaram os elementos que justificavam a 
instaura9iío de inquérito policial para a eventual prática de crime contra a organiza9iío do trabalho e 
de redu9iío a condi9ilo análoga a de escravo. 

156. Em rela9ilo com o suposto desaparecimento dos adolescentes lron Canuto da Silva e 
Luis Ferreira da Cruz, este será examinado num capítulo separado (ínfra). 

157. Por outro lado, a Comissiío considera que é evidente que no momento das 
fiscaliza9oes realizadas em 1993, l996, 1997 e 2000, o Estado tinha pleno conhecimento de que 
.no estado do Pará, e particularmente na Fazenda Brasil Verde, alegava-se que trabalhadores rurais, 
aliciados e m outros estados, -eram submetidos a traba!ho escravo; náo recebiam salário ou recebiam 
pagamento irrisório; tinham dividas impossíveis de liquidar; eram impedidos de sair da fazenda sob 
amea9a de morte; e eram abrigados a assinar em branco notas promissórias, contratos de trabalho e 
rescis5es de contrato. Sobre o particular, o Ministério Público, em sua denúncia de junho de 1997, 
destacou que desde 1989 "já haviam notfcias de crimes contra a organlzayáo do trabalho e de reduyao a 
condh;;:Bo análoga a de escravo. Pela nao apuray§o desse fato na época própria e a prescriyao dos demais 
crimes, quando os fatos chegaram ao conhecimento do Ministér!o Público federal, tornou-se impossfve! a 
prepositura da a9ao penal." Além disso, constam dos autos termos de declaraQiio de vários 
trabalhadores que conseguiram fugir da Fazenda Brasil Verde, denúncias sobre trabalho escravo 
nessa zona e na mencionada fazenda"' (supra), assim como informaQao veiculada na imprensa sobre 
o assunto. 176 

158. Além disso, a Comissao determinou que esté provado que no Brasil existe um 
contexto no qual dezenas de milhares de trabalhadores sao submetidos anualmente a trabalho 
escravo, o qual tem suas rarzes numa discriminaQiío e exclusiío históricas. Nesse sentido, o grupo 
atetado é constituido, na sua malaria, por homens pobres entre 15 e 40 anos de idade, 
afrodescendentes e morenos oriundos dos estados mais pobres do país e com menos perspectivas 
de trabalho, os quais migram aos estados ande sao submetidos a trabalho escravo em busca de 
emprego. A situaQao de extrema e especial vulnerabilidada desse grupo populacional deve-se, entre 
outros, a falta de recursos adequados e efetivos que protejam seus direitos nao só de maneira 

176 Nota de 25 de janerro de 1989 da Comissao Pastora! da Terra ao Conselho de Defesa dos Díreitos da Pessoa 
Humana, Anexo 1 da peti<;:ao inicia! de 12 de novembro de 1998. 

177 Anexo 12. Dec!ara<;8.o de Adallton Martins dos Reis de 21 de dezembro de 1988. Anexo 1 da petiQSo inicial de 
12 de novembro de 1998. DeclaraQOes de José da Costa a Polfcia Federal. Superintendªncia Regional do Pará, Marabá, de 1 O 
de margo de 1997; Offcio 2190 da SECOD!D de 26 de outubro de 1996. Anexo 1 da petiqS.o inicial de 12 de novembro de 
1998. Declara98o prestada perante a Comissáo Pastoral da Terra por Antonio Francisco da· Silva e Gonzalo Luiz Furtado em 8 
de maryo de 2000, Anexo 1 do escrito dos peticionários de 17 de abril de 2001. 

178 MAKLOUF CARVALHO, Luiz. Pe5es sao vendidos por R$3 a fazendelros. Exploraqáo; Contrariando a lel, 
proprietários rurais contratam trab.alhadores em condl96es análogas a escravid§o. Folha de S. Paulo Brasil, no Anexo 5 do 
escrito inicial' dos peticionários de 12 de novembro de 1998; REIS, Thiago. Ministério vo!ta a fiscalizar e resgata 90 
trabalhadores. Folha de S. Paulo Brasil. 29 de outubro de 2007, em Anexo 2 do escrito do Estado de outubro de 2007¡ AJB. 
So!to traba!hador escravo. Jornal do BrasiL 28 de junho de 2000¡ MENDES, Carlos. Trabalhadores escravizados sao 
libertados no PA. Disponível em: www.estadao.eom.br/editorias/2000/06!28/ger389.html. 28 de junio de 2000; GONDIM, 
Abnor e MELAZZO, Fernanda. Sudam financiou empresa escravagista. Jornal do Brasil. 28 de junho de 2000. Disponível em: 
http://www.jb.com.br!08950461 .html; DRT e Polícia Federal !lvram 133 escravos no su! do PA. Oisponfve! em: 
http:J/www.oliberat.eom.br/atualidade!index2.htm, no Anexo 6 dd escrlto dos peticionários de 17 de abril de 2001. 
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formal; a pobreza extrema na qual vive grande parte da populaqao dos estados dos quais sao 
originérios; a insuficiente presenqa de instituqóes estatais; e a desigual distribuiq§o de terras. 

159. Conforme fica evidente dos autos, os trabalhadores encontrados na Fazenda Brasil 
Verde eram, na. sua maioria, homens afrodescendentes e morenos que tinham sido aliciados 
ilegalmente nos seus estados de origem e se encontravam em estado de pobreza extrema, o que os 
colocava numa situaqáo de especial vulnerabilidada devido a prática mencionada no parágrafo 
anterior. Seu conhecimento sobre essa situaqáo gerava para o Estado um dever de prote9áo 
reforqado. 

160. Nesse sentido, apesar do Brasil ter-se referido a vanas medidas tomadas para 
combater o trabalho escravo, a CIDH observa que, exceto pela criaqáo do Grupo Móvel do 
Ministério do Trabalho em 1995, a maioria dessas medidas foram adotadas a partir de 2003 e o 
Estado nao indicou quais · medidas promoveu com anterioridad e a essa data para prevenir as 
violaqóes acorridas antes desse periodo, nem fez referencia a maneira pela qual as medidas tomadas 
depois de 1995 teriam impactado a" prevenqáo da prática de trabalho escravo e forqado no presente 
caso, durante as várias fiscalizaqóes realizadas em 1996, 1997 e 2000. Portante, a Comissao nao 
encontra evidencias de que o Brasil ten ha adotado qualquer tipo de medida de prevenqao e proteqáo 
concreta em favor destes trabalhadores. 

161. Pelo contrário, a CIDH observa que quando foram denunciados os fatos referentes ao 
trabalho escravo em 1988 pela Comissilo Pastoral da Terra, a Polfcia Federal limitou-se a realizar, 
dais meses após a denúncia, uma visita na qual nao coletou as pravas pertinentes. Adicionalmente, 
após as novas denúncias feítas em 1992 sobre os mesmos fatos de 1988 e o respectivo processo 
administrativo instaurado, este foi 'arquivado devido a prescriqao dos crimes de menor Potencial 
ofensivo e por falta d'e pravas do · crime de reduqao a condi9ao análoga a de escravo. 
Posteriormente, apesar das fiscalizaqóes de 1993 e 1996 terem destacado distintas 
"irregularidades" laborais na Fazenda Brasil Verde, somente em abril de 1997 determinou-se a 
exist~néia de trabalho escravo na fazenda. 

162. A Comissiio considera importante destacar que o Estado nao semente se omitiu de 
tomar medidas específicas de prevenqáo e proteqao em favor dos trabalhadores da Fazenda Brasil 
Verde, seniio que determinou expre .. ssamente, através das suas autoridades laborais, em novembro 
de 1997, sete meses após a fiscaliza9iio que concluiu qua existia trabalho escravo, que ainda que 
persistissem "algumas falhas,'' tinha preferido "nao autuar, apenas orientamos no sentido de que as 
falhas sejam corrigidas e· [ ... ] cumpri[das as] normas trabalhistas. [ ... ] [0] procedimento, foi uma 
forma de incentivo e estfmulo pelo progresso apresentado pelo empregador para adequar·se ao ideal 

. exigido pela legislaqao."'" Tal qual explicitado anteriormente, em mar90 de 2000 novamente 
comprovou-se a existencia de trabalho escravo na referida fazenda. 

163. lndependentemente de que o próximo capítulo aprofundará o tema, a CIDH nota que 
no presente caso o Estado nao deu resposta a situaqao de trabalho escravo acorrida na Fazenda 
Brasil Verde. Assim senda, semente foi instaurado um processo penal - em agosto de 1997 - em 

· ralayáo com todas as denúncias interpostas, o qual foi extinto em 2008 por prescriqao da aqao 
panal. O processo administrativo iniciado em 1992 foi arquivado em 1996 por p'rescriqao da aqiio e 
por falta de pravas. O processo laboral aberto em 2000 pelos fatos comprovados de submissáo a 
trabalho escravo resultou num acorde de conciliaqiio com o proprietário da fazenda. Além disso, 
faz-se mister destacar que nao foi iniciada nenhuma investigaqao sobre as irregularidades verificadas 
nas fiscalizaqóes de 1993 e 1996. 

179 Anexo 50. Otíc!o PRT 8"no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos paticionários de 10 
de julho de 2007. 
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164. Sobre o particular, a Comissao observa que nao consta dos autos do caso que as 
autoridades encarregadas de impulsar os diferentes processos tiveram comunica9ao entre si, nem 
entre as autoridades judiciais e as autoridades encarregadas de realizar as fiscaliza96es. Pelo 
contrário, foram aparentemente tratados como casos e situa96es paralelas com identidade de 
acusados - pelo menos um deles, o proprietário da fazenda - por fatos similares e constitutivos de 
trabalho escravo, descritos pelas autoridades internas como redu9ao a condi9iio análoga a de 
escravo e crimes conexos. 

165. A CIDH toma nota de que os fatos do presente caso constituíram escravidáo - na 
sua forma contemporanea de servidao por dividas - e trabalho for9ado, sem que seja possível 
distinguir uma da outra, em virtude da própria natureza dos fatos. Nesse sentido, a Comissáo 
observa que se desprende dos autos que os trabalhadores relataram e as autoridades corroboraram 
vários dos elementos constitutivos referidos anteriormente, tais como o desejo dos trabalhadores de 
sair da fazenda, a fraude sobre o salário que receberiam, a falta de pagamento ou pagamento 
mfnimo, a falta de documentos !abarais, a assinatura de documentos em branco, as enormes dividas 
com o proprietário da fazenda, as amea9as em caso de tentativa de fuga, a proibi9áo sob coer<;áo 
de sair da fazenda, a submissilo a tratos cruéis, entre outros. 

166. A Comissilo observa que em nível interno distintos elementos daqueles mencionados 
no parágrafo anterior sáo constitutivos de diferentes crimes. Nesse sentido, a CIDH observa que 
apesar de que nas várias fiscaliza9oes realizadas por diversas autoridades surgiram vários dos 
elementos referidos, as conclusoes as quais se chegava eram muito diferentes em grau que ia desde 
"algumas falhas" e m rela9ao a legislaQiío laboral, até o estabelecimento da existencia de "condi96es 
análogas a escravidao." E piar ainda, essas autoridades iniciavam distintos processos nas áreas 
penal, laboral e administrativa por fatos similares. 

167. A Comissáo considera que isso demonstra u m problema estrutural relacionado com a 
falta de parametros mínimos por parte do Estado. a época dos fatos para a determinaQao das 
autoridades competentes para realizar as fiscaliza96es, a determinaQao clara dos elementos 
constitutivos de trabal ha escravo e de trabalho forqado, e a determinaqáo clara da vi a idónea - que 
como manifestado anteriormente é a penal - para julgar tais fatos. Nesse sentido, a CIDH náo vil 
nenhum motivo para diferenciar entre a situaQáo de 1997 e 2000, quando as autoridades internas 
determinaram a existencia de trabalho escravo, ou entre a de 1989 na qua! a Procuradoria 
determinou que os elementos justificavam a instauravilo de inquérito policial sobre a eventual prática 
do crime de redu9ao a condiqao análoga a de escravo, com aquelas de 1993 e 1996 que 
estabeleceram "irregularidades !abarais;" ainda mais quando as próprias autoridades internas 
destacaram, por exemplo, que a fiscaliza9áo de 1996 tinha verificado "as mesmas irregularidades" 
que as estabelecidas posteriormente em abril de 1997, e que a fiscalizaqao de 1993 determinou a 
existencia de aliciamento ilegal, frustraqáo de direitos !abarais, e ressaltou o desejo dos 
trabalhadores de "sair da propriedade." O Estado nao deu uma resposta satisfatória a essas 
situa96es, senao que se limitou a manifestar que as autoridades internas responderam as distintas 
denúncias de trabalho escravo realizadas, e que tomou medidas gerais de combate ao trabalho 
escravo. 

168. A Comissao destaca que o artigo 149. do Código Penal a época dos fatos nao definía 
o que se considerava forma contemporanea de escrávidao. 180 A Com1ssao considera que essa 
imprecisao permitía que a determina<;:ao de se os fatos constitufam ou nao trabalho escravo ou 
for9ado fosse arbitrária e subjetiva. Além disso, a OIT considerou que "a indetermina9iío sobre 

lSO A Comissao observa que o antigo artigo 149 do Código Penal brasilero, antes de ser modificado ·em 2003, 
tipificava o delito da segu!nte maneira: "Art. 149, Reduzir alguém a condl9áo análoga a de escravo: Pena de reclusao de 2 a 
8 anos." · · 
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quais autoridades eram as responsáveis por realizar as fiscalizaQ6es e os distintos processos penais, 
fazem com que o cenário de corrup<;áo fosse fáciL" 

169. Destarte, ficou demonstrado que as condi<;óes nas quais foram encontrados os 
trabalhadores eram desumanas - "péssimas," conforme as autoridades - visto que nao contavam 
com as condi9óes mínimas de moradia, higiene, alimenta<;ao e saúde. Além disso, ficou 
comprovado que os trabalhadores tinham sua liberdade pessoal e de circula<;ao limitada pois eram 
vigiados por pessoas armadas para impedir que escapassem, os quais os amea9avam inclusive de 
morte em caso de tentativa de fuga, e a grande maioria dos trabalhadores desejavam retornar ao 
seu lugar de origem mas sua safda era impedida até que quitassem a suposta divida, que aumentava 
diariamente em virtude de que eram impedidos de sair. A CIDH considera que esses elementos, 
além de constituir viola9óes relativas á submissáo a escravidiio e ao trabalho for<;ado, constituem 
também viola<;5es a integridade pessoal, a liberdade pessoal e ao direito de circula<;áo, assim como 
de acesso a justi<;a diente dessas circunstancias. Adicionalmente, a CIDH observa que a partir 
desta fundamenta<;ilo, e na ausencia de alega<;6es mais concretas sobre o direito a vida, nao é 
necessário emitir pronunciamento a respeito deste último. 

170. Por outro lado, a Comissao considera que os tatos do presente caso devem ser 
analisados dentro do contexto de discrimina<;ao estrutural existente no Brasil em rela<;iio aos 
individuos submetidos a trabal ha escravo, conforme será exposto em seguida. 

171. O sistema Interamericano tem enfatizado o dever dos Estados de adatar medidas 
para assegurar a igualdade real e jurídica entre as pessoas e combater a discrlmna<;áo histórica ou 
de tacto exercida contra uma série de grupos sociais. A Comiss/io observou que e implementaqao 
de medidas especiais de prote¡;:ao e promo9ao da igualdade sao necessárias para garantir o exercfcio 
dos direitos por setores que sofrem desigualdades estruturais ou foram vftimas de processos 
históricos de exc!usáo, 1s1 

172. A Convengao Americana profbe a discrimina<;:áo de qualquer tipo, no9iío esta que 
inclui distin<;oes injustificadas baseadas em critérios de raqa, cor, origem nacional ou social, posi<;1ío 
económica, nascimento ou qualquer outra condiy8o social. A esse respeito, a Corte !nteramericana 
manifestou que "a nao discrimina<;iio, junto com a igualdade perante a lei e a igual prote<;ao da lei 
ern favor de todas as pessoas, sao elementos constitutivos de um principio básico e geral 
relacionado com a prote<;1ío dos direitos humanos. " 182 Adicionalmente, a Corte estabeleceu que os 
Estados estáo abrigados a adotar medidas positivas para reverter ou combater situa<;6es 
discriminatórias existentes em suas sociedades, em detrimento de determinado grupo de pessoas. 
lsso implica no dever especial de prote<;ao que o Estado deve exercer a respeito de a96es e práticas 
de terceiros que, sob sua tolerancia ou a(¡uiescem:;ia, criem, mantenham ou favoreyam as sítuaqOes 
discriminatórias. 1s3 

181 Ver, inter afia, ClDH, Acesso a Justir;a para as Mulheres Vftimas de Vioi!Jncia nas Américas, O EA/Ser. L/V/!1, 
doc.68, 20 de janeiro de 2007, paras. 100 - 101. CID H. Considerar;Oes sobre a compatibi!idade das medidas de a(}§o 
afirmativa concebidas para promover a participar;áo pol/tica da mulher com os principios de igualdade e nao dfscrfminapiio, 
Re!atórlo Anual da Comlssao !nteramericana de Direitos Humanos, 1999, OEA/Ser.LN/11.106. Doc. 3.13 abril 2000, Caprtulo 
VI. 

182 Corte I.D.H., Condí9áo Jurfdíca e Dlreitos dos Mígrantes Indocumentados. Opini8o Consultiva OC-18/03 de 17 
de setembro de 2003. Série A No. 18, para. 83. O Comité de Direitos Hu~anos especificou em idflntico sentido que "a nao 
discr!minayáo junto com a ígualdade perante e lei e a igual proteyao da leí sem nenhuma discrlminay§o constltul um princfpio 
básico e geral relativo a proteyáo dos direitos humanos." Comíte de Direitos Humanos. Observa9áo Gerel No. 18: Nao 
discrimlnayao, 11 de novembro de 1989, para, 1. 

183 Ver, inter alía, Corte I.D.H., Condk;áo Jurídica e Direitos dos Mi'grant.es Indocumentados. Opiniao Consultiva OC-
18/03 de 17 de setembro de 2003. Série A No. 18, para. 104. 
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173. Além disso, o direito internacional dos direitos humanos nao semente proíbe políticas 
e práticas deliberadamente discriminatórias, mas também aquelas cujo impacto seja discriminatório 
contra uma determinada categoria de pessoas, ainda quando nao se possa provar a intenyao 
discriminatória. 

174. No presente caso, ficou evidenciada a situayao de extrema e especial vulnerabilidada 
que afetou os trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, sobre a qual o Estado nao adotou medidas 
suficientes ou eficazes para sua prevenQilo. Esse cenário está baseado num problema histórico
social estrutural contra uma popu!a0ao na sua maioria de homens entre 15 e 40 anos, 
afrodescendentes e morenos, e pobres'" do nordeste do Brasil, submetidos a condi06es como as 
descritas no presente relatório por terceiros com poder aquisitivo e com vfnculos com os poderes 
públicos. Nesse sentido, faz-se mister acrescentar que o próprio Estado, no processo perante a 
C!DH, reconheceu o enorme poder e ingerencia que os fazendeiros tem na regiao. Essa situa0ao foi 
corroborada pela CIDH durante sua visita ao Brasil em 1995, quando destacou as "óbvias conex6es 
entre [fazendeiros, "gatos" e gerentes] e autoridades dos diferentes poderes, 11185 e a atemorizac;ao 
destas por aqueles. Adicionalmente, a OIT ressaltou a "articulacao dos·fazendeiros com os poderes 
federal, estaduais e municipais [e que m]uitos fazendeiros exercem dominio e influencia em distintas 
instancias do poder nacional, seja de forma direta [ ... ] ou de forma indireta.""' 

175. A Comissao considera que o expressado no presente capítulo evidencia urna 
·discrimina9ao de fato contra um grupo determinado de pessoas que foram marginalizadas no gozo 
dos direitos analisados. Além disso, apesar da Comissao reconhecer que, particularmente a partir 
de 2003, o Estado vem promovendo medidas positivas para tentar reverter a exclusao e 
discrimina<;ao do grupo vulnerável submetido a trabalho escravo e for9ado, o Estado nao tomou 
medidas oportunas e tampouco provou como essas medidas adotadas posteriormente teriam 
impactado diretamente os fatos do presente caso. 

176. Com base nas considera9Cies tecidas neste capítulo, a CIDH considera que o Estado: 
i) sabia da existencia de um padriío e do risco específico; ii) sabia das diversas denúncias de 
trabalho for0ado e escravo na regiiio e especificamente na Fazenda Brasil Verde que constituíam 
uma situa0ao de risco real e !mediato; e iii) tinha a obriga<;ao de adatar medidas específicas e nao o 
fez, descumprindo dessa maneira com seu dever de preven9ilo. Adicionalmente, a Comissáo 
considera que o Estado é responsável por nao ter protegido os trabalhadores da sujei0ao a 
condi<;6es de escravidao, e por nao ter levado a cabo um investiga0ao efetiva sobre os fatos. 

1 77. Em virtude disso, e levando em considera0ao os diversos elementos fálicos, assim 
como o contexto e os conceitos refletidos na Declara0iio Americana, a Comissao conclui que o 
Brasil é internacionalmente responsável pela viola<;áo dos artigos 1, 11, XIV y VIII da Declara0ilo 
Americana, em detrimento dos trabalhadores identificados na visita de 1989, '"e ademais, do artigo 
VIl em detrimento de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz. A Comissilo nao considera 
necessário emitir pronunciamento sobre o ariigo XI pois considera que os fatos referidos ao mesmo 

184 A ClDH destaca que apesar da noy~o de dlscriminaqao ser diferente do concelto de desigualdade socia!, existe 
uma estreita re!ayáo entre pobreza e ra9a, ·e entre raya e classe soclal. Estas categorias se entrela¡;;am aprofundando a 
sltuaqao de risco da populayao vulnerável. 

185 Anexo 7. CIDH, Relatório sobre a Situayao dos Direitos Humanos no Brasil, OEA/Ser.L/VJ!I.97 
Doc. 29 rev .1 29 de setembro de 1997, Capitulo VIl, A propriedade de terras rurais e os dlreitos humanos dos trabal hadares 
rurais, disponlvel em http://www.cidh.oas.orglcountryrep/brazil~port/indice.htm, para. 40. 

186 Anexo 6. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporaneo: o exemplo do Brasil .. OIT (2010) Brasf!la, pág. 68. 

Hl? Devido a falta de dillg!l!ncia do Estado na aten9ao a denúncia de 1988 e na visita de 1989, a ClDH só pOde 
identificar até o momento as seguintes pessoas: lron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Rels, José 
Soriano da Costa, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz. 
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enquadram-se dentro do artigo 1 da referida Declarayao. Além disso, a Comissao considera que o 
Brasil nao adotou medidas suficientes e efetivas para garantir sem discrimina9iío os direitos dos 
trabalhadores encontrados durante essa visita, conforme o artigo 11 da Declarayao, em rela9ao com 
os direitos reconhecidos nos artigos 1, 11, XIV e VIII da mesma. 

178. Adicionalmente, a C!DH conclui que o Estado é internacionalmente responsável pela 
violaQao do artigo 6 da Convenváo Americana; em relayao com os artigos 5, 7, 22 e 1.1 da mesma, 
em detrimento dos trabalhadores identificados durante as fiscalizavoes de 1993'", 1996, 1997 e 
2000. A Comissao também considera que o Brasil nao adotou medidas suficientes e efetivas para 
garantir sem discriminaQaO os direitos dos trabalhadores encontrados durante essas fiscalizaQ6es, 
conforme o artlgo 1.1 da Convenyao, em rela9ao com os direitos reconhecidos nos artigos 6, 5, 7 e 
22 da mesma. 

2. Direito a justi(:a, ~s garantías judiciais e a protegao judicial (artigo XVIII da 
Declarac;ao Americana e artigos 8 189 e 25 1110 da Convenyao Americana} 

179. Conforme a jurisprudéncia da Corte lnteramericana, toda pessoa afatada por uma 
violaQiio de direitos humanos tem o direito de obter dos órgaos competentes· do Estado o 
esclarecimento dos fatos violatórios, e a determinaQao das responsabilidades correspondentes, 
através da investigao;:iío e do julgamento 'previstos nos artigos 8 e 25 da Convenqao. 191 A prote9ao 
oferecida por essas normas encontra-se refor9ada pela obrigaqao geral de respeitar os direitos 
humanos imposta pelo artigo 1.1 da Conven9ao. Sobre o particular, a Corte expressamente 
estabeleceu que: · 

[0] artigo 25 em rela9~0 com o artigo 1.1 da .Convenc;áo Americana, abriga o Estado a 
garantir a toda pessoa o acesso a administrac;ao da justic;a e, em particular, a um recurso 
simples e rápido para conseguir, dentre outros resultados, que os responsáveis pelas violac;5es 
dos direitos ·humanos sejam ju!gados e para obter uma reparac;8o pelo da no sofrido [ ... ] [OJ 
artigo 25 11Constitu1 um dos pilares básicos, nao semente da Convenc;áo Americana, senáo do 
próprio estado de direito numa sociedad e democrática [ ..• ]. Esse artigo te m relac;áo di reta 

188 A CIDH observa que ainda que os autos nao inc!uam os nomes dos trabalhadores presentes durante a 
tiscallzayao de1993, sabe-se que erain 92 tr.abalhadores {ver para. 80). Nesse sentido, a CIDH considera que as vftimas sao 
identlflcávels pelo Estado porque seus nomes deveriam aparecer no re!atório relativo a essa fiscaliza9éío, que se encontra em 
poder do Estado. 

189 Artlgo 8.1: Toda pessoa tem dlreito a ser ouvlda, comas devldas garantlas e dentro de um prazo rawável, por um 
juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por le!, na apurac;:ao de qua!quer acusac;:áo penal 
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigayOes de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 

180 Artigo 25: 

1. Toda pessoa tem direito a u m recurso simples e rápido ou a quatquer outro recurso efetivo, perante os julzes ou 
tribunals competentes, que a proteja. contra atos que violem seus dlreitos fundamentais reconhecidos pela constitui9áo, 
pela le! ou pela presente Convenyao, mesmo quando tal violayáo seja cometida por pessoas que estejam atuando no 
exercíclo de suas funyOes ofrciais. 

2. Os Estados Partes comprometemMse: 

a. a assegurar que a autorldade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direltos de toda 
pessoa que interpuser tal recurso: 

b. a desenvolver as 'possibilidades de recurso judicial; e 

c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisáo em que se tenha considerado 
procedente o recurso. • 

,
91 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. Peru, Senten9a de 14 de maryo de 2001. Série C No. 75, para. 48. 
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com o artigo 8.1 que consagra o direito de toda pessoa a ser ouvida com as devidas garantías 
[ ... ]para a determinagao de seus direitos de qua!quer natureza. 192 

180. Em consequencia, os Estados Partes tem a obriga<;iio de tomar todo tipo de 
providencias para que ninguém sefa privado da prote<;iio judicial e do exercício do direito a um 
recurso simples e eficaz.'" Assim senda, de acorde coma jurisprudencia da Corte lnteramericana, o 
Estado tem a obriga<;ao de assegurar que "cada a<;ao estatal que forma parte do processo de 
investiga<;iio, assim como a investiga<;ao como um todo, devem estar orientadas a uma finalidade 
específica, qual seja a determina<;iio da verdade e a investiga<;iío, persecu9ao, captura, 
processamento, e se foro caso, sanyao dos responsáveis pelos fatos. " 194 

181. De acordo com a Conven<;ao Americana, o Estado está abrigado a fornecer recursos 
judiciais efetivos as vítimas de viola<;6es dos direitos humanos (artigo 25), os quais devem ser 
fundamentados em conformidade com as regras do devido processo legal (artigo 8.1), tuda isso 
dentro da su a obriga<;ao geral de garantir o livre e pleno e exercfcio ·dos direitos reconhecidos pela 
Conven<;áo a toda pessoa que se encontre sob su a jurisdi<;iio (artigo 1. 1). '" 

182. A CIDH observa que a obriga<;iio de investigar é uma obriga<;áo de meios, e nao de 
resultado, que deve ser assumida pelo Estado como uma obriga<¡ao jurídica própria e nao como uma 
mera formalidade condenada de antemao a ser infrutífera.' 96 Nesse sentido, a investiga9ao deve ser 
realizada com a devida diligencia, de forma efetiva, séria e imparcial,'" e dentro de u m prazo 
razoável. 198 

183. A esse respeito, a Corte lnteramericana estabeleceu que "[o] esclarecimento de se o 
Estado violou ou nao suas obriga<;6es internacionais em virtude das atua96es de seus órgaos 
judiciais, pode conduzir o Tribunal a ocupar-se de analisar os respectivos processos internos.""' 
Além disso, a Corte lnteramericana estabeleceu que "devem ser considerados os processos internos 
como um todo e que a fun9ao do tribunal internacional é determinar se a integralidade dos 

192 Corte t.D.H., Caso Losyza Tamayo Vs. Peru. Reparac;:6es (artlgo 63.1 Conveng§o Americana sobre Dlreitos 
Humanos). Sentenya de 27 de novembro d7 1998, Sér!e C No. 42, para. 169; Caso Ve!ásquez Rodrfguez Vs. Honduras. 
Sentenc;:a de 26 de junho de 1987, Sérle C No. 1, para. 91 'caso Fairén Garbi e Solls Corrales Vs. Honduras. Exce96es 
Preliminares. Sentenc;a de 26 de junho de 19.87. Sérle C No. 2, para.90; Caso Godfnez Cruz Vs. Honduras. Exce¡;5es 
Preliminares. Sentenc;:a de 26 de juno de 1987. Série C No. 3, para.93. 

193 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. Peru, Senten(fa de 14 de mar9o de 2001. Série C No. 75, para. 43. 

194 Corte l.D.H., Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Mérito, Repara¡;óes e Custas. Sentenya de 3 de abril de 
2009 Série C No. 196, para. 1 01'. 

195 Corte· I.D.H., Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs. Co/ómbia. Sentenca de 31 de janelro de 2006, Série C No. 
140, para. 169. 

196 Corte l.D.H., Caso Ve/ásquez Rodriguez Vs. Honduras. Sentenc;a de 29 de julho de 1988. Série C No. 4, para. 
177; Corte LD.H., Caso Cantora/ Huamanf e Garcfa Santa Cruz Vs. Peru. Exce9ao Preliminar, Mérito, ReparEu;:Oes e Gustas. 
Sentenya de 10 de ju!ho de 2007. Sérle C No. 167, para. 131; e Corte I.D.H .. Caso Zambrano Vélez e outros Vs. Ecuador.' 
Mér!to, ReparaqOes e Custas. Sentenya de 4 de julho de 2007. Série C No. 166, para. 120. 

197 Corte J. P. H., Caso Garcia Prieto e outros Vs. El Salvador. Exceyao Preliminar, Mérito, Reparac;:ñes e Gustas. 
Sentenqa de 20 de novembro de 2007. Série C No. 168, para. 101; Corte !.D.H., Caso dos lrmlios Gómez Paquiyauri Vs. 
Peru. Sentenqa de 8 de julho de 2004. Série C No. 110, paras. 146; Corte LO.H., Caso Cantora/ Huaman! e Garc!a Santa 
Cruz Vs. Peru. Excec;ao Preliminar, Mérito, Reparac;Oes 9 Gustas. Sentenc;a de 10 de ju!ho de 2007. Série e No. 167, para. 
130. 

198 Corte l.D.H., Caso Bu/acio Vs. Argentina. Sentenqa de 18 de setembro de 2003. Série C No. 100, para. 114; 
Corte !.D.H., Caso do Massacre da Rochela Vs. Co!ómbia. Senten9a de 11 de maiO de 2007. Sérte C. No. 163, para. 146; 
Corte LD.H., Caso da Pris§o Miguel Castro Castro Vs. Petu. Sentenya de 25 de novembro de 2006. Série C No. 160, para. 
382. 

199 Corte I.D.H., Caso García Prieto e outros Vs. El Salvador. Excec;ao Preliminar, Mérito, Repara90es e Gustas. 
Senten9a de 20 de novembro de 2007. Série e No. 168, para. 109 
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procedimentos esteve conforme as disposiyoes internacionais,"'00 pois o direito a tutela judicial 
efetiva deve ser entendido de modo que "permita evitar [ ... ] dlla<;:6es e entorpecimentos indevidos, 
[que] conduzam a lmpunidade, frustando assim a devida prote<;:ao judicial dos direitos humanos.""' 

184. A CIDH considera importante recordar, ademais, que o artigo 6 da Conven<;:iio 
Suplementar das Na<;:óes Unidas sobre a Aboli9ao da Escravidao, Tráfico de Escravos e lnstituiq5es 
e Práticas Semelhantes a Escravidao, no pertinente, estabelece que: 

1. O fato de reduzir uma pessoa a escravidáo, ou de induzi~la a alienar sua liberdade ou a de 
uma pessoa dependente de!a para ficar reduzida a escravid5o, a tentativa de cometer esses 
atas ou a cump!icidade ne!es ou a participa<;:áo num acorde para executá~los, constituiráo 
delito na legislayáo dos Estados Partes da Convenc;:ao e as pessoas declaradas culpadas deles 
incorreráo nas penas cabfveis. 

2. A reserva do estabelecído no parágrafo primeiro do artigo 1 da Convenyáo, as disposi<;Oes 
do parágrafo 1 do presente artigo aplicar~se-áo também ao fato de induzir uma pessoa a 
submeter-se ou submeter uma pessoa dependente dela a um estado servil que resulte em 
quaisquer das instituiyóes ou práticas mencionadas no artigo 1, asslm como a tentativa de 
Cometer esses atos, ou a cumplicidade ne!es, e a participa<;áo num acorde para executá-los. 

185. Com base nisso, a Comissao analisará a devida diligencia por parte do Estado nos 
procedimentos inici~dos em nfvel interno, com o fim de determinar se aqueles foram desenvolvidos 
com o respeito as garantias judiciais, dentro de u m prazo razoável, e se disponibilizaram um recurso 
efetivo para assegurar os direitos de acesso a justiQa, a verdade sobre os acontecimentos e a 
reparaqao. Posteriormente, a CIDH referir-se-á a imprescritibilidade dos fatos que constituam 
trabalho escravo el finalmente, a discrimina9áo no acesso a justi9a. 

186. No presente caso, a Comissao recebeu informaqao sobre fatos acaecidos na Fazenda 
Brasil Verde no perfodo de 1988 a 2000. Em relaqao com esses fatos, forarn instaurados distintos 
processosl os quais seráo ana!isados nesta se98o. 

187. Em primeiro lugar, foi comprovado que apesar de que em dezembro de 1988 foi 
apresentada a denúncia sobre o desaparecimento dos adolescentes Jron Canuto da Silva e Luis 
Ferreira da Cruz por parte de particulares na Fazenda Brasil Verde, e sobre trabalho escravo nessa 
fazenda, foi semente em fevereiro de 1989, dais meses depois, que a Polfcia Federal visitou essa 
propriedade. Do breve relatório elaborado sobre essa visita, destaca-se que alguns trabalhadores 
teriam sido entrevistados. Nessa visita, foi constatado o pagamento de salários "irrisórios," a 
existencia de dfvidas "impagáveis,"'a fuga do "gato" durante a inspe9ao, entre o.utros. Além disso, 
as pessoas interrogadas teriam manifestado que os adolescentes fugiram dessa fazenda para outra 
devido as dividas que tinham com a priméira. A policía, ao invés de indagar detalhadamente sobre a 
informa9ao recebida, considerou que nao existía trabalho escravo, nao corroborou a informaqao 
sobre os desaparecidos, e nao abriu um inquérito sobre as denúncias. 

188. Em 1992, os mesmos fatos foram novamente denunciados, razao pela qual se abriu 
um processo administrativo que culminou em 1996 com o arquivamento dos autos devido a 
prescri9iio da aqao e a falta de pravas pelas falhas na visita de 1989, Durante esse process6, a 
Polícia Federal ressaltou, sem brindar maiores detalhes, que "quadro circunstancial analisado nessa 
investiga9ao [vinha] senda acompanhado pela Superintendencia do estado do Pará, sem que, até o 

20°Corte I.D.H., Caso Ba/deón Garcfa Vs. Peru. Senten¡;:a de 6 de abril de 2006. Série C No. 147, para. 142. 

201 Corte l.D.H., Caso Myma Mack Chang Vs. GIJatemala. Sentem;::a de 25 de novembro de 4003. Sérle C No. 101, 
para. 210. Corte I.D.H., Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentenya de 18 de setembro de 2003. Sér!e C No. 100, para.115. 
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momento, h[aja] sofrido alterayao significativa" em relayao áquele encontrado em 1989 durante sua 
visita. 

189. Primeiramente, a CIDH nao encontra justificativa para que se abrisse um processo 
administrativo e nao um penal, uma vez que se estava denunciando crimes de desaparecimento e 
trabalho escravo. Nesse sentido, a CIDH recorda que o artigo 8.1 da ConvenQao estabelece como 
um dos elementos do devido proéesso que os tribunais decidam os casos submetidos ao seu 
conhecimento por um juiz competente. A Comissao considera que o processo administrativo nao 
era o idóneo para responder a fatos da categoria referida. 

190. Em segundo lugar, e de maneira complementar, a Comissao nota que nao fica claro 
dos autos qual teria sido o alegado "acompanhamento" da situa9ilo feito pela citada 
Superintendencia estadual. Nao obstante isso, cabe ressaltar que o próprio Subprocurador Geral da 
Repúblí.ca considerou que a atua9ao de 1989 da Polícia Federal "deixou a desejar" pois nao coletou 
as declara9i'ies dos trabalhadores por escrito, nao elaborou uma lista com o nome e qualificaQáo dos 
mesmos, nao tomou as declaraQóes do gerente da fazenda nem solicitou a apresenta9ao dos 
contratos de trabalho, nao diligenciou a busca pelos menores de idade desaparecidos, nao procurou 
armas dentro da fazenda, nem verificou o pre9o dos produtos do armazém. O Subprocurador 
acrescentou que a falta de pagamento de salários, a fuga do "gato" enquanto era realizada a visita, 
assim como a controvérsia sobre a fuga ou abandono de servi9o dos trabalhadores, "justificavam a 
instaura<;ao de inquérito policial para investigar a eventual prática de crime contra a organiza9áo do 
trabalho e de redu<;iio a condi9ao análoga a de escravo." Apesar disso, destaco u que a maioria dos 
delitos já haviam prescrito e, que a investiga9iio relacionada com condi96es análogas a escravidao 
era "inviável" devido ao tempo transcorrido. Finalmente, o Subprocurador destacou que ainda que a 
fiscaliza9ao de 1993 nao tivesse determinado a exist8ncia da prática ·de trabalho escravo, sim 
considerou que existía a prática de aliciamento ilegal ou de frustra<;ao de direitos laborais, e apesar 
disso "nao foi feíta denúncia" do Código Processual do Trabalho. 

191: Sobre os desaparecimentos denunciados, consta dos autos, ademais, que no fim de 
2007 o Estado remeteu comunica<;6es a distintas auto.ridades com a finalidade de "apoiar as 
investiga90es" dos supostos desaparecimentos, e inclusive solicitou informay5es a Comissao 
Pastoral da Terra que tinha denunciado esse fato em 1988. Sobre esse ponto, a CIDH observa que, 
além da deficiente visita de 1989, o Estado nao realizou nenhuma outra diligencia séria a fim de 
investigar os fatos. A CIDH recorda que toda vez que se comete um crime processáve·l de ofício, o 
Estado tem a obriga9ao de promover e impulsar o processo penal e que, nesses casos, este 
constituí a vía idónea para esclarecer os fatos, julgar os responsáveis e estabelecer as san<;óes 
penais correspondentes, além de possibilitar outros modos de repara<;ao pertinentes. 

192. A Comissao observa que a visita realizada pela Polfcia Federal padeceu de inúmeras 
falhas, tal como foi destacado pelas próprias autoridades internas. A falta de uma resposta imediata 
e de devida diligencia nos primeiros momentos para coletar a prava completa para a possfvel 
determina<;áo de trabalho escravo, assim como para investigar diligentemente o paradeiro dos 
adolescentes desaparecidosobstaculizou a devida investiga<;áo dos fatos. 

193. A Comissao recorda que uma demora prolongada pode vira constituir, por si mesma, 
uma violaQ8o das garantias judiclais, 202 portanto corresponde ao Estado expor e provar as raz5es 
pelas quais foi necessário maís tempo que o que seria razoável para emitir uma senten9a definitiva 

202 Corte l.D.H., Caso García Asto e Ramfrez Rojas Vs. Peru. Sentenya de 25 de novembro de 2005. Sérle C No. 
137, para. 166; Corte I.D.H., Caso Gómez Palomino Vs. Peru. Senten<;a de 22 de novembro de 2005. Série e No. 136, para. 
85; e Corte l.D.H., Caso da Comunidade Mdíwana Vs. Surlname. Senten9a de 15 de junho de 2005. Série e No. 124, para. 
160. 



129
50 

num caso particular.'0 ' No presente caso, transcorridos 23 anos dos fatos denunciados de 
desaparecimento e trabalho escravo, o Estado nao iniciou um inquérito penal, nem brindou um 
recurso adequado, e assim os fatos continuam em absoluta impunidade. Como consequencia do 
descumprimento estatal com seus deveres, foram negados os direitos das vftimas, os trabalhadores 
identificados na visita de 1989, incluidos os dais desaparecidos, e os familiares destes últimos de 
conhecer a verdade sobre o acorrido e de que fossem reparados os danos e prejufzos sofridos. 

194. Em virtude disso, a CIDH considera que o Estado é responsável pela violayao do 
artigo XVIII da Declaracao Americana e, a partir de 25 de setembro de 1992, dos artigos 8 e 25 da 
Convené;ao Americana ~m detrimento dos trabalhadores lron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, 
Adailton Martins dos Reís e José Soriano da Costa,'o. pela falta de investiga9áo dos fatos alegados 
sobre submissiio a trabalho escravo e, em detrimento dos adolescentes supostamente 
desaparecidos lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, assim como de seus familiares, entre os 
quais se pode mencionar José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, pai e irmao 
respectivamente, pela falta de investigayáo sobre o alegado desaparecimento dos dais primeiros. 

195. Em seguida, a CIDH referir-se-á aos processos abertos a raíz das fiscaliza96es 
posteriores na Fazenda Brasil Verde. 

196. Restou provado que em 1997 instaurou-se um processo penal, em razáo da 
fiscaliza<;:áo de abril do mesmo an<¡, que determinou a existencia de uma situa<;:ao de redu9ao a 
condi<;:5es análogas a escravidao na Fazenda Brasil Verde. Onze anos depois de iniciado, o processo 
foi extinto erri 2008 pela prescri9ao da a9ao penal. 

197. Em aplicayao dos elementos do prazo razoável, a Comissáo considera que em rela9ao 
a complexidade do assunto, o caso de autos nao representa caracterfsticas de complexidade sobre 
os acusados pois desde o principio do processo os principais supostos . responsáveis foram 
identificados. Além disso, .o fato das pessoas afatadas pelos fatos denunciados ascendarem a 
várias dezenas, nao constituí u m elemento de complexidade no presente caso pois os· fatos 
denunciados sao os mesmos. 

19B. Por outro lado, o Estado alegou que a demora na a9ao penal está justificada no 
presente caso devido ao "conflito negativo de competencias" dada sua complexidade, assim como 
pela "recente modifica9iio do entendimento jurisprudencia! dominante" em· rela<;:ao com a jurisdiyáo 
competente para examinar fatos relativos a trabalho escravo.. Nesse sentido, o Estado manifestou 
que apesar do Supremo Tribunal Federal ter determinado a competencia federal sobre o crime de 
redu9ao a condi<;:ao análoga a escravidáo, até antes dessa senten<;:a, o entendimento jurisprudencia! 
dominante, assim como a legisla<;:ao penal, indicavam que esse crime deveria ser julgado pela justi9a 
estadual. 

199. A Comissao toma nota da informaviio apresentada pelo Brasil, mas record a que os 
Estados nao podem alegar quest5es de oaráter interno para deixar de cumprir com suas obriga<;:6es 
internacionais. Adicionalmente, a CIDH recorda que a Corte lnteramerlcana manifestou que: 

203 Corte !.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguai. Sentenya de 31 de agosto de 2004. Sér!e C No. 111. 
p~.l~. . . 

204 Tal como consta dos fatos provados, a omissiio do Estado em elaborar uma lista de trabalhadores relativa a 
visíta de fevereiro de 1989 lmpossibilita a identíficag8o dos mesmos, alnda que se saiba que eram aproximadamente 49. Da 
prava nos autos, porém, desprendem~se os nomes de quatro dos traba!hadores que teriam estado na fazenda e submetidos 
as alegadas condiyóes entre agosto e dezembro de 1988. 
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[ ... ] os Estados Partes devem assegurar o respelto e a garantia de todos os direítos 
reconhecidos na Conven9ao Americana a todas as pessoas que estejam sujeitas a sua 
jurisdi9ao, sem quaisquer limites nem excey6es com base na organizay§o interna. O sistema 
normativo e as práticas das entidades que formam um Estado federal Parte da Convem;:ao 
deve se adequar a Conveny§o Americana. 205 

200. Por outro lado, em relat;lio com o elemento sobre a conduta das autoridades, tal 
como se desprende dos fatos, a atua<;ao das autoridades nao foi diligente. Sobre o particular, cabe 
ressaltar que a primeira audiilncia preliminar sobre o assunto demorou mais de dois anos para ser 
realizada. Dais anos mais tarde, em 2001, se m nenhuma diligencia significativa nesse interim, o 
caso passou da jurisdi<;ao federal para a estadual. O passo seguinte semente ocorreu em novembro 
de 2003 quando o Ministério Público do Pará apresentou suas alega<;oes finais. Posteriormente, em 
2004, foi apresentada uma disputa negativa de competencias que foi decidida trils anos depois sem 
que se realizasse diligilncia alguma durante esse anos.· Em iu.lho de 2008·, o juiz da causa, a pedido · 
do Ministério Público Federal considerou que, apesar de que haveria responsabilidade penal no 
presente caso, os crimes tinham prescrito ou estavam para prescrever, razao pela qual se extinguiu 
o processo. 

201. Com base no anterior, a conduta das autoridades no presente caso nao foi diligente 
e, dez anos depois de iniciado o processo penal, ele foi extinto pela prescrigao da avíio penal, 
baseada nas suas próprias falhas destacadas pelas próprias autoridades. A esse respeito, o Juiz 
Federal da Secao do Pará considerou que o processo tinha "nascido condenado ao fracasso" e 
destacou que com os elementos probatórios com os quais se contava, a instru9ao criminal era 
"inútil." Em consequencia disso, assim como da "falta de a<;ao por parte do Estado, da polftica 
criminal e da economía processual," o juiz decidí u declarar extinta a a<;ao penal. 

202. Finalmente, em rela9iio com o elemento da atividade processual do interessado, a 
ClDH observa que se tratava de um processo penal, o qual deveria ser impulsionado pelas 
autoridades estatais. Nao obstante o anterior, a CIDH nota que as vftimas nao realizaram a96es 
com o afeito de entorpecer, atrasar ou paralisar as investiga96es, senao pelo contrário, existe nos 
autos prava de que a Comissao Pastoral da Terra solicitou informa96es sobre o desenrolar das 
investiga96es e forneceu meios de prava. 

203. Em consideraviío ao explicado nos parágrafos anteriores, a ClDH considera que o 
Estado violou o prazo razoável no contexto do processo penal aberto em 1997. 

204. Por outro lado, a Comissiio observa que durante a investiga9iío penal houve diversas 
irregularidades. O processo iniciado contra o "gato," o gerente e o proprietário da Fazenda Brasil 
Verde foi dividido em 199g pois o crime do qual era acusado o fazendeiro Joao Luis Quagliato Neto 
era de menor potencial ofensivo. A ClDH nao encontra nos autos a fundamenta<;ilo da acusayáo 
contra ·o fazendeiro que explicarla a razao pela qual ele teria sido acusado por uma pena menor que 
os demais imputados. 

205. No processo contra o senhor Quagliato Neto, a pena foi substituí da e suspendida por 
dais anos, após os quais, em 2002 foi declarada a extin<;ao da at;iio penal contra ele, apesar de que, 
como ficou provado, contra ele também se iniciou um processo perante a Justi9a do Trabalho com 
base na fiscaliza<;iio de 2000 que· determinou a existencia de trabalho escravo na mesma fazenda. 
Nao consta dos autos que a jurisdi<;iío penal tenha sido informada do processo laboral, nem que a 

205 Corte lDH. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Exce¡;:Oes Preliminares, Mérito, Reparag6es e Gustas. Senten¡;:a de 6 
de ju!ho de 2009. Série C Na. 200, para. 219. 
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referida fiscaliza<;>ao tenha sido levada em canta antes de declarar a extin9ao da a<;>iío penal contra 
ele.zos 

206. A Comissao destaca ainda a diferen<;>a diametral de critérios entre os Ministérios 
Públicos estadual e federal, em 2003 e 2008 respectivamente. Ainda que ambos órgaos contavam 
com praticamente as mesmas provas, o primeiro considerou que nao existia "eventuais provas 
produzidas no curso da instru9ao criminal capazes de justificar algum tipo de condena<;>ao," 
enquanto que o segundo considerou que havia "prava suficiente da autoría da prática dos crimes de 
redu<;>ao a condi9iío análoga a de escravo [ ... ), atentado contra a liberdade de trabalho [ ... ] e 
aliciamento de trabalhadores de um lugar para outro do território nacional[. .. ] mediante a deten9ilo 
por dfvidas." 

207. Adicionalmente, a CID.H observa que quando se instaurou o processo penal, o 
Ministério Público indicou que a fiscaliza9iío de 1996 demonstrava "as mesmas irregularidades" da 
de 1997, e apesar disso, os fatos nao foram incluidos dentro do processo, nem se iniciou um 
inquérito separado a respeito. 

208. A CIDH lembra que, tal como se estabeleceu no capítulo anterior, é evidente o poder 
e a ingerencia que os fazendeiros tem na regiao, o que foi corroborado por diversas organiza96es 
ínternacionaís e aceitado pelo Estado. A Comissiío observa sobre esse ponto que, apesar do Estado 
reconhecer a problemática, nao faz referencia a medidas adotadas para evitar que tal influencia 
ten ha efeitos corrosivos na resposta das autoridades competentes. 

209. Por outro lado, restou comprovado que o processo de a9áo civil pública interposto 
em junho de 2000 perante a Justi9a do Trabalho contra Joáo Luiz Quagliato Neto, proprietário da 
Fazenda Brasil Verde, baseado na fiscaliza9ao realizada no mesmo ano, culminou, dois meses 
depois, com um. "acordo de concilia9áo" no qua! se determinou: 

nao admitir e nem permitir o trabalho de empregados em regime de escravidao, sob pena de 
multa de 10.000 UFIR por trabalhador encontrado nessa situac;ao, branco ou negro; 
tornecimento de moradia, insta!aqao sanitária, água potável, alojamentos condignos ao ser 
humano ( ... ] sob pena de multa de 500 UF!R pelo descumprimento dessa cláusula; nao colher 
assinatura em branco dos empregados, em qualquer tipo de documento, sob pena de multa de 
100 UFIR's por documento encontrado nessas cóndiy0es. 207 

21 O. Em rela9ilo com esse processo, a Comissilo recorda que quando se comete u m crime 
processável de oficio, o Estado tem a obrigaqilo de promover e impulsionar o processo penal. Sobre 
esse ponto, a CIDH observa que os delitos pelos quais se acusou o fazendeiro inclufam, entre 
outros, reduzir outras pessoas a condi9óes análogas a escravidao, conduta que nao pode ser 
processada num fórum que nao o penal e, além disso, nao é suscetível de resolu9ilo através de um 
acordo de concilia9ao, pois se trata de uma grave viola9áo dos direitos humanos. Nesse sentido, a 

206 Sobre esse ponto, a .Reratora da.s Nayóes Unidas manifestou que: " ... Thanks to the slow judicial system, those 
responsible for slave labour can merely go on chaUenging ruHngs until the statute expires. Moreover, if someone is convicted 
and sentenced to a prison term of less than four years, the senténce can be commuted to social servlcés {tor example, 
making iood donations to the poor}. ... Aithough from a legal viewpolnt such a conce$slon ls only to be used for 'unintended 
crimes', and not for malicious crímes such as slavery, thls distinction is not always made by judges. Furthermore, first-tlme 
offenders sentenced to less than tour years in prison and Who meet other crlterla set out by the Penal Code m·ay serve thelr 
sentences under house arrest, which in practice al!ows them to tive at home." Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto 
de 2010. Report of the Speciol Rapponeur on contemporary forms of slavery, ínc/uding íts c"auses and consequences. 
Gulnara Shahlnian. Mission to Brazi!. 

207 Anexo 50. Offcio PRT 8-no. 2.357/2001 de 21 de junho de 2001, Anexo 11 do escrito dos petlcionários de 10 · 
de julho de 2007. 
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CIDH observa que o "acordo" nao constituí uma resposta diligente diante de fatos como os 
comprovados neste caso. A CIDH também observa que nao se desprende dos autos que se haja 
elaborado uma ata ou denúncia, nem que se investigaram os fatos na esfera penal. 

211. Por outro lado, foi provado que, apesar das irregularidades encontradas nas visitas a 
Fazenda Brasil Verde em 1993 e 1 S96, nao consta dos autos que o Estado ten ha realizado qualquer 
investiga<;:ao sobre os fatos, deixando os mesmos impunes. 

212. Além disso, a CIDH considera que haviam indícios suficientes para que, além da 
investiga<;:ao penal aberta sobre a fiscaliza<;:iio de 1997, fossem abertas out ras mais sobre as demais 
fiscaliza<;:6es, que esses processos fossem apensados e, ademais, fossem exploradas linhas de 
investiga<;:áo para determinar se as diferen<;:as nas conclus5es das fiscaliza<;:5es eram produto da 
possível ingerencia do fazendeiro com rela9áo a alguns agentes estatais. A CIDH considera que o 
dever de investigar devia ser observado com especial diligencia e seriedade, devido a proibi9ao 
absoluta da escravidao, assim como a possível conivéncia de agentes estatais na falta de 
fiscaliza9iíes adequadas e abertura de inquéritos, com a finalidade de encobrir os fatos. 

213. Por outro lado, a Comissáo recorda que a situa<;:ao a qual estiveram submetidas as 
vítimas do presente caso, que se insere na tipifica9ao de servidáo por drvidas e trabalho for9ado, 
lmplicava, entre outros, nao somonte que a eles fossem pagos salários ínfimos ou que nao 
recebessem salário algum, senao que também tinham dívidas exorbitantes impossrveis de quitar com 
o proprietário da fazenda, quem lhes cobrava por bens de necessidade básica, por moradia, e pelas 
ferramentas de trabalho. 

214. A esse respeito, a CIDH considera que, no presente caso, nao existía um sistema de 
prote9ao das remunera<;:iíes desses trabalhadores, em rela9áo nao apenas com o salário devido, 
senao também com a restitui9áo das quantias de dinheiro ilegalmente subtraídas por parte do dono 
da fazenda. Portante, a CIDH conclui que o Estado nao brindou, além do mais, um recurso eficaz 
para proteger os direitos relativos das vítimas sobre esse aspecto particular. 

21 5. Da análise dos processos supramencionados, a Comissiio observa que o Estado nao 
cumpriu com a sua obriga9iio de .levar a cabo uma investiga9ao judicial de boa-té, de maneira 
diligente, exaustiva e imparcial,'" nem garantiu o acesso a justi9a, o estabelecimento da verdade 
dos fatos, a investiga9ao e san9áo dos responsáveis, nem a repara9ao das consequenclas das 
viola96es. 

216. Baseado nas considera<;:5es que antecedem, a CIDH considera que a resposta dada 
pela jurisdi9ilo penal interna nao representou um recurso efetivo para garantir, dentro de um prazo 
razoável, o direito de acesso a justi9a dos trabalhadores com o pleno respeito das garantías judiciais. 
Portante, a CIDH considera que o Estado é responsável pela viola9ao dos artigos 8 e 25 da 
Conven9ao Americana, em rela9iio .co111 o artigo 1.1 da mesma, em detrimento dos trabalhadores 
que se encontravam na Fazenda Brasil Verde durante as fiscaliza96es de 1993, 1996, 1997 e 2000 
pela falta de investiga9áo dos alegados fatos de trabalho escravo. 

Em rela9ao com a imprescritíbílídade dos fatos constitutivos de escravidao 

217. Resulta patente dos anteriores parágrafos que os fatos do presente caso encontram
se em absoluta impunidade. lsso se deve, em grande parte, pela prescri<;:ao dos delitos pelos quais 
se iniciou ou poderla ter sido aberto um processo penal sobre os fatos deste caso. 

:~:oa CIOH, Relatório No. 37/00, CaSo 11.481, Monseñor Osear Arnulfo Romero e Galdámez, El Salvador, 13 de abril 
de 2000, para. 80. 
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218. Nesse sentido, a CIDH observa que o processo administrativo aberto em 1992 sobre 
os tatos de 1988 relativos á denúncia de trabalho escravo e de desaparecimento de duas crian<;as 
foi arquivado em 1996 visto que. apesar de existirem diversos elementos que "justificavam a 
instaura<;ao de inquérito policial para investigar a eventual prática de crime contra a organiza<;áo do 
trabalho e de reduqao a condi<;:ao análoga a de escravo," a maioria dos crimes já tinham prescrito e, 
no referente as condi<;6es análogas a escravidao - que ainda nao tinha prescrito nesse momento -
era 11inviável" comprovar sua existencia "mais de 5 anos" depois dos fatos. 

219. Por outro 'lado, o processo penal aberto em 1997 foi extinto devido a prescri<;ao da 
a<;ao penal em 2008. Sobre esse ponto, o juiz considerou que o processo tinha "nascido condenado 
ao fracasso" e destacou que com os elementos probatórios disponfveis, a lnstru<;ao criminal era 
"inútil." Com base nisso, assim como na "falta de a<;ao por parte do Estado, na política criminal e 
na economia processual," o juiz decidiu declarar extinta a a<;áo penal. Para tanto, Jevou em 
considera<;ao que tinham passado mais de 1 O anos desde a interposi<;áo da denúncia, que a pena 
máxima aplicável era de 8 anos e. que a prescri<;ilo da pena era de 12 anos, assim semente e m caso 
de condena<;:ao a pena capital nao operaria a prescri<;ao. O juiz afirmou que era "multo improvável" 
que fossem condenados a essa pena, razao pela qual a prescri<;ao seria "inevitável." Em 
consequencia, declarou a extin<;ilo da punibilidade. 

220. Sobre o trabal ha escravo no Brasil, a Relatora das Na<;5es Unidas manifestou que: 

As penas por trabalho escravo sao moderadas e, consequentemente, fazem pouco para 
dissuadir os autores, o que lhes permite aproveitar-se de !acunas. legais. O crime de escravid~o 
é castigado com penas de 2 a 8 anos de reclusao. Em virtude da baixa pena, o delito 
prescreve depois de 12 anos. Devido ao lento sistema judicial, os responsáveis pelo crime de 
trabalho escravo podem se dedicar a Impugnar as decis5es até que o crime prescreva. 209 

221. A CIDH recorda que a Corte estabeleceu que: 

[ ... } A prescri<;:ao em matéria pena! determina a extinc;:áo da pretensao punitiva pelo transcurso 
do tempo, e geralmente, !imita· o poder punitivo do Estado para perseguir a conduta Hrcita e 
sancionar seus autores. Esta é urna garantía que deve ser observada devidamente pelo 

, julgador para todo imputado de um crime. Nao obstante, a prescriyBo da aqáo penal é 
inadmissrvel e inap!ícável quando se trata de violayOes muito graves aos direitos humanos nos 
termos do Direito InternacionaL A jurisprud~ncia constante e uniforme da Corte assim o 
estabeleceu.210 

222. A jurisprudencia constante dos órgaos do sistema Interamericano estabelece que nao 
é admissfvel invocar figuras processuais como a prescri<;ao, para evadir a obriga<¡ao de Investigar e 
sancionar graves violaq5es de direitos humanos."' Esta nci<;ilo tem sido aplicada tanto a contextos 
de viola<;5es sistemáticas e generalizadas, como a determinadas viola<;óes que, pelas cricunst1\ncias 

209 Anexo 3. A/HRC/15/20/Add.4. 30 de Agosto de 201 O. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms 
of slavery, including its causes and consequences. Gulnara Shahinian. Mission to Brazif. 

21° Corte IDH. Caso Albán Cornejo e outros. Vs. Ecuador. Mérito, Reparayóes e Gustas. Senten9a de 22 de 
novembro de 2007. Série C No. 171, para. 111. Ver também Caso Barrios Altos Vs. Peru. Mérito. Sentenc;:a de 14 de mar90 
de 2001, Sé-r!e C No. 75, para. 41; CasO Almonacid Arel/ano Vs. Chile. Exce96es Preliminares, Mérito, Repara¡;6es e Custas. 
Sentenc;:a de 26 de setembro de 2006. Série C No. 154, para. 110; e Corte !DH. Caso do Massacte da Rochela Vs. 
ColOmbia. Mérito, Reparac;:Oes e Custas. Senten<;a de 11 de de maio de 2007. Série C No. 163, para. 294. 

211 Corte ID H. Caso Barrios Altos Vs. Peru. Mérito. Sentenc;:a de 14 de marc;:o de 2001, Sérle C No. 75, para. 41; 
Caso Almonacid Are/lana Vs. Chile. Excec;:5es Preliminares, Mérito, ReparavOes e Gustas. Senten9a de 26 de setembro de 
2006. Série C No. 154, para. 110. 
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particulares do caso, possuem um nivel importante de gravidade."' Adicionalmente, a Comissao 
recorda que a proibiqao absoluta da escravidilo é considerada ius cogens dentro do direito 
internacional (supra). 

223. A CIDH considera que é evidente que a prescriQilo dos crimes de sujeiqao a trabalho 
escravo, e sua aplicaQáo no presente caso, sao incompatíveis com as obrigaq5es internacionais do 
Estado brasileiro sob a Declaraqáo e a Convenqiio Americanas. Como já indicado, os fatos matéria 
do presente caso foram considerados formas contempor8neas de escravidao, os quais constituem 
uma grave violaqiio de direitos humanos, cuja proibi9áo absoluta pelo direito internacional á uma 
norma de t'us cogens. Destarte, a Comissao concluí que a aplicaQiiO da normativa interna que 
permite a prescri9iio desse delito nao pode seguir constituindo um obstáculo para a investigaqiio dos 
fatos e a puniqáo dos responsáveis. 

224. A Comissilo ressalta que o esclarecimento do acorrido nao tem semente a finalidade 
de sancionar os responsáveis, mas também procura entender os acontecimentos como uma forma 
de reparaQilO para as vítimas e, em casos como o presente no qual os fatos refletem deficiencias 
estruturais, como um mecanismo que permita identificar os problemas e adatar as medidas 
necessárias para corrigi-los. 

225. Com base no anterior, a Comissilo concluí que ao aplicar a figura da prescn9ao no 
presente caso, o Estado é responsável pela violaQáo dos artigos 8.1 e 25.1. em rela9ao com as 
obriga9óes estabelecidas no artigo 1 .1 da Conven9ao Americana e, em aplica9ilo do princíplo iura 
novit curia.'" no artigo 2 do mesmo instrumento, em detrimento dos trabal hadares !ron Canuto da 
Silva, Luis Ferreira da Cruz,· Adailton Martins dos Reís, José Soriano da Costa, José Teodoro da 
Silva e Miguel Ferreira da Cruz, assim como dos trabalhadores que se encontravam na Fazenda 
Brasil Ve.rde durante as fiscaliza96es de 1997. A Comissao destaca que esta violaqáo tem caráter 
continuado e se mantém enquanto o Estado nao der continuidade as investigaqoes sobre os fatos do 
presente caso. 

Discriminar;áo no aces,so 8 justi9a 

226. A Comissáo recorda que os Estados estao internacionalmente abrigados a abster-se 
de incorrer em atas de discriminaQiio, assim como a proibir a realizayao de atas discriminatórios. E 
mais, como manifestaQiio da obrlgaqao internacional dos Estados de investigar os atas que violem 
os direitos humanos e sancionar os responsáveis,'" os Estados tem um dever internacional de 
fornecer as · pessoas recursos judiciais efetivos que !hes protejam de atas discriminatórios e 
outorguem justa repara9áo quando tais atas tenham sido consumados.'" 

212 Corte I.D.H., Caso Bu/acio Vs, Argentina. Sentenya de 18 de setembro de 2003. s'érie C No. 100, paras. 116~ 
117. 

~13 A CIDH observa que os fatos que sustentam a anál!se surgem da informayao e dos documentos aportados pelas 
partes no transcurso da tramitay§o do presente caso, e sobre os quais o Estado tave a possibi!idade de defender~se e 
apresentar alega96es. 

214 Corte I.D.H., Caso El Amparo Vs. Venezuela. ReparaqOes (artigo 63.1 Conven9ao Americana sobre Direitos 
Humanos). Sentenya de 14 de setembro de 1996, $érie C No. 28, paras. 53·55 e 61. CIDH, Refatódo sobre Terrorismo e 
Direitos Humanos, OEA/SER.LN/11.116, Doc. 5 rev. 1, corr., 22 de outubro de 2002, para. 33. 

215 Nesse sentido, o artigo 6 da Convenqao lnternac!onal sobre a E!imina¡;;§o de Todas as Formas de DiscriminaQ§o 
Racial abriga os Estados Partes a assegurar a todas pessoas que estiverem sob sua jur!sdiyfio "proteyao e recursos eficazes 
perante os tdbunals nacionais e cutres órgiios do Estado competentes, contra todos os atas de discriminayao racial que, 
contrariando a presente Convenyao, vio!em os seus direitos individuais e as suas liberdades fundam~ntais, assim como o 
direito de pedir a esses tribunats satisfayáo ou reparacao, justa e adequada, por qua!quer prejuízo de que tenham sido vftimas 
em vírtude de tal discriminaySo." 
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227. A CIDH destaca, ademais, que a estreita rela9ao entre violencia, discrimina9ao e 
violac5es de direitos humanos está amplamente reconhecida em instrumentos internacionais de 
prote.qao aos direitos de grupos em especial situaqao de risco de viola9ao aos seus direitos 
humanos."' Assim sendo, a violencia contra esses grupos constituí uma forma de dlscriminaqao 
que impede gravemente que os membros dos mesmos possam desfrutar de direitos e liberdades em 
pé de igualdade com as demais pessoas.'" 

228. Mais concretamente·, a Comissao observa que existe uma estreita relaqao entre 
violencia, discrimina9a0 e devida diligencia."' Sobre esse ponto, a Corte lnteramericana sustentou 
que a falta de devida diligencia que resulta na impunidade, reproduz a violencia que se pretende 
atacar, e ainda mais constituí em si mesma uma discrimina9ao no acesso a justiqa e no respeito ao 
dever de garantía."' 

229. A Comissao considera que no presente caso estao exemplificadas aqéíes concretas 
relativas ao acesso a justiy8. que se inserem num contexto de discrimina980 estrutural referido no 
capítulo anterior. Uma mostra disso é que nao só nao se iniciaram os processos penais quando 
encontradas irregularidades \aborais; uma das quais - segundo as autoridades internas- constitufam 
trabalho escravo, senao que ao iniciar processos laborais chegou-se a um "acorde de conciliaqao" 
com o proprietário da fazenda, sem levar em considera9ao os trabalhadores vítimas que se 
encontravam específicamente na fisca\iza9ao de 2000. E mais, é patente o contexto de 
discrimina9ao existente quando, no referido acordo, as próprias autoridades destacaram que se o 
imputado voltasse a praticar trabalho escravo, teria que pagar uma determinada quantia de dinheiro 
por cada traba\hador encontrado nessa situaqao, fosse "branco ou negro." 

230. Além disso, conforr¡1e examinado previamente, os distintos processos abertos na 
esfera doméstica resu\taram ineficazes, nao repararam as centenas de vftimas pertencentes a um 
grupo vulnerável determinado, e os fatos permanecem em absoluta impunidade. Diante dessa 
vu\nerabi\idade o Estado nao tomou medidas suficientes que \evem em conslderaqao que as vftimas 
de trabalho escravo estilo limitadas, nao semente pela sua condiqao social, para acudir a justi9a, 
mas também pelo próprio fato de que estao privadas de liberdade sob amea9a de morte. 

231. Nesse sentido, a Comissao considera que o Brasil nao t9mou medidas de acorde com 
o artigo 11 da Declara9ao Americana, em relaqao com o artigo XVIII da mesma e, a partir de 25 de 
setembro de 1992, do artigo 1.1 .da Convenqao, em re\aqao com os direitos reconhecidos nos 
artigos 8 e 25 da mesma, em detrimento dos traba\hadores \ron Canuto da Silva, Luis Ferreira da 
Cruz, Adailton Martins dos Reis, José Soriano da Costa, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da 
Cruz. Além disso, a C\DH considera que o Estado nao adotou as medidas requeridas pelo artigo 1.1 
da Convenqao, em relaqao com os direitos reconhecidos nos artigos 8 e 25 da mesma, em 
detrimento dos trabalhadores encontrados nas fiscalizaq5es de 1993, 1996, 1997 e 2000. A CIDH 
também considera que o Estado nao adotou medidas suficientes e efetivas para garantir os direitos 
das vftimas do presente caso sem discrimina<;>ao. 

216 NacOes Unidas, Comítª para a Elimínayao da dlscrlmina9áo contra a mulher, Comentário Geral No. 19, 1992. 
Comité para a EliminaQáO da dlscrlmina98o racial, Comentário Geral No. 30, 2004. 

217 CIDH, Acesso a Justi<;;a para as Mulheres V!times de Víolenc;a nas Américas, OEA/Ser. L/V/11. doc.68, 20 de 
janeiro de 2007, Capftu!o 11, Admlnlstrayáo da justiya: lneficácia e impunidad e di ante de casos de vio!éncia contra as 
mulheres, para. 65. 

:m Na<;:Oes Unidas, Comité para a Etiminayao da discriminacao contra a mulher, Comentário Geral 19. 

:m Corte I.D.H. Caso Gonzáfez e outras ("Campo Algodonero"} Vs. Méx;co. Exce98o Preliminar, Mérito, Reparay5es 
e Gustas. Senten9a de 16 de novembro de 2009. Série C No. 205, paras. 400 e 402. Ver também Corte Europe!a, Caso 
Opuz V Turqu;a, Petiyáo No. 33401/02 de 9 ·de junho de 2009, para. 191. 
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3. Direito a liberdade pessoal (artigo 7), a integridade pessoal (artigo 5). il vida (artigo 
4). direitos da crian.;:a (artigo 19) e ao reconhecimento da personalidade jurídica 
(artigo 3L'" em rela9ilo com os artigos 8, 25 e 1 .1 da Conven.;:ao Americana 

232. Os peticionários alegaram que o Estado é responsável pelo desaparecimento dos 
adolescentes lron Canuto da Silva de 17 anos ·e Luis Ferreira da Cruz de 16 anos. Por sua parte, o 
Brasil alegou que os fatos foram perpetrados por particulares, e por essa raziio a responsabilidade 
pelo desaparecimento náo pode ser atribuida ao Estado e que, se bem este tem a obriga9iío de 
investigar os fatos, nao te m o dever de encontrar os desaparecidos. 

233. Em primeiro lugar, a CIDH considera necessário destacar que foi provado que o 
Estado sabia do fenómeno de trabalho escravo dentro do seu território desde décadas antes dos 
fatos do presente caso, e das práticas resultantes de sujeitar pessoas, muitas delas menores de 
idade, a condio;:óes desumanas, e que estas sáo impedidas pela for9a - inclusive armada - da 
possibilidade de sair da fazenda para denunciar os fatos. 

234. Em segundo lugar, ficou provado que no dia 21 de dezembro de 1988, a Comissáo 
Pastoral da Terra, juntamente com familiares de !ron Canuto da Silva de 17 anos e Luis Ferreira da 
Cruz de 16 anos, denunciaram perante a Polícia Federal náo só a prática de trabalho escravo na 
Fazenda Brasil Verde, mas também o desaparecimento dos mencionados trabalhadores 
adolescentes. Segundo a denúncia, em agosto de 1988 esses adolescentes foram levados por um 
"gato," junto com outras quarenta pessoas, para trabalhar por u m período de 60 dias na fazenda. A 
denúncia estabelecia que quando tentaram abandonar a fazenda, os adolescentes foram trazidos de 
volta a for9a "pelas orelhas," foram ameac;ados e, em seguida, desapareceram. Ademais, a 
denúncia mencionava que o ''gat0 11 "ameagou matar Luis Ferreira da Cruzr inclusive dando um tiro 
de bala [ ... ]. Nao dizem se teria acertado." Acrescentaram que "toda a famflia [esteva] bastante 
preocupada. Os pais de lron [ ... ] estiveram na fazenda buscando seu filho, mas nao o encontraram 
em lugar nenhum." Até o presente momento os dais adolescentes continuam desaparecidos. 

235. Um mes depois, em 25 de janeiro de 1989, a Comissao Pastoral da Terra solicitou ao 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que reforQasse "a necessidade de fiscalizaQáo 
na [. .. ] [Fazenda Brasil Verde] pois náo [eral a primeira vez que [era] denunciada [ ... ] por praticar 
trabal ha escravo," o que implica que já haviam denúncias anteri.ormente a realizada em dezembro de 
1988. Além disso, cabe ressaltar que as próprias autoridades domésticas consideraram que os 
fatos poderiam implicar em possíveis violac;óes dos direitos constitucionais a vida, a liberdade, a 
seguranc;a, ao devido processo legal, e a assistencia aos desamparados.'" 

236. Tal qual consta dos fatos provados, em fevereiro de 1989 a Polfcia Federal realizou 
uma visita a Fazenda Brasil Verde na qual entrevistou alguns trabalhadores, alguns dos quais 
manifestaram que os adolescentes ·lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz teriam fugido por 
causa das dividas que tinham, e se encontravam neutra fazenda. Em 1992, os fatos foram 
novamente denunciados, razao pela qual se iniciou um processo administrativo que culminou em 
1996 com o arquivamento do caso em virtude da prescric;áo da a9ao e da falta de pravas pelas 
falhas na visita de 1989. Durante esse processo, a Polícia Federal destacou, sem brindar maiores 
detalhes, que o "quadro circunstancial analisado nessa investigac;áo [vinhal senda acompanhado 
pela Superintendencia do estado do Pará, sem que, até o momento, h[ajal sofrido alterayáo 
significativa" em rela9ao aquele encontrado em 1989 durante sua visita. 

220 Artigo 3. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua persona!idade jur1dica. 
Artfgo 19. Toda crian9a tem direito as medidas de proteyao que a sua condi9iio de menor requer por parte da sua 

familia, da sociedade e do Estado. · 
Z21 Decis§o de 1996 da Procuradoria que ordena o arqu!vamento do caso, fólio 72. 
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237, Conforme se desprende dos autos, as propnas autoridades Internas ressaltaram que 
a Polfcia Federal, em sua visita de fevereiro de 1989, "nao realizou diligencias para Investigar o 
desaparecimentos das crian<;:as !ron e Luis." Além disso, a pesar do Procurador Federal dos Direitos 
do Cidadao ter manifestado que os fatos envolviam possíveis viola<;:óes ao "direito a vida, a 
liberdade, ao trabalho, a seguran<;:a, ao devido processo legal, a assistencia, dos desamparados e a 
cidadania," nao foi aberto nenhum In qué rito sobre os mesmos. Adicionalmente, o próprio 
Procurador sugeriu a possibilidade de que a Policía Federal tívesse íncorrído em prevarica<;:ao ao 
manifestar que. esse crime já tería prescrito. 

238. Nao se desprende dos autos que, após o arquívamento do processo administrativo, o 
Estado haja tomado qualquer medida para tratar de encontrar os adolescentes, nem Iniciado um 
inquérito; só exístem alguns oficios datados de 2008 solicitando informa<;:éíes a algumas repartít;;óes 
- assim como ao's próprios denunciantes - sobre o acorrido. Ademais, no tramite perante a CIDH o 
Estado manifestou que tem a "obrigat;;ao de meio de realizar esfort;;os na investiga<;:llo, mas nao de 
encontrá-los, /T pois as vezes "náo é possível ter exito na identificayao da autoria dos crimes, ou a 
comprovat;;ao de que houve crime, aínda mais quando consideradas as dimens5es continentaís do 
pafs." 

239. Em resumo, após receber a denúncia sobre o desaparecímento dos adolescentes na 
Fazenda Brasil Verde - e inclusive sobre as amea9as a milo armada contra um deles - as 
autoridades demoraram dois meses para fazer uma visita a o lugar, na qua! receberam informaviío de 
que os adolescentes teriam fugido para outra fazenda. As autoridades nao realizaram qualquer 
diligencia para confirmar esta situa9ao nem abríram um inquéríto sobre o particular. Quatro anos 
mais tarde, a Comissao Pastoral da Terra · voltou a apresentar uma denúncia pelos mesmos fatos, e 
durante o processo administrativo que se seguiu nao foram realizadas quaisquer dilig~ncias no 
sentido de determinar o parad.eiro dos adolescentes. Pelo contrárío, apesar de determinar que houve 
falhas na visita de 1989, decidí u-se arquivar o caso por falta de prevas e por prescri9ao da a9ilo 
penal. Desde entao, o Estado nao realizou nenhuma diligencia séria tendente a buscar os 
adolescentes. Em sentido contrário, sustenta que "nao tem a obrigat;;ao de encontrá-los" e que é 
necessário levar em canta as 11dimens5es continentais" do país, o que dificultada as buscas. 

240. A fim de determinar se os fatos deste caso constituem um desaparecimento for9ado, 
a Comissao destaca a defini<;:ao estabelecida no artigo 11 da Convenyao lnteramericana sobre o 
Desaparecimento For9ado de Pessoas, a qual pode ser utilizada para esta análise pois é condízente 
com a jurisprudencia dos órgilos do sistema Interamericano e ademais constituí um consenso sobre 
a matéria: 222 

[ ... ] entende-se por desaparecímento fon;::ado ~ privaqao de liberdade de uma pessoa ou mals 
pessoas, seja de que forma for, praticada por agentes do Estado ·OU por pessoas ou grupos.de 
pessoas que atuem com autorizac;:ao, apoio ou consentimento do Estado, segu1da de falta de 
informayao ou da recusa a reconhecer a privayao de líberdade ou a informar sobre o paradeiro da 
pessoa, impedindo assim o exercfcio dos recursos legais e das garantías processuais pertinentes. 

241. Portento, pode-se afirmar que os elementos concorrentes e constitutivos de todo 
desaparecimento for9ado sao: ( 1 J a privaqáo da liberdade; (2) a interven9í'io direta de agentes 
estatais ou sua aquiescencia; e (3) a recusa a reconhecer a deten9ao e a revelar o destino ou 
paradeiro da vrtima. 223 

222 Ver Voto fundamentado conjunto dos jufzes Garcfa-Sayán e Garcfa Ramírez, Corte I.D.H. Caso Tlcona Estrada e 
outros vs. Bo!fvia. Mérito, Repara96es e Custas. Sentenc;a 27 de novembro de 2008. Série C No. 191. 

223 Entre outros ver, Corte !OH, Caso Gómez Palomino Vs. Peru. Mérito, ReparayOes e Gustas. Senten<;:a de 22 de 
novembro de 2005. Série C No. 136, para. 97; e Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal. ExceyOes Prel1minares, Mérito, 
ReparayOes e Gustas. Sentenqa de 12 de agosto de 2008. Série C No. 186, para. 1_1 Q, 
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242. Além disso, entre as características distintivas de um desaparecimento, estao os 
meios através dos quais é levado a cabo a fim de ocultar toda evidllncia sobre os fatos, a 
correspondente responsabilidade e o destino da vftimas. E também, a forma pela qua! a falta de 
esclarecimento dos fatos e de determina9ao das responsabilidades, ateta nao só a vítima direta, mas 
também seus familiares e a sociedade em geral.224 

243. De acorde com sua jurisprudencia consolidada, a Comissilo considera que o 
desaparecimento for9ado é uma viola91ío de direitos humanos complexa que continua no tempo até 
que se determina o destino ou paradeiro da vítima e seus restos mortais. A Comissao tem aplicado 
um exame integral desta viola9ilo de direitos humanos, entandando que é urna viola9iio continuada 
de vários direitos. Este exame permite analisar e estabelecer de forma cabal o alcance da 
responsabilidade estatal. Deve-se levar em considera9il0 que enquanto nao se determina o destino 
ou paradeiro da vítima ou seus restos mortais, a família e a sociedade como um todo vivenciam a 
experiencia de um desaparecimento for9ado, com todas suas consequencias. 225 

244. A Comissao considera que o Estado tinha pleno conhecimento da prática de trabalho 
escravo no Brasil em geral, no estado do Pará, e na Fazenda Brasil Verde em particular. Portante, 
era plenamente consciente que os proprietários, os "gatos" e os administradores das fazendas 
dispunham da vida e da integridade das pessoas submetidas a essas condi<;:oes - incluindo crian<;as 
e adolescentes - sem que, como se ressaltou nos capítulos anteriores, haja feito o suficiente para 
preveni-lo. Pelo contrário, tolerou, possibilitou e perpetuou essa prática. 

245. Assim sendo, o Estado tinha conhecimento sobre um fato de suma gravidade que 
merecia uma resposta !mediata para os desaparecidos e seus familiares, e apesar disso, na data do 
presente relatório o Estado ainda náo brindou essa resposta. Pelo contrário, o Estado deixou os 
adolescentes, um dos quais tinha recebido amea9as de morte, a sua própria sorte, em situa<;ao de 
absoluta desprote9áo. 

246. Além disso, o Estado náo deu resposta alguma as comunica<;iíes da CIDH sobre este 
caso até 2007, isto é, nove anos depois de apresentada a peti<;áo inicial. Ademais, quando 
apresentou informac;6es a CIDH, considerou que semente tinha a obriga<;áo de meio de empreender 
esfor<;os nas investiga96es mas nao esteva obrigado a encontrar os desaparecidos, pois ás vezas 
"náo é possfvel ter exito na identifica<;áo da autoria dos crimes, ou a comprova9áó de que houve 
crime, ainda mais quando consideradas as dimensoes continentais do pars." No entanto, náo 
apresentou nenhuma informa9íío substancial que permitisse inferir que tenha realizado estor<;os 
sérios para buscá-los. Nesse sentido, a Comlssilo destaca que é evidente que a atitude totalmente 
omissa do Estado em abrir um inquérito para determinar seu paradeiro, permitiu que o crime 
continua perpetuando-se no tempo até o presente. 

247. A Comissáo considera que uma análise integral dos fatos mencionados permitem 
determinar que o Estado descumpriu com seu dever de preven<;ao ao náo tomar as medidas 
necessárias para combater a prática de trabalho escravo, por nao prevenir os desaparecimentos dos 
adolescentes e ao nao investigar os fatos. Consequentemente, a CIDH conclui que o Estado é 
internacionalmente responsável pelo seu desa·parecimento. 

248. Em seguida, e de acorde com a sua prática reiterada, a Comissáo fará referencia aos 
direitos protegidos na Conveny8o Americana, cujas violaQóes ocorrem em consequ6ncia de um 
desaparecimento for9ado. 

224 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros {Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excey6es Preliminares, Mérito, 
Reparay5es e Gustas. Sentenya de 24 de novembro de 2010. Série C No. 2:19. 

225 Corte !DH. Caso Gomes Lund y otros {Guerrilha do Araguah;} Vs. Brasil. Excec;Oes Preliminares, Mérito, 
Repara9óes e Custas. Sentent;a de 24 de novembro de 2010. Série C No. 219, paras, 101~111. 



139
60 

249. A CIDH recorda que o estado de deten9iío de uma pessoa coloca esta numa situaqao 
de vulnerabilidada, a partir da qual surge o risco de que sejam violados outros direitos, como o 
direito a integridade pessoal e de ser tratado com dignidade. Ouando uma pessoa está privada de 
liberdade por um particular, assim que o Estado toma conhecimento ou recebe uma denúncia, tem o 
dever de procurar essa pessoa e investigar imediatamente. 22e 

250. Além disso, a Comissao recorda que nenhuma pessoa pode ser privada de sua vida 
arbitrariamente (obrigavao negativa), e que também se requer que os Estados tomem todas as 
medidas apropriadas para proteger e preservar o direito a vida (obrigaqao positiva), conforme o seu 
dever de garantir o livre e pleno exercfcio dos direitos de toda pessoa que esteja sujeita a sua 
jurisdiqao."' 

251. A Comissao também recorda que o reconhecimento da personalidade jurídica é um 
requisito essencial e necessário par~ a titularidade e o exercício de todos os direitos, uma vez que, 
sem ele, a pessoa nao goza da prote9ao e ·garantías que a leí oferece, simplesmente porque é 
invisível perante a lei. A Comissilo observa que apesar da viola9ao do direito ao reconhecimento da 
personalidade jurídica nao ter sido alegada, a análise dos autos petante a CIDH indica fatos que 
sustentariam o exame desse artigo e, ademais, é consistente com a jurisprudencia recente do 
sistema Interamericano sobre o tema. Portento, a Comissao em aplicaqao do principio de iura novit 
curi? realizará consideray5es sobre esse aspecto. 

252. A Comissao estima que, no presente caso, o desaparecimento dos adolescentes !ron 
Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, e a situa9áo de vulnerabilidada na qual se encontravam, 
propiciou sua exclusao da ordem jurídica e institucional do Estado, impediu que eles interpusessem 
qualquer ac;ilo legal sobre o exercício dos seus direitos, e os manteve forado mundo real e jurídico. 
Adicionalmente, a mensagem enviada pelo Estado aos trabalhadores submetidos a condi9óes de 
escravidilo indicava que as autoridades náo realizariam lnvestiga9óes nem protegeriam os 
trabalhadores das fazendas que se encontravam numa situat;áo similar. 

253. Finalmente, o Estado também é responsável por nao ter investigado a fundo o 
desaparecimento de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, apesar das denúncias. Em relaqao 
com esse ponto, a Corte estabeleceu que o Estado deve adatar todas as "medidas necessárias, nao 
só em nível legislativo, administrativo e judicial, mediante a promulgaqilo de normas penais e o 
estabelecimento de um sistema de justiqa para prevenir, suprimir e castigar a privaqao da vida como 
consequencia de atos criminais, como também para prevenir e proteger os indivíduos de atos 
criminais praticados por outros indivíduos e investigar efetivamente estas situaqoes.""' 

254. Além disso, é importante ressaltar que !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz 
eram crian9as de 17 e 16 anos de idade. Portento, a CIDH recorda que os Estados tem um dever 
de observar um parilmetro especialmente alto em tudo relacionado com a garantía e a proteqao dos 
direitos humanos da infancia. O respeito aos direitos das crianc;as constituí um valor fundamental 

22& C!DH, Demanda Caso Luisiana Rfos e outros, 20 de abril de 2007, paras. 226·228. Disponrvel em 
http://www .cldh.org/demandas/12.441 %20Luisiana% ;?.ORios% 20y%20otros% 20Venezue!a% 2020% 20abril %202007% 20E 
SP,pdf. CIDH, Demanda Caso Campo Algodonero: Claudia /vette González, Esmeralda Herrera Monrea! e Laura Berenice 
Ramos Monárrez. Disponfvel em http://www.cidh.oss.org/demandas/12.496·7~ 
8% 20Campo% 20Aigodonero% 20Mexico %204% 20noviembre% 202007% 20ESP .pdf 

227 Corte I.D.H., Caso Vargas Areco Vs. Psraguai. Mérito, Reparaqóes e Custas. Sentenya de 26 de setembro de 
2006. Série C No. 155, para. 75; Caso dos Massacres de ltuango Vs. Col6mbía. Exce¡¡:Sio Preliminar, Mérito, ReparayOes e 
Gustas. Sentenya 1 de ju!ho de 2006. Série C No. 148, para. 130; e Caso Comunidade !ndlgena Sawhoyamaxa Vs. Paraguaí. 
Mérito, Reparay5es e Gustas. Senten9a de 29 de maryo de 2006. Sérle C No. 146, para. 152. 

228 Corte !.D.H ., Caso do Massacre de Pueblo Béllo Vs. Colómbia. Mérito, ReparaQéies e Custas. Sentenva de 31 de 
janeiro de 2006. Série C No. 140, para. 120. 
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de uma sociedade que pretenda praticar a justiqa social e os direitos humanos."' Definitivamente, 
os direitos das crianqas devem ser salvaguardados tanto pela sua condiqao de seres humanos como 
pela situaqiío especial em que se encontram, para o qual é preciso adatar medidas especiais de 
proteqao. Esta obrigaqao adicional de proteqiio230 e estes deveres especiais devem ser considerados 
determináveis em funqilo das necessidapes da crianqa como sujeito de direitos.231 No presente caso, 
o Estado nao tomou nenhuma medida especial de proteqao em relaqao com os adolescentes, apesar 
da informaqao de que estariam desaparecidos. 

255. A Comissao considera que o desaparecimento dos adolescentes Jron Canuto da Silva 
e Luis Ferreira da Cruz é um exemplo patente da discriminaqao estrutural referida no presente 
relatório, visto que em mais de vinta e tres anos, o Estado nao tomou nenhuma medida séria para 
investigar os fatos e localizar os adolescentes, que formam parte do grupo vulnerável ao qual se 
refere o presente relatório. 

256. Em virtude dessas consideraqoes e da aquiescencia do Estado, a CJDH concluí que 
lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz foram vftimas de violaqao dos artigos 1, VIl e XIV da 
Declara9ilo Americana e, pelo caráter continuado do fenómeno, a partir da 25 de satembro de 1992, 
dos artigos 7, 5, 4, 3 e 19 da Convenqao Americana em concordancia com os artigos 8, 25 e 1.1 do 
mencionado instrumento internacional. 

4. Direito a integridade pessoal dos- familiares de lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da 
Cruz (artigo 5 da Convengao Americana) 

257. A Comissao considera que os direitos protegidos pelo artigo 5 da Conven9ao 
Americana foram violados em detrimento dos familiares de lron Canuto da Silva e Luis Ferreira da 
Cruz, pois como indicado pela Corte lnteramericana: 

[Al violayáo da integridade psíquica e moral [dos] familiares, é urna consequéncia direta [do] 
desaparecimento foryado. As circunstancias desse _desaparecimento geram sofrimento e 
angústla, a!ém de um sentimeríto de inseguranya, frustrat.;:áo e impoténcia diante da omissao 
das autoridades públicas em investigar os fatos. 232 

258. Ficou demonstrado que quando o pai e o irmao, respectivamente, acudlram perante 
as autoridades para apresentar a denúncia do desaparecimento dos adolescentes, os funcionários 
policiais nao realizaram uma investiga9ao oportuna, riao coletaram pravas suficientes, e, diente da 
resposta dos administradores da fazenda de que os adolescentes tinham fugido para outra tazenda 
porque tinham dividas na Fazenda Brasil Verde, a polícia nao buscou corroborar o que lhe foi dito. 
Por outro lado, em 1992 os familiares voltaram a apresentar uma denúncia sobre os fatos, mas o 
processo administrativo aberto' a re'speito toi arquivado. Nunca foi instaurado um processo penal 
sobre os desaparecimentos e,· pelo contrário, o Estado limitou-se a alegar perante esta instancia 
internacional que somanta tem a obrigayilo de meio para empreender esforqos nas investigay6es, 
mas náo de encontrá-!os. 

:m CIDH, Relatódo No. 33/04, Caso 11.634, Mérito, Jailton Neri Fonseca (Brasil), 11 de maryo de 2004, para. 80. 

23° Corte l,D.H., Caso "Instituto de. Reeducapao do Menor", para. 160; Caso dos lrmáos Gómez Paquiyauri, paras. 
124, 163-164, e 171; Caso Bulaclo, paras. 126 e 134; Caso dos ;'Meninos de rua"" {Villagrán Morales e outros), paras. 146 e 
191; e Caso Comunidade lnd/gena Yakve Axa. Senten9a de 17 de junho de 2005, para. 172. Na mesmo sentido: Opiniáo 
Consultiva OC-17/02, paras. 56 e 60. 

231 Corte LD.H., Caso Comunidade lndfgena Sawhoyarr;axe. Sentenya de 29 de mar90 de 2006, para. 154. 

232 Corte IDH, Caso 8/ake, Sentenc;:a de 24 de janeiro de 1998, para. 114. 
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259. O sofrimento experimentado pelos familiares dos adolescentes a raiz do 
desconhecimento sobre seu paradeiro e da absoluta falta de investiga<;ilo do acorrido, assim como a 
impotencia'" suportada durante anos de inércia por parte das autoridades estatais para esclarecer os 
tatos e sancionar os responsáveis, constituem raz6es pelas quais os familiares devem ser 
considerados vftimas de tratos cruéis, desumanos ou degradantes. 234 

260. A Comissiio observa ainda que a falta de devida diligencia do Estado ficou evidente 
por nao ter realizado, a partir das denúncias apresentadas pelos familiares dos adolescentes, uma 
investiga<;ao séria, imparcial e efetiva, dentro de um prazo razoável conforme os principios do 
devido processo, para esclarecer os fatos e, em particular, para identificar e sancionar os autores, 
em cumprimento da su a obriga<;iio estabelecida no artigo 1 .1 da Conven<;áo de garantir o dlreito a 
integridade pessoal. 

261. Com base nas considera<;6es anteriores, a 'Comissiio conclui que o Estado brasileiro 
violou o artigo 1 da Declara<;iio Americana e, a partir de 25 de setembro de 1992, o artigo 5 da 
Conven<;iio Americana em detrimento dos familiares de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, 
dentro os quais se, encontram José Te o doro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, em rela9ao com o 
artigo 1 .1 da mesma. 

VI. CONCLUSÓES 

262. Com base nas consideraqoes !áticas e de direito expostas, a Comissiio 
lnteramericana conclui que o Estado bras11eiro é responsável pela: 

a) Viola9áo dos direitos consagrados nos artigos 6, 5, 7, 22, 8 e 25 da Conven<;ao 
Americana, em relaqao com o artigo 1.1 da mesma em detrimento dos trabalhadores da Fazenda 
Brasil Verde, encontrados nas fiscaliza95es de 1993, 1996, 1997 ~ 2000. 

b) Viola9ao dos direitos consagrados nos artigos l, 11, XIV, VIII e XVIII da Declara9iio 
Americana e, a partir de 25 de setembro de 1992, nos 'artigos 8 e 25 da Conven9ao Americana, em 
rela9á0 com o artigo 1 .1 da mesma, em detrimento de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, 
e de seus familiares, inclufdos José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz. O Estado também é 
responsável pela violayao do artigo 1 da Declara9ao Americana e, a partir de 25 de set.embro de 
1992, do artigo 5 da Conven9ao American.a em detrimento dos familiares de !ron Canuto da Silva e 
Luis Ferreira da Cruz. 

e) Violaqao dos artigos 1, Vil e XIV da Declara9áo Americana e, a partir de 25 de 
setembro de 1992, dos artigos 7, 5, 4, 3 e 19 da Conven9ao Americana, e m rela9ao com os artigos 
8, 25 e 1.1 da mesma, em detrimento de !ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz. 

263. Adicionalmente, a Comissao considera que o Brasil nao adotou medidas suficientes e 
efetivas para garantir, sem discriminaqao, os direitos dos trabalhadores encontrados nas 
fiscalizaq5es de 1993, 1996, 1997 e 2000, em conformidade com o artigo 1.1 da Conven9iio, em 
rela9iio com os direitos reconhecidos nos artigos 6, 5, 7, 22, 8 e 25 da mesma. No mesmo sentido, 
a Comissiio considera que o Estado nao tomou medidas de acorde com o artigo 11 da Declara980 
Americana, em rela9áo com o artigo XVIII de mesma e, e partir de 25 de setembro de 1992, com o 
artigo 1 .1 de Convenqiio, em rela9ao com os direitos reconhecidos nos artigos 8 e 25 da mesme, em 
detrimento dos trabalhadores !ron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis e 

233 Corte I.D.H., Caso das lrmás Serrano Cruz. Sentenya de 1 de man;:o de 2005. Série C No. 120, para. 114. 

234 Corte IDH., Caso Juan Humberto Sánchez. Sentenya de 7 de junho de .2003. Série C No. 99, para. 101; Ver 
também, Corte !DH., Caso dos !rmUos Gómez Paquiyauri. Sentenga de 8 de julho de 2004. Sárfe C No. 110, para. 118. 
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José Soriano da Costa, assim como dos familiares dos dais primeiros, entre os quais se incluem 
José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz. 

264. Finalmente, a Comissao conclui que ao aplicar a figura da prescn9ao no presente 
caso, o Estado é responsável pela viola9íío dos artigos 8.1 e 25.1 da Conven9iío Americana, em 
rela9iío com as obriga9óes estabelecidas nos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, em detrimento 
dos trabalhadores !ron Canuto da ·Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis, José 
Soriano da Costa, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, assim como dos trabalhadores 
que se encontravam na Fazenda Brasil Verde durante as fiscaliza9óes de 1997. 

Vil. RECOMENDA!;:ÓES 

265. Com fundamento na análise e nas conclusóes do presente caso, a Comissao 
lnteramericana de Direitos Humanos recomenda ao Estado: 

1. Reparar adequadaménte as viola96es de direitos declaradas no presente relatório 
tanto no aspecto material como no moral. Em especial, o Estado deve assegurar que sejam 
restituídos as vítimas os salários devidos pelo trabalho realizado, assim como as quantias de dinheiro 
ilegalmente subtraldas deles. Se for necessário, essa restitui91ío poderá ser feita a partir do lucro 
ilegal dos proprietários da fazenda. 

2. Levar a cabo uma investiga9iío dos fatos relacionados com as viola96es de direitos 
humanos declaradas no presente relatório em rela<;iío com trabalho escravo, e conduzir as 
investiga<;óes de maneira imparcial, efetiva e dentro de um prazo razoável com o objetivo de 
esclarecer or fatos de forma completa, identificar os responsáveis e impar as san96es 
correspondentes. 

3. Levar a cabo uma investiga<;iío dos fatos relacionados com o desaparecimento de 
!ron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz, e conduzir as investiga9óes de maneira imparcial, 
efetiva e dentro de um prazo razoável com o objetivo de esclarecer os fatos de forma completa, 
identificar os responsáveis e impar as san<;óes correspondentes. 

4. Dispar as medidas administrativas, disciplinares ou penais correspondentes diente 
das a<;óes e omiss6es dos funcion.ários estatais que contribufram para a denega9ao de justi<;a e 
impunidade em que se encontram os fatos do caso. Nesse sentido, deve-.se colocar especial enfase 
em que foram abertos processos administrativos e nao penais para a investiga9ao de 
desaparecimentos; que se iniciaram processos administrativos e !abarais para a investiga<;iío de 
trabalho escravo, e que a única inve.stiga9ao penal aberta em rela<;áo com esse crime prescreveu. 

5. Estabelecer um mecanismo que facilite a localiza9áo das vítimas de trabalho escravo 
da visita de 1989 e das fiscaliza<;oes de 1996, 1997 e 2000, a identifica<;:áo e localiza<;ao das 
vítimas de trabalho escravo da fiscaliza91ío de 1993, assim como de !ron Canuto da Silva, Luis 
Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis, José Soriano da Costa, e dos familiares dos dais 
primeiros, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, a fim de compensá-los. 

6. Continuar implementando políticas públicas, assim como medidas legislativas e de 
outra índole para a erradica<;ao do trabalho escravo. Em especial, o Estado deve monitorar a 
aplica<;áo e a san<;ao de pessoas responsáveis por trabalho escravo, em todos os nfveis. 

7. Fortalecer o sistema legal e criar mecanismos de coordena<;iio ·entre a jurisdi<;ao 
penal e a jurisdi<;ao laboral para superar as !acunas que se produzem na investiga9áo, persecu<;iío e 
san9áo das pessoas responsáveis pelos delitos de servidáo e trabalho for9ado. 
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8. Velar pelo estrito cumprimento das leis !abarais relativas a jornadas de trabalho e 
pagamento em igualdad e com os demais trabalhadores assalariados. 

9. Adatar as medidas necessárias para erradicar todo tipo de discrimina9áo racial, 
particularmente realizar campanhas de promo9ao para conscíentizar a popula9áo nacional e os 
funcionários do Estado - inclusive os operadores de justi9a - sobre a discrimina<;ao e a sujei9ao a 
servidáo e ao trabalho for<;ado. 

Dado e assinado na cidade de Washington, D.C., aos 3 días do m§s de novembro de 2011. 
IAssinado): Dinah Shelton, Presidente; José de Jesús Orozco Henrfquez, Primeiro Vice-Presidente; 
Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vice-Presidente; Felipe Gonzales, Luz Patricia Mejía Guerrero e Marfa 
Silvia Guillén, Membros da Comissáo. 

O abaixo-assinado, Santiago A. 
lnteramericana de Direitos Humanos, 
Comissiio, certifica que esta é cópia fi 

Cantan, na qualidade de Secretário Executivo da Comissllo 
em conformidade com o artigo 49 do Regulamento da 
do original depositado nos arquivos da Secretaria da CIDH. 

anti go A. Cantan 
Secretário Ex cutivo 




