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RESUMO 

 

Analisa-se, no presente trabalho, a efetividade interna da condenação do Brasil no 

caso Fazenda Brasil Verde, recebida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, em relação às políticas públicas de erradicação ao trabalho escravo. 

Assim, pretende-se responder ao questionamento: foram aprimoradas ou criadas 

políticas públicas que visam a erradicação do trabalho escravo após a sentença? O 

método de abordagem utilizado é o dedutivo, partindo-se de uma análise histórica do 

trabalho escravo, relacionando com o conceito de trabalho análogo ao escravo. Fez-

se, após, um estudo sobre os direitos humanos e o direito à liberdade. Por fim, a 

pesquisa foi direcionada à condenação obtida pelo Brasil no caso Fazenda Brasil 

Verde, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É de fundamental 

importância o estudo do tema, visto que, em um contexto de tendência à eliminação 

de políticas públicas, uma condenação internacional, inevitavelmente impacta 

internamente no Estado que a sofre, seja na adoção de novas políticas públicas, ou 

avanços legislativos. No caso do Brasil, não foram criadas novas políticas públicas, 

porém, avanços legislativos como a PEC da imprescritibilidade dão conta de que o 

país está buscando o cumprimento da sentença e a solução para o problema que é 

o trabalho escravo. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos. Fazenda Brasil Verde. Políticas públicas de 

erradicação ao trabalho escravo. Trabalho análogo ao escravo. 
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ABSTRACT 

 

Analyzed in this work, the internal effectiveness of the condemnation of Brazil in case 

Brazil Green Farm, received by the Inter-American Court of Human Rights, in relation 

to public policies to eradicate the slave labor. Thus, it is intended to respond to the 

question: have been enhanced or created public policies aimed at the eradication of 

slave labor after the sentence? The method used is the deductive approach, based 

on a historical analysis of slave labor, relating to the working concept analogous to 

slave. There was, after a study on human rights and the right to freedom. Finally, the 

research was directed to the conviction obtained by Brazil in case Brazil Green Farm, 

by the Inter-American Court of human rights. Is of fundamental importance to the 

study of the topic, since, in the context of the Elimination of public policy trend, 

international condemnation, inevitably impact internally in the State that suffers is the 

adoption of new public policies, or legislative advances. In the case of Brazil, were 

not created new public policies, however, legislative advances as the proposal of 

amendment to the Constitution in the West or that the country is seeking the 

enforcement of sentence and the solution to the problem which is slavery. 

 

Keywords: Human rights. Brazil Green Farm. Compulsory work. Public policies to 

eradicate the slave labor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico versa sobre os impactos internos na 

condenação Fazenda Brasil Verde, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

ao Brasil.  

Nesse sentido, objetiva-se analisar a efetividade interna da condenação do 

Brasil no caso Fazenda Brasil Verde, recebida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, em relação às políticas públicas de erradicação ao trabalho escravo.  

A principal questão a ser respondida com este trabalho é se foram aprimoradas 

ou criadas políticas públicas que visam a erradicação do trabalho escravo após a 

sentença. Para isso, utilizar-se-á do método de pesquisa dedutivo, partindo-se de 

uma análise histórica do trabalho escravo, relacionando-o com o conceito de 

trabalho análogo ao escravo. Far-se-á, após, um estudo sobre os direitos humanos e 

o direito à liberdade. Por fim, a pesquisa será direcionada à condenação obtida pelo 

Brasil no caso Fazenda Brasil Verde, pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

A técnica de pesquisa para responder a problemática será a bibliográfica, 

tendo como base principal o site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o 

site oficial do CONPEDI, o site do Ministério Público do Trabalho, o banco de teses e 

dissertações da CAPES, a biblioteca da UNISC, revistas, artigos e periódicos 

qualificados dentro do tema proposto. 

Dessa forma, no primeiro capítulo, estudar-se-á o trabalho escravo 

contemporâneo, suas origens e ramificações. No segundo capítulo, compreender-

se-á os direitos humanos e suas implicações para os direitos fundamentais e, por 

fim, no terceiro capítulo, analisar-se-á a condenação do Brasil no caso Fazenda 

Brasil Verde, as políticas públicas de erradicação ao trabalho escravo e as medidas 

pós sentença. 

O estudo do tema em comento é de fundamental importância pois, ainda que o 

trabalho escravo seja divulgado nos meios de comunicação e conhecido pela 

população, pouco se aborda a questão no meio acadêmico. Corriqueiras vezes são 

noticiados novos casos, geralmente na condição de trabalho análogo ao escravo, 

porém, não são adotadas novas políticas públicas, sequer aprimoradas as já 

existentes, para o combate a esta forma de violação de direitos. A condenação pela 
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Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fazenda Brasil Verde trouxe um 

novo olhar – internacional – sobre a situação do Brasil.  

Em um contexto de tendência à eliminação de políticas públicas, faz-se 

necessária uma análise também de um viés internacional sobre a busca pela 

solução de problemas como o trabalho escravo. 
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2 O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL 

 

Opta-se, neste capítulo, por tratar, principalmente, das novas formas existentes 

de trabalho escravo: o trabalho análogo ao escravo. Diferentemente daquilo que 

costumeiramente é visto nos trabalhos acadêmicos, busca-se demonstrar as 

diferenças entre a escravidão na época do Brasil colônia e a atual que, mesmo 

guardando semelhanças, possuem grandes diferenças, bem como apresentar as 

ameaças trazidas pela Portaria nº 1.129/2017 do Ministério do Trabalho. 

 

2.1 Aspectos históricos do trabalho escravo 

 

Prestes a vivenciar o mercantilismo, no século XIV, os países da Europa 

passavam por um período em que visavam a conquista de territórios para obterem 

matéria-prima barata, o que fortaleceria a sua economia nacional. 

Algumas cidades litorâneas de Portugal já possuíam um tipo de comércio, 

restrito à burguesia, que por meio de embarcações pequenas, navegavam em 

direção ao Mediterrâneo para vender produtos marítimos, como o sal, peixes e frutos 

(MAESTRI, 1995). 

Em busca de especiarias orientais, Portugal e Espanha, que possuíam grandes 

embarcações para a época, iniciaram um período chamado de Grandes 

Navegações. O objetivo era chegar às Índias, onde conseguiriam tais especiarias. 

Porém, a embarcação comandada por Pedro Álvares Cabral desviou a rota e 

chegou ao continente americano, alcançando o Brasil em 1500 (SILVA, 2008). 

Em razão da necessidade europeia de acumular capital, as terras descobertas 

deveriam ser férteis e/ou fornecerem produtos que contribuíssem para o 

enriquecimento de suas respectivas metrópoles. Porém, não bastava que 

possuíssem tais características; se fazia indispensável a presença de trabalhadores, 

que dia a dia as cultivassem, ou retirassem dela o que de melhor oferecia 

(QUEIROZ,1993). 

A história do Brasil pode ser dividida em três grandes períodos, ainda que não 

semelhantes em termos de cronologia: da chegada de Pedro Álvares Cabral à 

instalação do Governo Geral, que representa o reconhecimento/posse das terras 

pelos portugueses; da instalação do Governo Geral ao final do século XVIII, 

marcando o início da colonização e deste até a Independência, em 1822, indicação 



10 
 

 
 

à crise mundial do sistema colônia x metrópole e o início de movimentos pela 

independência (FAUSTO, 1995). 

Inicialmente houve a tentativa de escravização dos indígenas, que em razão de 

não serem acostumados ao trabalho, pois se utilizavam da caça e pesca apenas 

para sua subsistência, resistiram à vontade dos portugueses (HOLANDA, 2014). 

Para os indígenas, a chegada dos portugueses prejudicou a ponto de 

exterminar com seu modo de vida. Em razão de terem estes chegado em grandes 

embarcações, de longe, com roupas requintadas, especialmente os padres, foram 

considerados pelos tupis como xamãs, conhecidos popularmente como pajés, uma 

vez que andavam de aldeia em aldeia, compartilhando de uma teoria ainda 

desconhecida de “terra de abundância”, profetizando e curando. Passaram a ser 

odiados, mas ao mesmo tempo, respeitados, pois eram vistos como possuidores de 

poderes especiais (FAUSTO, 1995). 

Não havia uma nação indígena. O Brasil atual era, à época, dividido em 

diversas tribos/grupos, e, em razão disso, os portugueses firmaram alianças com 

alguns grupos, com o objetivo de lutar contra outros que resistiam a eles (FAUSTO, 

1995). 

Os primeiros trabalhadores a serem escravizados foram os chamados “índios 

de corda”. Já eram prisioneiros, e recebiam esse nome em razão de utilizarem uma 

corda, semelhante à um colar, contendo frutos ou ossos. Cada adereço indicava a 

quantidade de “luas” que a pessoa viveria (MAESTRI, 1995). 

Os portugueses incentivavam a divergência e a luta entre tribos indígenas, pois 

a cada combate, uma tribo saía vencedora e, por consequência, passava a ter 

prisioneiros. Os indígenas imaginavam que apoiar os ataques portugueses, era um 

meio de escape à escravidão (MAESTRI, 1995). 

A necessidade de mão de obra, em razão da crescente produção no litoral, fez 

com que, aos poucos, os “índios de corda” tornassem-se insuficientes. Desta forma, 

os colonos atacaram com o fim de escravizar, inicialmente os grupos nativos que 

resistiram à sua chegada e por isso, eram considerados inimigos. Após, atacaram as 

comunidades indígenas que até então eram consideradas aliadas (MAESTRI,1995). 

Os índios eram em grande número, o que, em parte, dificultou os ataques 

portugueses. Com o tempo, Portugal percebeu que estar em conflito com os 

americanos, fazia com que as trocas de produtos europeus por produtos americanos 
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se tornassem mais complicadas, bem como apresentava perigo à manutenção do 

Brasil/América como colônia (MAESTRI, 1995). 

Uma das formas de resistência à violência cultural, epidemias e mortes, ainda 

que excepcional, foi o deslocamento para regiões pobres – no sentido amplo -, o que 

colaborou, até certo ponto, na preservação da herança biológica, cultural e social 

dos povos indígenas (FAUSTO, 1995). 

Aos poucos, em razão da forma de trabalho, das condições de vida, como 

também das doenças trazidas pelos europeus ao continente, os americanos foram 

perdendo as forças, vendo sua população ser – quase – extinta. Surgiu então uma 

nova opção de escravos, de um povo já dominado: os africanos. 

Algumas décadas se passaram até que estivesse garantida a posse da terra, 

hoje brasileira, pelos portugueses. O principal motivo fazer do Brasil uma colônia, foi 

porque este seria essencial ao comércio europeu no que tange à alimentação e 

minérios de grande importância (FAUSTO, 1995). 

 O comércio europeu estava nas mãos de grandes comerciantes, também 

proprietários de terras, que, juntamente com a Coroa e seus afilhados, acumulavam 

riquezas à metrópole. Possuir grandes propriedades era sinônimo, para Portugal, de 

produção em larga escala, uma vez que os proprietários de terras menores, tendiam 

à produção para sua subsistência, comercializando somente o excedente, o que era 

contrário à ambição portuguesa (FAUSTO, 1995). 

Com a abundância de terras férteis e a iminente produção de cana de açúcar, 

aliada à exploração do pau-brasil, viu-se necessária a utilização da mão de obra 

africana. Recém escravizados, os negros foram trazidos ao Brasil, por serem mais 

resistentes em se tratando de força e saúde e sem iniciativa, além de serem 

considerados inferiores racionalmente (MAESTRI, 1995). 

Diferentemente do que ocorria com os americanos nativos escravizados, os 

africanos não eram capturados, mas sim, comprados na costa africana, vindos de 

diversas regiões do continente. Estima-se que entre 10 e 15 milhões de africanos 

desembarcaram nas Américas. Destes, entre 3 e 5 milhões, no Brasil (MAESTRI, 

1995). 

Ainda que as lavouras de cana de açúcar estivessem gerando grande 

vantagem econômica, o tráfico negreiro tornou-se um dos negócios mais lucrativos 

para a época e foi fundamental para que a escravidão se expandisse. Além da 

compra e venda de escravos, o proprietário poderia alugá-los a outros senhores, ou 
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seja, uma mercadoria de compra barata, e que como um objeto, valorizava e era 

vendido por um preço maior que o de compra (QUEIROZ, 1993). 

A comercialização de escravos, mais precisamente a venda, era feita no porto 

de desembarque. Poderiam negociar diretamente com seu “vendedor”, também 

chamado de tratante, ou poderiam adquirir por meio de leilões. O tratante realizava o 

papel de intermediário entre o traficante, ou proprietário originário e o comprador, ou 

futuro proprietário (PINSKY, 2010). 

Os engenhos, locais onde a cana de açúcar era inicialmente transformada em 

açúcar, uniam terra, técnica, capital e equipamentos que, para o desenvolvimento, 

faziam com que fosse necessária uma vultosa quantidade de pessoas trabalhando. 

A rotina de uma lavoura iniciava antes mesmo do plantio, quando era necessário 

derrubar a mata e preparar a terra, incluindo aqui, o cuidado habitual para evitar 

ervas daninhas (QUEIROZ, 1993). 

De doze a dezoito meses após o plantio, era iniciada a colheita. Os produtos 

recolhidos eram levados até o engenho com o auxílio de animais, onde grande parte 

do exaustivo trabalho era realizado. A moagem da cana não poderia ser 

interrompida, o que tornava o trabalho e a atenção permanentes, ou seja, vinte e 

quatro horas por dia, parando apenas para a limpeza (QUEIROZ, 1993). 

Na mineração, atividade muito importante à Coroa portuguesa, o ouro era 

extraído dos córregos e da própria terra, por meio de galerias, o que também era 

realizado pelos negros. Esta forma de exploração, assim como todas as outras, 

sejam elas mais ou menos conhecidas, era extremamente penosa, partindo da 

construção de canais ao peneiramento da areia extraída para a obtenção do produto 

(QUEIROZ, 1993). 

Um fator, não menos importante, é que os escravos africanos demasiadas 

vezes, eram colocados para trabalhar em setores diversos daqueles em que seus 

conterrâneos se encontravam. Uma vez longe de seu habitat, separado de seu povo 

e organização social, sem entender completamente o que poderia estar 

acontecendo e sem um elo de ligação no local, diminuíam as chances de eventual 

rebelião, pois também era mais difícil a interação com os demais companheiros, 

culturalmente diferentes (PINSKY, 2010). 

Aqueles que conseguiam criar laços de amizade com outros, viviam mais 

felizes em comparação àqueles que permaneciam isolados. Quanto mais brusca e 
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violenta a sua captura, mais difícil era sua inserção, já que eram separados, 

inclusive, de suas famílias (MATTOSO, 2016). 

Os castigos eram permitidos pela legislação da época, porém, ainda que 

legais, não deixam de ser um tipo de violência. Haviam diversos, como a utilização 

de máscaras de flandres para aqueles escravos propensos à embriaguez, pois 

impediam a ingerência de alimentos ou bebidas, a palmatória, entre outros. O mais 

comum deles era o açoite, também chamado de chicote (PINSKY, 2010). 

 

No Rio de Janeiro, por exemplo, os açoites eram aplicados entre nove e dez 
horas da manhã. A cerimônia, anunciada com antecedência, provocava um 
ajuntamento de povo que via os infelizes, acorrentados, chegarem, em fila 
de dois, escoltados pelos soldados, até uma praça central. No pelourinho – 
uma maciça e grande pedra, ou um tronco de madeira, com duas argolas 
laterais – o negro era amarrado e supliciado. O povo escolhia o lugar 
predileto para assistir à bárbara cena: ficando atrás da vítima podia 
observar melhor os estragos feitos pelo látego, mas ficando de frente, podia 
presenciar com mais acuidade as expressões de dor a cada açoite. 
(PINSKY, 2010, p. 76). 
 

Geralmente realizado em locais públicos, como uma atração, tendo como 

principal objetivo, o de mostrar aos demais, as consequências de determinados atos. 

A sua vantagem ao senhor proprietário, é que o açoite não necessitava de muitas 

preparações, bastando uma simples “vara de marmelo”, e as costas de um negro 

(PINSKY, 2010). 

Sustentada pela lei e em razão de sua rentabilidade, a escravidão se manteve 

por muitos anos no Brasil, bem como em outros países. Porém, ainda que 

amparado/permitido pela legislação da época, deu início ao contrabando de 

escravos, que visava o não pagamento de tributos pela sua saída ou entrada (NINA, 

2010). 

Aos poucos a indignação começou a fazer parte da rotina de algumas pessoas, 

que iniciaram o movimento abolicionista (QUEIROZ, 1993). Após mais de 300 anos 

do descobrimento do Brasil e início da utilização da mão de obra escrava no país, foi 

assinada a primeira lei, o ponto de partida para a abolição formal do trabalho 

escravo. 

O primeiro movimento oposicionista à escravidão foi apenas contra o tráfico de 

escravos. O objetivo era suprimi-la lentamente, de forma a coibir totalmente a 

importação de negros. Uma vez interrompida a “produção” de escravos na África, 

inevitavelmente, reduziria o número de pessoas submetidas a essa condição, 
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porque, no Brasil, as mortes de escravos superavam os nascimentos (NABUCO, 

2012). 

O abolicionismo fundou-se em motivos políticos, econômicos, culturais, sociais 

e nacionais. As ideias morais de solidariedade e cooperação, que defendiam a 

ilegitimidade da escravidão estavam se expandindo. A escravidão já era proibida à 

época do tráfico e violava a fé pública prevista em tratados, mas o seu fim tinha mais 

motivos (NABUCO, 2010). 

Além dos fundamentos do abolicionismo já citados, o movimento baseou-se na 

ruína econômica que a utilização de escravos como mão de obra traria ao país, que 

isto o desmoralizava frente aos olhares externos, habituava seu modo de produção 

ao servilismo, incentivava o ódio entre as classes, entre outros (NABUCO, 2010). 

 

O abolicionismo foi um movimento político que objetivou a abolição do 
comércio de escravos e da própria escravidão. No Brasil, ele remota aos 
movimentos de emancipação do período colonial, como a Conjuração 
baiana de 1978, que trazia no seu bojo a erradicação da escravidão. As 
discussões sobre o abolicionismo chegam ao período do Império, com 
relevância a partir de 1850 com a proibição do tráfico de escravos, e 
revestindo de caráter popular em 1870, com a Lei do Ventre Livre, cujo 
movimento culmina com a assinatura da Lei Áurea, que veio extinguir 
legalmente a escravidão no país (NINA, 2010, p. 71). 
 

O movimento abolicionista contribuiu para que diversos avanços pudessem 

fazer parte da sociedade brasileira na época. Talvez, das mais conhecidas, a 

primeira delas tenha sido a Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico de 

escravos, em 1850. As expectativas tomaram conta da população e aos poucos, foi 

possível perceber a grande intenção de abolir o trabalho escravo. 

Em 1871, pela Princesa Isabel, foi assinada a Lei do Ventre Livre, também 

chamada de Lei Rio Branco. Declarava libertos os filhos de escravas que 

nascessem a partir daquela data. Já em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos 

Sexagenários assegurou liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade, 

sem necessidade de compensação aos seus até então proprietários. Três anos 

após, em 1888 foi decretada a Lei Áurea, que libertava todos os escravos, no Brasil, 

desta condição (QUEIROZ, 1993). 

Infelizmente, dos escravos libertos, poucos realmente teriam o que fazer 

quando não fossem mais propriedade de seu senhor. Iniciou um período 

complicado, no qual eram vistos diversos, anteriormente escravos, vagando pelas 

cidades. 
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Após a decretação da Lei Áurea, o movimento abolicionista encerrou-se de 

forma brusca, contribuindo para que a referida lei se tornasse mais uma questão 

formal, ainda que fundamental para a abolição da escravatura na época. 

(SCHWARTZ, 2008). 

A abolição da legalidade do trabalho escravo em muito contribuiu para a 

evolução da sociedade em geral. Porém, hoje, ainda que ilegal, frequentemente é 

possível ver nos veículos de comunicação, manchetes de casos de trabalho 

escravo: é o trabalho escravo contemporâneo. 

 

2.2 Definições sobre o trabalho escravo contemporâneo 

 

Abolida formalmente a escravidão, não era mais possível, juridicamente, que 

uma pessoa, dentro do território brasileiro, fosse proprietária de outra. Excluiu-se do 

“vocabulário” jurídico e social a coisificação (SCHWARTZ, 2008). 

Falar do trabalho escravo atualmente, deveria ser somente sobre aquele 

histórico de índios e negros, já que a escravidão, no ponto de vista legal, está extinta 

legalmente desde a assinatura da lei Áurea, em 1888. De lá para cá, foram 

ratificados pelo Brasil diversos tratados e Convenções que visam a eliminação de 

toda e qualquer forma de trabalho em condições degradantes e/ou forçado 

(OLIVEIRA, 2017). 

Próximo ao século XX, muitos países do mundo já haviam aderido a acordos 

ou convenções que tornavam o trabalho escravo proibido, porém, há que se 

ressaltar que esta forma de supressão de direitos continuou – e continua -  presente 

na realidade brasileira, ainda que com uma nova roupagem (SCHWARTZ, 2008). 

Não obstante seja realizado de forma invisível, persiste o formato antigo de 

escravidão quanto à finalidade: interesse econômico. Há exigência de rentabilidade 

e, para que seja efetivada, necessita-se aplicar o trabalho escravo em grande 

escala, com abundância da mão de obra barata (NINA, 2010). 

É necessário compreender a não mais existência da histórica visão de escravo 

como sendo necessariamente negro, apesar de esta ser sua origem (SCHWARTZ, 

2008). A escravidão contemporânea  

 

Caracteriza-se a partir da supressão, de fato, do status libertatis da pessoa, 
sujeitando-a ao completo e discricionário poder de outrem, fato conhecido 
também por plagium, que importa, de fato, o exercício manifestamente 
ilícito, sobre o trabalhador, de poderes similares àqueles atribuídos ao 
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direito de propriedade, restringindo-se a sua liberdade de locomoção, 
mediante violência, grave ameaça ou fraude, inclusive através da retenção 
de documentos pessoais ou contratuais ou em razão de dívida contraída 
com o empregador, aliando-se, à frustração de direitos assegurados por lei 
trabalhista, a imposição de trabalhos forçados, em condições degradantes. 
O plagium não é procedimento inédito no Brasil, sendo característico do 
sistema inicial de exploração dos colonos imigrantes, sobretudo do sistema 
semi-servil a que eram submetidos os coolies e os primeiros colonos 
europeus, e nos tempos atuais também está intrinsecamente vinculado a 
correntes migratórias, sobretudo internas, atingindo os trabalhadores 
provenientes de regiões de menor desenvolvimento humano (SCHWARTZ, 
2008, p. 121). 

 

Desta forma, o trabalho escravo da contemporaneidade é similar àquele 

exercido até a assinatura da Lei Áurea, de modo que inclui associação ao direito de 

propriedade de quem escraviza, e principalmente o de liberdade, de quem é 

escravizado. 

Durante o Século XIX, houveram algumas mudanças no que tange ao trabalho 

escravo, então já chamado de contemporâneo. Havia uma preocupação com a 

regulamentação - legislação - do trabalho livre, já que aqueles que antes eram 

escravos, agora foram libertos sem pretensões nem perspectivas para a inserção 

social. Assim, iniciou-se uma política de labor voltada ao imigrante (SCHWARTZ, 

2008). 

Devido aos regulamentos formados, o trabalho, ainda que escravo, era 

realizado dentro da lei. Eram feitos contratos de parceria, nos quais os imigrantes 

vendiam seu trabalho para o futuro, de forma que se quedavam devedores das 

despesas de transporte, por exemplo. Possuíam preferência os imigrantes, porque 

tais contratos eram extremamente vantajosos aos olhos dos proprietários 

(SCWARTZ, 2008). 

Fazendo uma comparação do escravismo entre antes e após a Lei Áurea, o 

primeiro, ainda que fosse tratado de forma pavorosa, não convinha ao seu 

proprietário que seus escravos ficassem doentes, pois era considerado um prejuízo. 

Necessitava-se deles sempre saudáveis, para que pudessem produzir muito. Ao 

contrário, o segundo, não está associado à propriedade do seu escravizador, já que 

não é comprado, de forma que ficando doente, é descartado (CAVALCANTI, 2015). 

Anos atrás, em maior escala, eram encontradas pessoas submetidas ao regime 

de escravidão em atividades rurais, como na agricultura, por exemplo. Hoje, não se 

restringe ao trabalho rural e é flagrado, cada vez mais nas grandes cidades. Um dos 

setores em que comumente são encontradas pessoas em situação análoga à de 



17 
 

 
 

escravo é a indústria têxtil. Às vezes, trabalhando na confecção de produtos 

destinados ao abastecimento de grandes e famosas grifes (OLIVEIRA, 2017). 

Um dos casos mais conhecidos é da marca Zara, em que pessoas foram 

encontradas em um local completamente insalubre: calor extremo, fios 

desencapados e extintores vazios. Os trabalhadores relataram que recebiam 

aproximadamente 0,20 centavos por peça produzida em uma jornada de 14 horas 

diárias. A maioria era de origem boliviana e não possuía visto para permanecer no 

Brasil, ou seja, estava em situação irregular (ALMEIDA, 2013). 

Desta forma, vislumbra-se que o escravo contemporâneo não está mais 

associado à cor da pele ou idade, mas sim, a condição financeira em conjunto com a 

falta de oportunidades (CAMPOS, 2013). Esta situação geralmente é encontrada 

nos imigrantes que vêm ao Brasil em fuga ao sistema ou às condições em que seu 

país de origem está. Por isso estão presentes na maioria dos casos de trabalho 

escravo descobertos. 

Os imigrantes, em sua maioria vindos da Bolívia, são cercados por uma, já 

comprovada, organização criminosa de tráfico de pessoas. Igualmente pregam 

excelentes empregos, com uma boa remuneração, a ponto de convencerem os 

estrangeiros a deixarem seu país de origem, em busca de uma vida melhor. Na 

Bolívia, os meios de comunicação são utilizados para este fim (OLIVEIRA, 2017). 

No que tange à atividade rural, os empresários do ramo possuem pessoas 

chamadas “gatos”, agenciadores, que procuram pessoas simples, desempregadas, 

demasiadas vezes passando fome. Eles iludem essas pessoas, fazendo acreditarem 

que terão boas condições de vida, que acabam aceitando qualquer condição, devido 

à situação em que se encontram (OLIVEIRA, 2017). 

Uma vez dentro da propriedade, geralmente em local distante da origem do 

trabalhador, têm sua liberdade restringida, já que há capangas por toda parte, 

armados, que os impedem de sair. Recebem uma irrisória remuneração, tendo em 

vista já se encontrarem, na chegada, com dívidas em razão do transporte até a 

fazenda, o que, ao longo do tempo, aumenta gradativamente (OLIVEIRA, 2017). 

O Brasil possui questões sociais como a exclusão social, o analfabetismo, o 

desemprego em massa, que facilitam o aliciamento das pessoas nestas condições, 

ao trabalho análogo ao escravo e colocam em alta a precarização dos direitos do 

trabalho e a ausência de políticas públicas que visem coibir esta prática (VELOSO; 

FIGUEIRA, 2017). 
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O artigo 5º, inciso III da Constituição Federal de 1988 determina que ninguém 

será submetido a tratamento desumano ou degradante. Já o artigo 149 do Código 

Penal, incorporado à legislação em 2003, estabelece a pena para aquele que 

submete alguém à condição análoga de escravo, bem como o que configura este 

tipo: 

 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho;          
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I – contra criança ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
(BRASIL, 1940, <www.planalto.gov.br>). 
 

Assim, conclui-se que a tipificação no artigo supracitado, qual seja, reduzir 

alguém a condição análoga à de escravo, significa retirar deste alguém a 

capacidade de usufruir de um dos princípios basilares do direito brasileiro: a 

dignidade da pessoa humana. 

Desta forma, dizer que a tipificação é de trabalho escravo, não é a expressão 

mais adequada, uma vez que este se encontra abolido. Há duas formas de falar 

sobre o escravo: uma diz respeito à forma como era visto, ou seja, como 

propriedade, outra é acerca do trabalho degradante a que é submetido, similar 

àquele praticado na época do Brasil colônia (GILIOLI, 2017).  

O Direito Penal possui, então, como opção, enfatizar a diferença entre o 

trabalho escravo e aquele análogo ao de escravo, de forma que a tipificação diz 

respeito ao análogo, afastando eventual possibilidade de reconhecimento das 

condições remotas de escravidão (GILIOLI, 2017). 

Ante a isso, falar sobre trabalho escravo, é falar acerca das condições antigas 

de escravidão. Falar sobre trabalho análogo ao de escravo, é falar acerca das 

condições atuais de escravidão.  

A legislação brasileira estabelece que o empregador é responsável por todas 

as verbas oriundas das relações trabalhistas inerentes ao seu negócio. Com isso, 
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“agora”, em um caso de trabalho análogo ao escravo, além do pagamento de todas 

as verbas trabalhistas não concedidas durante o labor e eventual indenização por 

dano moral, o patrão será responsabilizado penalmente, peça que faltava para 

buscar o cumprimento dos seus deveres (NINA, 2010). 

É comum, a partir dos casos conhecidos, que os próprios trabalhadores, diante 

da a condição na qual se encontram, “permitam” a sua exploração por intermédio de 

“contratos de trabalho”, que, superficialmente, parecem formais e de acordo com a 

lei, porém, são formas de servidão por dívida, que infelizmente, é a mais corriqueira 

forma de escravização contemporânea no Brasil (CAVALCANTI, 2015). 

Com a supressão da liberdade do trabalhador, o que prejudica diretamente a 

sua dignidade, tendo em vista o desprezo com que é tratada a “raça” humana, vê-se 

o ser humano, nas fazendas, em tratamento pior que o dos animais, pois estes 

recebem os cuidados e alimentos necessários para que possam fornecer auxílio no 

trabalho e na geração de renda, o que é esquecido pelos “proprietários” se 

analisarmos a exploração da mão de obra humana, como escravos (CAVALCANTI, 

2015).  

A utilização da mão de obra escrava, contemporânea, não é herança dos 

modos de produção capitalistas, quando este regime foi introduzido na sociedade, 

mas sim, uma forma utilizada pelo capital, para acumular e expandir riquezas 

financeiras. Em determinadas regiões, infelizmente, ela é fruto da concorrência, visto 

que, como utilizada por grandes empreendimentos, aqueles menores, se não 

utilizassem, não caberiam no mercado (VELOSO; FIGUEIRA, 2017). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui um papel fundamental 

no combate ao trabalho análogo ao de escravo, ainda que entenda ser escravidão 

apenas quando houver restrição ao direito de ir e vir por meio de ameaça, violência 

ou extrema vigilância, especificadas nas Convenções 29 e 105, ratificadas pelo 

Brasil (GILIOLI, 2017). 

Vale ressaltar que a hipótese de haver consentimento não importa, uma vez 

que não foge à tipicidade da conduta (SENTO-SÉ, 2008). Quando a questão 

principal é a sobrevivência/subsistência, necessitando optar entre a fome, não só do 

próprio trabalhador, mas também de todos aqueles que dele dependam, e a 

possibilidade de um trabalho, com salário e comida, ainda que ínfimos, não importa 

o preço a ser pago, mas a segunda opção sempre parece mais interessante 

(D’AMBROSO, 2013). 
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Mesmo com a ratificação de tratados e Convenções, surge, no Brasil, alguma 

forma de alteração ao entendimento, já consolidado e aplicado. Exemplo disso é a 

Portaria nº 1.129/2017 do Ministério do Trabalho, que deu um novo conceito à 

condição análoga à de escravo.  

 

2.3 A Portaria 1.129/2017 do Ministério do Trabalho 

 

Ainda que seja de responsabilidade do Estado garantir os direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana, em 16 de outubro de 2017 foi publicada no Diário 

Oficial a Portaria nº 1.129, do Ministério do Trabalho, que dispõe acerca do trabalho 

análogo ao de escravo. Mesmo que que seja para fins da concessão de seguro-

desemprego àqueles resgatados da submissão ao trabalho escravo contemporâneo, 

traz conceitos importantes para caracterizar tal condição e, por isso, é considerada 

um retrocesso por muitos membros da academia. 

Tal Portaria, outrora revogada, dispunha acerca da concessão do seguro-

desemprego às pessoas encontradas em situação análoga à de escravidão. Para 

isto, conceituava que, para que fosse considerado como trabalho análogo ao de 

escravo, além de outras hipóteses, necessariamente deveria haver restrição de 

liberdade, o que contraria as disposições inclusas em tratados e, inclusive, o artigo 

149 do Código Penal. 

Há vinte anos o Brasil vem adotando mecanismos de combate à escravidão 

contemporânea, que são de referência internacional. A Portaria nº 1.129/2017 

contraria todo este percurso (WEBER, 2017). Apesar de revogada, teve-se uma 

alteração de risco na legislação brasileira, originada pela Portaria, de modo que 

atingiu de forma brutal a proteção aos direitos fundamentais e o princípio da 

dignidade da pessoa humana (BEDUSCHI, 2017), o que pode retornar a qualquer 

momento. 

Um dos princípios basilares existentes no direito brasileiro é o da dignidade da 

pessoa humana. Baseado nele, não se deve alterar a legislação lesivamente, 

principalmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas. A Portaria 1.129/2017, 

do Ministério do Trabalho contraria este preceito (ROCHA; COSTA, 2017). 

Deve-se levar em consideração, que, em razão da forma como o trabalho 

escravo – contemporâneo – existe na atualidade, ausente o acorrentamento que 

impeça a locomoção e presente demasiadas vezes a remuneração, que serve 
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apenas para a liquidação da dívida já existente desde a vinda do trabalhador – 

escravidão por dívida – faz-se muito mais necessária a atenção do poder público, 

com o objetivo de abolir esta forma de supressão de direitos (CALEGARI, 2017). 

Justamente pela razão dessa necessidade de atenção à proteção dos direitos 

dos trabalhadores e, essencialmente à dignidade da pessoa humana que a Portaria 

1.129/2017 do Ministério do Trabalho sofreu diversas e severas críticas por 

especialistas, inclusive trazendo sua inconstitucionalidade e a indicação à revogação 

(CALEGARI, 2017). 

O maior risco trazido pela Portaria, reside no fato de que muitas vezes, em 

razão da situação miserável em que as pessoas se encontram, sujeitam-se a 

qualquer tipo de emprego, ainda que com um salário baixíssimo. Mesmo que em 

situação de trabalho escravo contemporâneo, elas estão ali voluntariamente, sem 

coação para a sua permanência, que seria um dos requisitos para a caracterização 

do trabalho escravo (CALEGARI, 2017). 

Um dia após a publicação da referida Portaria, o Ministério Público Federal e o 

Ministério Público do Trabalho lançaram a Recomendação de nº 30/2017-AA. Nesta, 

os órgãos públicos recomendam a revogação da Portaria por vício de ilegalidade, 

vez que condiciona o trabalho escravo contemporâneo à restrição da liberdade de 

locomoção, quando, legalmente, há uma série de critérios, não incluindo 

necessariamente esta restrição (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017, 

<http://www.mpf.mp.br>): 

 

[...] CONSIDERANDO que o art. 149 do Código Penal prevê para fins legais 
o conceito de trabalho em condições análogas a de escravo, como sendo a 
submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, assim 
como a submissão a condições degradantes de trabalho e a restrição de 
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto; 
CONSIDERANDO que o art. 149 do Código Penal também equipara ao 
trabalho em condições análogas a de escravo o cerceamento do uso de 
qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho; a manutenção de vigilância ostensiva no local de 
trabalho ou o apoderamento de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; CONSIDERANDO 
que o poder regulamentar dos Ministros de Estado, previsto no art. art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, é secundário e não se 
sobrepõe à lei, ao contrário, deve sempre restringir-se ao que determina a 
Lei, fonte normativa primária; CONSIDERANDO a recente condenação do 
Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, em que a Corte previu 
expressamente que não poderia haver retrocessos na política brasileira de 
combate e erradicação do trabalho em condições análoga a de escravo; 
CONSIDERANDO que referida decisão da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, invocando precedentes de outros tribunais internacionais, deixa 
claro que a ocorrência da escravidão dos dias atuais prescinde da limitação 
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da liberdade de locomoção, evidenciando-se quando um homem exerce 
sobre o seu semelhante, direta ou indiretamente, um dos denominados 
“atributos do direito de propriedade”, a saber: a) restricao ou controle da 
autonomia individual; b) perda ou restricao da liberdade de movimento de 
uma pessoa; c) obtencao de um beneficio por parte do perpetrador; d) 
ausencia de consentimento ou de livre arbitrio da vitima, ou sua 
impossibilidade ou irrelevancia devido a ameaca de uso da violencia ou 
outras formas de coercao, o medo de violencia, fraude ou falsas promessas; 
e) uso de violencia fisica ou psicologica; f) posicao de vulnerabilidade da 
vitima; g) detencao ou cativeiro, i) exploracao; [...] (MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, 2017, <http://www.mpf.mp.br>) 
 

Também houveram manifestações acerca da Portaria, em forma de nota, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). A nota divulgada refere-se à preocupação, 

diante da referida norma, tida pela Organização com o sistema das Nações Unidas, 

uma vez que o tipo penal previsto no artigo 149 do Código Penal está de acordo 

com a adoção internacional no que tange à proteção dos direitos humanos. Uma 

mudança como esta é um grande risco e necessita ser amplamente debatida antes 

de sua incorporação ao direito (FERNANDES; LOPES, 2018). 

Diante das intensas críticas, advindas de diversos órgãos, tanto nacionais 

como internacionais, a Portaria 1.129 do Ministério do Trabalho restou revogada. 

Assumiu seu espaço a Portaria nº 1.293 de 2017, elaborada por grandes e diversos 

juristas. Ela confere novamente o status de respeito, pelo Brasil, ao direito 

internacional dos direitos humanos (FERNANDES; LOPES, 2018). 

Porém, ainda que tenha sido revogada, a Portaria 1.129/2017 demonstrou que, 

a qualquer momento podem ser impostas novas regras acerca do trabalho escravo 

contemporâneo, deixando, desta forma, uma insegurança jurídica no cumprimento e 

legislação dos direitos humanos inerentes às pessoas. 
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3. DIREITOS HUMANOS COMO FORMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

 

Neste capítulo, busca-se demonstrar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 como uma das principais origens e fontes dos direitos humanos 

hoje existentes, seu momento histórico, forma de aprovação e tudo mais que ela 

representa. 

Também são trazidas questões e conceitos relacionados aos direitos humanos, 

para que se possa compreender de forma mais aprofundada, os reais objetivos 

quando conferidos direitos fundamentais - forma como os direitos humanos foram 

introduzidos na Constituição Federal de 1988 -, às pessoas.  

Por fim, opta-se por tratar acerca do direito à liberdade, humano e fundamental, 

por ser a principal violação quando ocorre a submissão de um ser humano ao 

trabalho escravo. 

 

3.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

O marco inicial do processo de reconhecimento de um dos fundamentais 

direitos humanos, qual seja, a igualdade, vinculada à dignidade da pessoa humana, 

foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948 (SCHNEIDER, 

2014). 

Demasiadas vezes questiona-se se a diferença entre a “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos” e a “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, porém, 

dá-se apenas na denominação, eis que se trata da mesma declaração 

(HERKENHOFF, 1998). 

O correto, porém, é utilizar a nomenclatura “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”, tendo em vista que se trata, não apenas de direitos relacionados ao 

gênero masculino, nem de direitos individuais, mas sim, da coletividade, da pessoa 

humana como um todo (HERKENHOFF, 1998). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida logo após a 

Segunda Guerra Mundial, influenciada pelo impacto de tantas atrocidades cometidas 

no período (de 1939 a 1945). Apesar de ter sido aprovada por unanimidade, os 

países considerados, em sua maioria, comunistas, se abstiveram, o que significa a 

não total concordância com os dispositivos ali elencados (COMPARATO, 2007). 
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África do Sul, Arábia Saudita, Bielo-Rússia, Iugoslávia, Polônia, 

Tchecoslováquia, Ucrânia e União Soviética foram, à época, os oito países da 

abstenção. Todos eles, exceto a Arábia Saudita, fundamentaram tal posição em 

razão da pequena ênfase dada aos direitos sociais e a extrema importância aos 

direitos civis (HERKENHOFF, 1998). 

Nascida no clima tenso da Guerra Fria, na luta sem armas entre o socialismo e 

o capitalismo, entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos enfatiza em seu preâmbulo, a 

necessidade de todas as nações, órgãos e indivíduos, concentrarem seus esforços 

no ensino e na educação do respeito aos direitos ali previstos (ALENCAR, 2002). 

A referida Declaração, apresentou-se como uma “proposta universal 

libertadora”, pois trouxe uma concepção contemporânea de direitos humanos, o que 

fez com que se tornasse este um tema de diversos tratados que surgiram 

posteriormente, colaborando com a internacionalização desses direitos (STURZA; 

ROSA, 2009). 

Além de uma denúncia ao que, ao longo dos anos, a humanidade deixou de 

fazer (ALENCAR, 2002), considera-se também, uma resposta da burguesia, mais 

precisamente europeia, ao nazismo e todas as consequências que ele trouxe na 

metade do século XX. Buscou-se, com a Declaração, reconstruir os direitos 

humanos, pois a noção de dignidade havia sido rompida (BATISTA; NOGUEIRA, 

2017). 

Ainda que tenha sido influenciada pelos acontecimentos da Segunda Guerra 

Mundial, não foi direcionada a uma classe, ou etnia específica: 

 

[...] já não se tratava de proteger indivíduos sob certas condições ou em 
situações circunscritas como no passado (e.g., proteção de minorias, de 
habitantes de territórios sob mandato, de trabalhadores sob as primeiras 
convenções da Organização Internacional do Trabalho – OIT), mas 
doravante de proteger o ser humano como tal (TRINDADE, 2009, p. 15). 
 

Ademais, não se pode olvidar que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos reconheceu os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, advindos da 

Revolução Francesa, mas desta vez em âmbito universal, materializados em seu 

artigo I. Estes, deveriam a partir de então, ser trabalhados nos planos nacional e 

internacional para a produção de um sistema de educação em direitos humanos 

(COMPARATO, 2007). 
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Tal Declaração, além de trazer a ideia de que todo ser humano é merecedor da 

paz, justiça e liberdade e, portanto, digno, reconheceu a necessidade da 

compreensão por todas as camadas e setores da sociedade, acerca de seus direitos 

e liberdades, para que desta forma, possam ser exercidos em sua plenitude 

(ALENCAR, 2002).  

Enquanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

advinda da Revolução Francesa, trouxe o conceito moderno de cidadão, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprimorou-o, declarando que todas as 

pessoas são livres e iguais entre si (ALMEIDA, 2002). 

No princípio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi interpretada 

como norma ou resolução sem valor legal, uma vez que não era um tratado. 

Atualmente, é vista pela doutrina majoritária como um instrumento normativo, criador 

de obrigações para os Estados-membros da ONU. Possui conteúdo jurídico, que se 

desenvolve em razão da adoção do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CORREIA, 

2008).  

Piovesan (2010, p. 148) entende que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

 

[...] tem sido concebida como a interpretação autorizada da expressão 
“direitos humanos”, constante da Carta das Nações Unidas, apresentando, 
por esse motivo, força jurídica vinculante. Os Estados membros das Nações 
Unidas têm, assim, a obrigação de promover o respeito e a observância 
universal dos direitos proclamados pela Declaração. Nesse sentido, 
estabelece o art. 28 da Declaração que todos têm direito a uma ordem 
social e internacional em que os direitos e liberdades sejam plenamente 
realizados. 

 

Em verdade, a Declaração citada busca fundar uma ordem pública mundial de 

respeito aos direitos humanos e, principalmente, à dignidade da pessoa humana 

quando cria valores básicos a serem seguidos por cada Nação, isolada e 

conjuntamente com outras Nações às quais se aplica. É importante ressaltar que, 

além de universal, possui um caráter de indivisibilidade dos direitos, ao conjugar 

direitos civis e políticos com os demais (PIOVESAN, 2010). 

Há uma discussão entre os universalistas, quais sejam, que defendem a 

universalidade da Declaração, e os relativistas. Estes, sustentam que a noção de 

direito está ligada à cultura, política, economia e à moral de cada povo. Cada cultura 
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tem um discurso diferente sobre os direitos fundamentais, que dependem das suas 

circunstâncias históricas, culturais e evolutivas (PIOVESAN, 2010). 

Em razão de haver um pluralismo acentuado de culturas no mundo, dificulta, ou 

impede que uma moral universal se forme, ao ponto que os direitos humanos serão 

conforme cada povo. A grande diferença entre os universalistas e os relativistas é 

que os primeiros, veem o indivíduo, sua liberdade e autonomia, como “motivo” para 

a criação e manutenção dos direitos humanos. Já os segundos – relativistas – 

colocam a sociedade, o coletivo como ponto de partida, sendo o indivíduo, apenas 

parte de um todo maior (PIOVESAN, 2010). 

A Declaração combina os discursos liberal da cidadania e social, elencando 

tanto direitos civis e políticos, dispostos em seus artigos 3 a 21, como os sociais, 

econômicos e culturais, elencados nos artigos 22 a 28, demonstrando uma 

concepção contemporânea dos direitos humanos (PIOVESAN, 2009). 

Em seu preâmbulo, traz sete “considerandos”, que iniciam a Declaração, os 

quais justificam sua proclamação pela ONU. O primeiro trata do alcance da 

dignidade da pessoa humana por meio da liberdade, da justiça e da paz. O segundo 

diz que a não observação aos direitos humanos ao longo da história, fez com que 

atos brutais fossem cometidos. O terceiro considerando traz a lei como fonte de 

proteção aos direitos humanos, evitando rebeliões, tirania e opressões 

(HERKENHOFF, 1998). 

Já o quarto considerando ressalta as relações amistosas entre as Nações, de 

forma que devem ser estimuladas, e não como se automáticas fossem. O quinto 

retoma valores incorporados na Carta das Nações Unidas, referentes à dignidade da 

pessoa humana e à igualdade de direitos, para que seja possível um progresso 

social. O penúltimo considerando relembra o compromisso firmado pelos Estados 

Membros ao respeito universal aos direitos humanos. O sétimo e último traz que a 

compreensão, por todas as camadas da sociedade, dos seus direitos e liberdades, 

contribui para que o compromisso seja cumprido em sua plenitude (HERKENHOFF, 

1998). 

Assinada no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, é considerada “a mais 

importante conquista dos direitos humanos fundamentais em nível internacional”. 

Além de garantir internacionalmente, visou conferir aos Estados que a assinaram, 

um status de obrigação à promoção de institutos ou leis que visassem a proteção 

dos direitos humanos (MORAES, 2006). 
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Foi a forma jurídica encontrada pelos membros da ONU, para proceder a 

eleição de direitos considerados essenciais para a proteção da dignidade do ser 

humano. O documento deve ser encarado como uma acusação ou enfrentamento ao 

totalitarismo. Em seus dispositivos, há dois objetivos essenciais: introduzir o 

“respeito à dignidade da pessoa humana na consciência da comunidade universal e 

evitar o ressurgimento da idéia e da prática da descartabilidade do homem, da 

mulher e da criança” (ALMEIDA, 2002, p. 14) 

É fortalecida a ideia de que a proteção dos direitos humanos não se restringe 

ao domínio do Estado, já que é de interesse internacional. Diante de tal norma, 

encerrou-se o tempo em que a forma de tratamento do país para com sua população 

era uma questão de jurisdição nacional, decorrente da soberania nacional. Se 

tratava de um problema universal (PIOVESAN, 2009). 

Os Estados, independentemente de sistema político ou cultural adotado, 

aderem aos instrumentos internacionais de direitos humanos por livre e espontânea 

vontade e, ao incorporar à sua legislação e às práticas internas, concordam com 

regras previamente estipuladas, não por receio de invasão, mas sim, em sua 

maioria, desejam ser vistos como entes respeitadores de direitos indispensáveis à 

pessoa (ALVES, 2009). 

Instaurou-se uma concepção contemporânea de direitos humanos, que 

apresenta o Estado como o principal violador de tais direitos, constituída pela 

universalidade e indivisibilidade destes direitos. A primeira consiste na ideia de que 

ser pessoa é o único requisito para a ser titular de direitos. A segunda, que o ser 

humano tem como característica inerente e incondicionada a dignidade, não 

dependendo de outro critério senão a “condição” humana para o possuir 

(PIOVESAN, 2009). 

É essencial salientar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

somente prevê o direito material, não contendo em suas disposições o 

estabelecimento de órgão internacional que possa inspecionar a aplicabilidade ou 

não pelos Estados-membros, dos princípios nela previstos (MORAES, 2006). 

É inevitável reconhecer que, também como um código de conduta aos 

Estados-membros, a Declaração exerce, até hoje, impactos no âmbito nacional dos 

países membros da ONU. Aos poucos, estes países têm incorporado às suas 

normas internas, os direitos nela previstos e, muitas vezes, são utilizados como 
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referência para, inclusive, não utilizar de uma norma interna que os viole 

(PIOVESAN, 2010). 

No Brasil, a Declaração foi base normativa para o início da redemocratização 

nacional e inclusive para a adoção de “cláusulas pétreas” na Constituição Federal de 

1988. Também é invocada há anos para a conscientização cidadã e referência para 

as reivindicações no cenário dos programas sociais e políticas púbicas (ALVES, 

2009). 

Ainda que seja um marco fundamental para a garantia dos direitos humanos, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos também possui lacunas. Estas lacunas 

são, muito em razão da época em que foi escrita, pela impossibilidade de prever o 

desenvolvimento tecnológico que estava por vir (ALENCAR, 2002). 

Capitalismo desenfreado e especulativo, as máquinas que estão substituindo 

quase por completo a mão de obra, a grande poluição, entre outras questões, são 

exemplos de fatores não “disciplinados” na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Não havendo previsão na Declaração ou em outro “tratado” de ordem 

internacional é um risco, pois assim deverá ser legislado pelos países, internamente 

é ilimitadamente (ALENCAR, 2002). 

Com ou sem lacunas, é impossível negar que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos foi e é essencial para a garantia da preservação da dignidade da 

pessoa humana, em seus mais diversos princípios e direitos derivados. Resta, aos 

Estados-membro cumprirem aquilo ali estipulado. 

O caso do trabalho escravo contemporâneo é um grande exemplo de 

descumprimento ou violação aos direitos humanos. É uma das formas mais 

degradantes a que uma pessoa pode ser submetida. No entanto, no Brasil, os 

órgãos internacionais e grande parte dos nacionais têm atuado em conjunto para 

coibir essas práticas. 

Por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 está 

acompanhada de uma necessidade de interpretação ao ser incorporada no direito 

interno. Para que isso seja possível, é fundamental entender alguns conceitos 

operacionais básicos ligados ao tema, aplicados nas mais diversas nações. 

 

3.2 Conceitos operacionais básicos sobre direitos humanos 
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Ao tentar conceituar o termo “direitos do homem” ou “direitos humanos” em 

conjunto, uma série de teorias são apresentadas, em sua maioria muito 

redundantes, como “direitos humanos são aqueles inerentes a todos os homens, dos 

quais não se pode abdicar”. Cada concepção depende da ideologia a que pertence o 

intérprete (BOBBIO, 1992). 

Com as construções temporais, é possível chegar a uma conclusão quanto à 

conceituação de direitos humanos, conforme Gorczevski (2009, p. 20): 

 

[...] conjunto de exigências e enunciados jurídicos que são superiores aos 
demais direitos, quer por entendermos que estão garantidos por normas 
jurídicas superiores, quer por entendermos que são direitos inerentes ao ser 
humano. Inerentes no sentido de que não são meras concessões da 
sociedade política, mas nascem com o homem, fazem parte da própria 
natureza humana e da dignidade que lhe é intrínseca; e são fundamentais, 
porque sem eles o homem não é capaz de existir, de se desenvolver e 
participar plenamente da vida; e são universais, porque exigíveis de 
qualquer autoridade política em qualquer lugar. 

 

Porém, não há uma única e unânime conclusão quanto ao conceito. Após 

diversas polêmicas na busca pela conceituação, faz-se um “acordo universal” de 

conceito, diferente do supracitado, adaptável em qualquer cultura, tão genérico, 

como aquele compreendido pelo senso comum, que abrange ambas as definições e 

acaba por ocultar, mas não resolve as contradições. Com isso, as contradições, em 

tese, desaparecem do mundo teórico, mas reaparecem quando posta em prática 

(BOBBIO, 1992). 

Diante dessas contradições existentes, pode-se dizer que os direitos humanos 

são uma classe variável e se modificam conforme as circunstâncias, condições 

históricas e necessidades. Um grande exemplo é o direito de propriedade, previsto, 

inicialmente como direito absoluto, e hoje não possui mais esse caráter (BOBBIO, 

2004). No Brasil, por exemplo, é possível a desapropriação, o que rompe com a 

ideia de direito de propriedade absoluto. 

A generalidade e as polêmicas existentes acerca dos direitos humanos têm 

uma das suas explicações baseada no fato de que a questão está envolvida em um 

conjunto amplo e diferenciado de culturas. Em razão disso, dá-se como ideia 

principal a de que os direitos humanos podem ser entendidos como “autêntico valor 

universal”, uma vez que é aceita – a ideia – por povos de diferentes culturas, do 

mundo todo (HERKENHOFF, 2000). 
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Ainda que sejam os direitos humanos, valorizados pelas mais diversas culturas, 

na política e no direito internacional, não quer dizer que efetivamente são 

respeitados no mundo todo. Relatórios de organizações mostram, a todo momento, 

persistências em violações aos direitos humanos, como a tortura, a pena de morte, a 

forma de tratamento de imigrantes, principalmente refugiados, sexismo, entre outros 

(BIELEFELDT, 2000). 

Não há, no âmbito internacional, mecanismos eficientes de controle das 

obrigações em direitos humanos. Essa ausência contribui para a definição ampla 

desses direitos, adquirindo significados cada vez mais complexos, com diferentes 

faces (BIELEFELDT, 2000). 

É possível observar que, como já dito, a visão de direitos humanos depende da 

cultura em que o “visionista” está inserido. Além da visão conforme a cultura, 

também é possível observar tal tema conforme a ideologia, como por exemplo, a 

visão de um burguês é mais individualista. Já a ótica socialista, dedica-se ao 

entendimento dos direitos humanos como direitos do homem social (HERKENHOFF, 

2000). 

Muito semelhante à conceituação de direitos humanos, se dá a conceituação 

de democracia. Ambas assumiram posições de “normativa base”. A democracia, 

dentro de duas ideologias políticas distintas, por exemplo, que antes seriam, uma 

pró e outra contra, hoje representa a concorrência de teorias ambivalentes 

(BIELEFELDT, 2000). 

Já os direitos humanos representam um significado político e jurídico 

complexo. De um lado, a complexidade representa as diversas discussões e 

construções sobre direitos humanos, que ocupam diversos cenários e posições 

políticas. De outro lado, com tantas ideias e ideologias, corre-se o risco de confusão 

nas demandas normativas (BIELEFELDT, 2000).  

Não há, como já se tratou, um momento específico para atribuir o ponto de 

partida dos direitos humanos, pois geraria confusões. A falta de uma unanimidade 

conceitual se dá também em razão da existência de diversas ciências estudando o 

tema, como a filosofia, o direito, a história, a política, entre outras, cada uma com a 

sua interpretação sobre a questão (GORCZEVSKI, 2009). 

Para evitar confusões, é necessário que, ao introduzir os direitos humanos 

internamente e os adaptar à realidade social, os Estados atendam aos ideais que, 
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no princípio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como outros 

tratados e pactos sobre direitos humanos, buscaram, em seu cerne, atingir.   

Desta forma, cada Nação, ao introduzir a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, insere no contexto, a sua cultura, observando sempre os preceitos 

fundamentais dessa. Como já ressaltado neste capítulo, uma das características da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, além da indivisibilidade, é a 

universalidade, ambas incorporadas nas normas brasileiras. 

A universalidade, trazida neste país pela Constituição Federal de 1988, 

incorpora no direito brasileiro o valor da dignidade humana como princípio 

fundamental. A Carta Magna ressalta a internacionalidade dos interesses acerca dos 

direitos humanos, conferindo aos tratados de proteção de direitos humanos, 

inclusive, o status de norma constitucional (PIOVESAN, 2009). 

No que tange à indivisibilidade, a Constituinte de 1988 tem em seus direitos 

fundamentais elencados, os direitos sociais e os econômicos, que devem ter a 

imediata aplicabilidade (PIOVESAN, 2009). 

 

Nesse passo, a Constituição de 1988, além de estabelecer no artigo 6º que 
são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, ainda apresenta uma ordem social com um 
amplo universo de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e 
fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade. A título de exemplo, 
destacam-se dispositivos constitucionais constantes da ordem social, que 
fixam, como direitos de todos e deveres do Estado, a saúde (artigo 196º), a 
educação (artigo 205º), as práticas desportivas (artigo 217º), dentre outros. 
Nos termos do artigo 196º, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (PIOVESAN, 2009, 
p. 197). 
 

Ainda, a Carta de 1988, ao proteger os direitos fundamentais tem, dentre suas 

cláusulas pétreas a que garante “direitos e garantias individuais”. Vale ressaltar que 

desde o início da democracia, o Brasil tem ratificado os mais importantes tratados 

internacionais de proteção aos direitos humanos, desconsiderando aqui os avanços 

internos tidos com as incorporações de normas internacionais sobre o assunto 

(PIOVESAN, 2009). 

Os direitos e garantias individuais têm sua previsão na Constituição Federal de 

1988 basicamente para a ampla proteção da dignidade da pessoa humana. Em 

regra, são de eficácia e aplicabilidade imediata, como pressupõe o artigo 5º §1º da 

Carta Maior (MORAES, 2006). 
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A dignidade humana, princípio originado da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aparece como paradigma e referencial ético para orientar o 

constitucionalismo contemporâneo em todas as esferas (PIOVESAN, 2006). Ela é a 

base das sociedades contemporâneas que vivem em democracia, servindo de 

fundamento e limite de toda e qualquer atividade, seja ela individual ou estatal 

(GOUVEIA, 2009) 

Desta forma, assim como cada cultura cria o direito de acordo com seus 

princípios para o enfrentamento de problemas peculiares daquela sociedade, se 

formatam os direitos humanos, tendo como base a proteção à dignidade da pessoa 

humana (BATISTA; NOGUEIRA, 2017). 

É importante distinguir os termos direitos fundamentais e direitos humanos, já 

que possuem âmbitos de aplicações diferentes. Os primeiros, são direitos humanos 

materializados/positivados na legislação interna de um Estado. Os segundos, estão 

relacionados com a ordem internacional (GORCZEVSKI, 2009) 

Parte-se do princípio que os direitos humanos significam um conjunto básico de 

direitos imprescindíveis para a vida das pessoas, levando em consideração a 

liberdade e a dignidade. O termo direitos humanos é uma das formas de tratar os 

direitos fundamentais como pleno desenvolvimento do ser humano (RAMOS, 2002). 

Moraes (2006), mescla os termos, utilizando a denominação “direitos humanos 

fundamentais” que seriam, em suma, a institucionalização de direitos e garantias do 

ser humano, por intermédio da sua proteção contra a arbitrariedade do Estado 

garantindo a possibilidade de usufruir das condições mínimas para uma vida digna. 

Ainda que existam muitas concepções acerca do conceito de direitos humanos, 

não se pode considerar como ilusão (BOBBIO, 1992) a tentativa de defini-los. Não 

há como se ter uma unanimidade do conceito de direitos humanos, diante das 

diversas culturas existentes, mas há, no cerne de todos os conceitos, uma ligação 

universal (HERKENHOFF, 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro1/conceito.html>). 

Em suma, os direitos humanos são, antes de tudo, indisponíveis e, ainda que 

abarquem diferentes entendimentos, detêm um caráter intrínseco em todos estes 

entendimentos, muito semelhante, o que contribui para a sua efetivação no mundo 

prático. 

Um dos direitos humanos – e também fundamental, importantíssimo e que 

abrange diferentes direitos, é o direito à liberdade, previsto na Constituição Federal 
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em seu artigo 5º. Há a liberdade de religião, liberdade de ir e vir, liberdade de 

pensamento, entre outras. 

 

3.3 O direito à liberdade 

 

Um dos principais direitos advindos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, é o direito à liberdade. Seu princípio é básico e considerado de primeira 

geração. 

Os direitos de primeira geração se relacionam com o pensamento filosófico 

predominante no século XVIII e possuem como base, o princípio da liberdade. De 

partida, são compreendidos como “inalienáveis e imprescritíveis”, por serem 

pertencentes à individualidade (GORCZEVSKI, 2009). 

Praticamente desde que a propriedade é parte da sociedade, há escravidão, 

uma das principais formas de restrição da liberdade. Com as evoluções sociais e 

legais como a Lei Áurea, por exemplo, iniciou uma preocupação constante e 

progressiva em limitar o poder – daqueles que o tinham -, para evitar as 

arbitrariedades que ocorriam. Vale lembrar que o oposto de escravo era o homem 

livre (MATTOS JUNIOR, 2009). 

As liberdades civis foram reconhecidas gradativamente, posteriormente à 

proteção da liberdade pessoal, e ainda antes, o direito de propriedade. Em verdade, 

o direito de propriedade sempre foi mais protegido que aquele pertencente à pessoa 

– ainda que demasiadas vezes, pessoas fossem consideradas propriedade 

(BOBBIO, 1992). 

O artigo III da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que “todo 

homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. O direito à vida é 

aquele mais amplo, que diz respeito ao direito de permanecer vivo, de não ser 

privado da vida pela pena de morte, entre outras. O direito à liberdade é um 

complemento do direito à vida, pois se baseia no combate a qualquer tipo de 

opressão e/ou servidão (HERKENHOFF, 2000). 

Ainda, o direito à liberdade corresponde à faculdade de escolha, pertencente à 

dignidade da pessoa humana. Não basta que haja uma hipótese, é preciso uma 

certeza de possibilidade de exercício ao direito de escolha para a efetivação ao 

direito à liberdade (HERKENHOFF, 2000). 
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Há dois tipos de liberdade: a interna, psicológica, ligada à liberdade de pensar 

e de escolher, e a externa, relacionada à liberdade de fazer, que se subdividem 

(SILVA, 2012). 

 

A liberdade da pessoa física (também impropriamente chamada liberdade 
individual, já que todas o são) constitui a primeira forma de liberdade que o 
homem teve que conquistar. Ela se opõe ao estado de escravidão e de 
prisão. A revolta de Espártaco tinha por objetivo a conquista dessa 
liberdade elementar do ser humano. A Guerra dos Palmares durante cem 
anos foi a mais expressiva batalha dos negros brasileiros contra o seu 
cativeiro (SILVA, 2012, p. 236-237). 
 

Conforme Silva (2012), o conceito de liberdade, restringindo aqui à liberdade 

de locomoção e de circulação, seria a capacidade jurídica conferida às pessoas, de 

serem donas de sua própria vontade, tendo a possibilidade de locomoverem-se 

dentro do território nacional sem empecilhos. 

Diante da suposta abolição ao trabalho escravo, o direito à liberdade é um dos 

direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988. O artigo 5º, inciso 

XV assegura que “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens”. 

Há que se ressaltar que esses direitos fundamentais são a concretização dos 

direitos e garantias pertencentes a todas as pessoas, sem distinção de etnia ou 

nacionalidade. Não basta que tal concretização permaneça apenas na legislação, 

sem que faça parte da realidade social de um Estado (MATTOS JUNIOR, 2009). 

A partir do momento em que decidimos viver em sociedade, abdicamos de 

parte da nossa liberdade em prol do Estado, que é encarregado de administrá-la no 

que tange à usurpação desta. A liberdade da pessoa física aqui estudada, é, de 

modo amplo, o oposto ao estado de escravidão, prisão ou empecilho ao direito de ir 

e vir (RUIZ, 2006). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aliada das normas que a 

seguiram, também introduziu o direito à igualdade. Ele evolui paralelamente ao 

direito de liberdade, uma vez que todos, usufruindo do direito à igualdade, devem 

ser livres (BOBBIO, 1992). 

Ao relacionar o direito à liberdade e o direito à igualdade a partir da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, é possível entender a concepção contemporânea 

dos direitos humanos, que trata os direitos à liberdade e à igualdade como 
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indivisíveis. Desta forma, compreende-se que uma geração de direitos não sucede a 

outra, mas sim, completa-a (PIOVESAN, 2010). 

Também deve-se levar em consideração que o direito à liberdade, como 

garantia individual, está incluso nas cláusulas pétreas da Constituição Federal de 

1988, de forma que não pode ser retirada do ser humano – exceto, como antes 

relatado, conferir ao Estado a tutela desta liberdade. 

Importante ressaltar que o artigo 5º, inciso XV anteriormente citado, traz uma 

limitação à liberdade de locomoção, de modo que permite o gozo do direito apenas 

em tempo de paz. Isso não quer dizer que, em tempo de guerra, necessariamente 

estará restringido, mas sim, que ele não é absoluto (BOBBIO, 1992). 

 

O primeiro óbice ao exercício da liberdade externa é o necessário limite que 
deve ser colocado pela Lei para que coexista no convívio social a liberdade 
de todos. Isto é, em um Estado de Direito, os limites ao uso das liberdades 
serão determinados pela própria lei para que todos possam usufruir do 
direito sem adentrar na esfera do direito de outrem. Trata-se de uma 
restrição legítima à fruição do direito, em que o Estado está autorizado a 
limitar o exercício da liberdade de cada indivíduo e este está, em 
contrapartida, atrelado ao dever de respeitar eventuais limitações, 
lembrando, neste aspecto, os dizeres "o direito de um indivíduo termina 
onde começa o direito de outro indivíduo" (PADOVANI, 2017, p. 311). 
 

No artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que introduziu de forma efetiva o 

direito à liberdade no ordenamento brasileiro tem, em seu texto, implícita a ideia de 

que a liberdade se estende até onde a lei diga que é proibido, ou seja tudo o que 

não é proibido, é permitido (SILVA, 2012). 

Algumas teorias dão um “sentido negativo” à liberdade, como sendo resistência 

à opressão da autoridade, negando-se a ela. Outras, porém, dão-lhe um “sentido 

positivo”, de liberdade daqueles que participam do poder. Ambas relacionam a 

liberdade em razão da autoridade, porém, o direito à liberdade previsto, diz respeito 

à oposição do autoritarismo e não à autoridade que possui esse caráter, 

legitimamente (SILVA, 2012).  

“O conceito de liberdade humana deve ser expresso no sentido de um poder de 

atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade” (SILVA, 

2012, p. 233). Quanto mais informada a sociedade acerca de seus direitos, mais se 

abrangem as liberdades, de forma que passa a coordenar seus passos para a 

própria evolução – no que tange às liberdades (SILVA, 2012). 

O ditado popular “a liberdade de um indivíduo termina onde começa a de 

outro”, já citado, aplica-se ao direito brasileiro. Faz-se necessária a limitação para 
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que não haja a exploração da liberdade – ou qualquer direito fundamental - de uma 

pessoa, por outra. 

A liberdade é o principal direito humano violado quando se submete alguém ao 

trabalho escravo. Pertence a um todo maior, que é a dignidade da pessoa humana. 

Nesse caso não se trata da ausência de liberdade de ir e vir em razão de estarem, 

os escravos, acorrentados, mas sim, porque muitas vezes, quando estrangeiros, por 

exemplo, têm seus passaportes retirados, ou, sequer possuem condições 

financeiras para eventuais necessidades, exercício ao direito à liberdade. 
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4 A CONDENAÇÃO FAZENDA BRASIL VERDE PELA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Neste capítulo, busca-se demonstrar o sistema interamericano de direitos 

humanos, baseado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, como instituições garantidoras do 

cumprimento das disposições previstas em acordos, convenções, entre outros 

mecanismos internacionais sobre direitos humanos. Na sequência, apresenta-se a 

condenação Fazenda Brasil Verde, uma das condenações do Brasil pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Para finalizar, demonstra-se algumas das políticas públicas de erradicação ao 

trabalho escravo e a PEC que tramita no Senado e visa tornar o crime de trabalho 

escravo, imprescritível. 

 

4.1 O sistema interamericano de direitos humanos 

 

O sistema interamericano de direitos humanos situa-se no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Ele serve para apurar a 

responsabilidade estatal por violação aos direitos humanos, contanto que o referido 

Estado faça parte da OEA. É importante ressaltar seu caráter subsidiário em relação 

ao sistema jurídico interno de cada Estado-membro (COELHO, 2008). 

Cada Estado pode assumir obrigações com a proteção aos direitos humanos, 

que são niveladas de menor a maior grau, dependendo dos tratados que tal Estado 

faz parte/ratifica. Em se tratando de um sistema regional, há um único sistema 

interamericano que verifique a violação ou não de direitos humanos por Estados-

membro. Esse sistema é subdividido em dois procedimentos complementares, na 

prática: o geral, que é aplicado a todos os membros da Organização dos Estados 

Americanos, e o específico, estabelecido para aqueles que são parte na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) (COELHO, 

2008). 

A diferença existente entre os dois procedimentos do sistema interamericano, é 

que o geral, baseia-se nas generalidades na Carta da OEA e na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Já o específico, possui como direção 
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a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sendo, desta forma, mais 

completo e melhor estruturado (COELHO, 2008). 

É importante ressaltar que ambos os procedimentos, geral e específico, ainda 

que diferentes, não são opostos, mas sim, complementares. A Convenção 

Americana sobre Direitos humanos estabeleceu uma forma de monitoramento e 

implementação dos direitos humanos nela previstos. Isso é garantido pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(PIOVESAN, 2010). 

Aprovada pelos Estados Americanos a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, concedeu à Comissão Americana 

de Direitos Humanos (CIDH) a função principal de “promover a observância e a 

defesa dos direitos humanos”, não obstando as funções anteriores inerentes a ela 

(GORKZEVSKI, 2009, p. 174). 

Como forma de proteção aos direitos humanos na América, cabe à Comissão 

fazer recomendações aos governos nacionais daqueles Estados que fazem parte da 

OEA e firmaram a Convenção, que prevejam formas adequadas de proteção, 

organizar estudos e relatórios quando for necessário, solicitar aos Estados-membro, 

informações sobre a aplicação interna da Convenção e encaminhar à Assembleia 

Geral da OEA, um relatório anual (PIOVESAN, 2010). 

 

Diversamente do que ocorre no âmbito universal, em que o sistema de 
informes é um método de controle regular, que consiste na obrigação dos 
Estados-partes em um tratado de direitos humanos de comunicar ao 
competente órgão de controle o estado de seu direito interno em relação 
aos compromissos assumidos em decorrência do tratado e a prática que 
tem se verificado com respeito às situações compreendidas no tratado, no 
sistema interamericano, os informes são elaborados pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. Além de se constituir em um método 
para determinar atos, precisar e difundir a objetividade de uma situação, os 
informes da Comissão servem para modificar a atitude de Governos 
resistentes à vigência dos direitos humanos, através do debate interno que 
eles proporcionam ou, a depender do caso, do debate internacional (PINTO, 
1993 apud PIOVESAN, 2010, p. 259-261) 

 

A Comissão representa os Estados-membros da OEA. A eleição dos 

integrantes ocorre por votação secreta em Assembleia Geral. Cada país pode 

indicar até 3 (três) pessoas, não necessariamente nacionais, mas que sejam de 

algum dos Estados-membro. São aprovados por maioria a partir das listas indicadas. 

A composição final será de 7 (sete) pessoas, que devem ter conhecimento em 

matéria de direitos humanos. Terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser 
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reeleitos apenas uma vez, e não é possível que haja dois integrantes do mesmo 

país (COELHO, 2008). 

Além da observância ao cumprimento dos direitos humanos, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos também exerce função consultiva nessa área, 

quando requisitada. É importante lembrar que, havendo indícios suficientes de 

violação, pode, a própria Comissão, iniciar um “processo”, como se fosse “de ofício” 

(COELHO, 2008). 

Aqueles Estados que oficialmente aprovaram a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, reconheceram a competência da Comissão para o recebimento e 

a consideração de queixas individuais. As queixas realizadas por Estados, só são 

admitidas no caso de serem apresentadas por um daqueles membros que 

reconheceram expressamente a competência de tal “órgão” (GORCZEVSKI, 2009). 

As queixas chamadas de individuais, não dizem respeito a um indivíduo, mas 

sim, podem ser realizadas por qualquer pessoa, grupo ou entidade não 

governamental. Há alguns requisitos que necessitam ser cumpridos para 

encaminhar à Comissão Americana de Direitos Humanos, “petição inicial” de 

denúncia (GORCZEVSKI, 2009). 

Alguns dos requisitos para proceder a denúncia por um grupo, por exemplo, 

são a presença de nome, nacionalidade e assinatura dos denunciantes, a 

informação da vontade de manter em sigilo a identidade dos denunciantes, 

informações de endereço ou forma para contato com os denunciantes, a descrição 

detalhada do fato, informando local e data das violações, de forma direta e sem que 

haja influência de discurso político (GORCZEVSKI, 2009). 

Também é necessário que seja informado o nome da, ou das vítimas (nesse 

caso, se for possível precisar nomes, porque muitas vezes as vítimas são muitas e 

não é possível saber quantas e quem elas são), o nome da autoridade que tenha 

tido conhecimento da situação, o Estado que, o grupo, nesse caso, considera 

culpado pelas violações, a demonstração de esgotamento dos recursos internos 

para que a violação cessasse, prova da decorrência de no máximo 6 meses da 

notificação da vítima sobre a decisão que esgotou os recursos internos e, por fim, a 

informação da submissão ou não da denúncia a outro procedimento internacional de 

conciliação (GORCZEVSKI, 2009). 

Os referidos requisitos são flexíveis quanto à sua interpretação, com exceção 

de alguns, necessários para a identificação. Pode ocorrer, por exemplo, a 
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inadmissibilidade da denúncia quando os fatos não caracterizarem violação a algum 

direito previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou quando forem 

manifestamente improcedentes ou infundados (GORCZEVSKI, 2009). 

Uma vez “recebida” a denúncia, a Comissão remete os documentos ao Estado-

denunciado, para que, no prazo de 90 dias, apresente as informações solicitadas. 

Prestadas as informações, é encaminhado o “processo” ao (s) denunciante (s), para 

que faça (m) uma espécie de réplica, no prazo de 30 dias. Recebida a manifestação 

(“réplica”), novamente é remetida ao Estado, possível violador, para que apresente, 

em 30 (trinta) dias, suas alegações finais (GORCZEVSKI, 2009). 

Se existirem fundamentos, examinada a matéria, a Comissão Interamericana 

deve buscar uma solução amistosa entre as partes – denunciante (s) e Estado. Se 

resolvido o “litígio” amistosamente, a Comissão, então elaborará um informe, com 

breve exposição dos fatos e a solução encontrada, posteriormente encaminhado às 

partes, aos demais Estados-membros da Convenção e à Secretaria da OEA, por 

quem será publicado (PIOVESAN, 2010). 

Porém, se não for encontrada uma solução amistosa, a Comissão elaborará 

um relatório, apontando os fatos, as conclusões, e eventualmente alguma 

recomendação ao Estado. Esse relatório é encaminhado ao Estado-membro, que 

possui o prazo de 3 (três) meses para cumprir as recomendações feitas. Durante 

esse período (de três meses), o caso pode ser solucionado pelas partes, ou então 

encaminhado por estas ou pela Comissão – caso o Estado não cumpra no prazo 

estipulado - à Corte Interamericana de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2010). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) possui sede em São 

José, na Costa Rica. Faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Juntamente com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos, está entre os três Tribunais Regionais que visam a 

proteção dos direitos humanos. Teve sua primeira reunião no ano de 1979, na 

Organização dos Estados Americanos (BRASIL, <http://www.cnj.jus.br/poder-

judiciario/relacoes-internacionais/corte-interamericana-de-direitos-humanos-corte-

idh>). 

Ainda que sua primeira reunião tenha sido realizada na sede da OEA, a Corte 

constitui uma instituição judiciária autônoma e não subordinada à OEA. O Direito 

Interamericano e Internacional são a base para sua atuação contenciosa, restrita 

àqueles Estados que fazem parte da Convenção Americana e reconheceram a 
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“obrigatoriedade de sua competência contenciosa”. À época, dos 24 países-

membros da OEA, apenas três não reconheceram a referida obrigatoriedade: 

Granada, Dominica e Jamaica (COELHO, 2008). 

Além da Convenção Americana, a Corte também possui Estatuto e 

Regulamento próprios. O Estatuto foi aprovado em 1979, já o Regulamento foi 

aprovado em 1996, mas entrou em vigor apenas em 1º de janeiro de 1997 

(COELHO, 2008). 

É composta por sete pessoas, indicadas pelos respectivos países-membros da 

OEA e eleitos pela Assembleia-Geral da Organização, na sessão que antecede o fim 

do mandato daqueles juízes em atividade. Têm “alta autoridade moral e notório 

conhecimento sobre direitos humanos”. Não há critério de idade. O mandato é de 

seis anos, podendo haver apenas uma reeleição. Caso algum processo, no 

momento da troca de mandato, esteja em fase de sentença, ainda que o juiz esteja 

entregando seu cargo, deve conhecê-lo (CORREIA, 2008). 

Importante ressaltar que durante um mandato, aquele que o exerce, goza da 

mesma imunidade conferida aos agentes diplomáticos, no direito internacional, como 

também privilégios diplomáticos, quando necessários ao exercício de sua atividade 

(CORREIA, 2008). 

Português, espanhol, inglês e francês, são os idiomas de trabalho, embora, na 

prática, sejam mais utilizados o inglês e o espanhol. O quórum necessário para as 

deliberações é de cinco juízes. Há que salientar a intermitência da Corte, já que 

suas reuniões, tanto ordinárias como extraordinárias, ocorrem conforme a 

necessidade durante o ano (CORREIA, 2008). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui tanto a competência 

jurisdicional, como a consultiva. Na primeira hipótese, quem recebe o caso de 

violação de direitos humanos é a Comissão Interamericana, responsável por decidir 

se tal caso irá ou não para a análise da Corte. É ato discricionário, não obrigatório 

(CORREIA, 2008). 

Também há a hipótese de medidas provisórias, de natureza cautelar, quando 

houver risco ou violação ao direito à vida, às integridades física e psíquica, ao direito 

de ir e vir e estar sob vigilância da família (CORREIA, 2008). 

A segunda competência, qual seja, consultiva, serve para o auxílio aos Estados 

no cumprimento de pactos ou tratados sobre direitos humanos, inclusive sanar 

dúvidas quanto a interpretação dos dispositivos da Convenção (CORREIA, 2008). 
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Mencione-se que a competência da Corte IDH não se restringe somente à 
interpretação e aplicação dos dispositivos do Pacto de São José da Costa 
Rica, compreendendo igualmente a competência para determinar a 
responsabilidade internacional de um Estado-membro da OEA em virtude 
da violação de direitos humanos, previstos em tratados de matéria 
específica, a exemplo dos tratados que versam sobre direitos e proteção 
das minorias, desaparecimento forçado, dentre outros. Ressalte-se ainda 
que somente o Estado-membro da OEA e a Comissão Americana tem 
legitimidade para interpor casos à apreciação e julgamento pelo referido 
órgão. (CELA; SILVA, 2017, < 
http://eventos.unirn.edu.br/sisuni/anexosEventos/guia_corte.pdf>). 
 

Ainda, no plano consultivo, a Corte pode fornecer aos Estados-membros da 

Organização dos Estados Americanos que solicitarem, parecer que busque sanar 

dúvidas acerca da interpretação da Convenção ou de qualquer outro tratado que 

verse sobre direitos humanos nos Estados americanos. Também pode “emitir 

opiniões” sobre a compatibilidade das normas internas dos países membros, em 

relação às normas ou aos preceitos internacionais (PIOVESAN, 2010). 

É importante ressaltar que a Corte não faz uma interpretação restrita dos 

direitos humanos previstos na Convenção, mas sim, interpreta-os, adaptados à 

realidade, conforme a evolução dos tempos. Desta forma, é possível expandir os 

direitos, com base na interpretação evolutiva (PIOVESAN, 2010). 

Não possui a Corte, competência contenciosa, para assegurar que suas 

decisões sejam executadas internamente por cada país, como controlar as decisões 

emitidas pelos tribunais nacionais, por exemplo. Assim, a função da Corte não é a 

substituição dos órgãos jurisdicionais internos dos países integrantes da OEA que 

reconheceram sua competência (CELA; SILVA, 2017). 

Em verdade, as competências consultiva e contenciosa dão à Corte, poderes 

para analisar, fazer relatórios, entre outros, sobre qualquer caso que envolva a 

interpretação dos dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(GORCZEVSKI, 2009). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos não possui a função de penalizar 

ou punir os violadores de direitos humanos fundamentais, mas de proteção e 

amparo às vítimas, análise do caso e, se necessária, a responsabilização do Estado 

e o fornecimento de recomendações de mecanismos de proteção (MOURA; DIEHL, 

2017). 

Ainda, de acordo com o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos do ano de 2009, artigo 25, as vítimas podem acompanhar o procedimento 
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em todas as suas etapas, inclusive apresentando petições, argumentos e provas, 

por intermédio de seus representantes (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2009). 

Caso a Corte IDH entender que houve violação a alguma liberdade ou algum 

direito previsto na Convenção, recomendará ao prejudicado, pelo Estado, a garantia 

de tal direito ou liberdade, que, utilizando de sua competência contenciosa, se torna 

uma determinação. A Corte também pode determinar que o Estado indenize a vítima 

de violação (GORCZEVSKI, 2009). 

As sentenças proferidas possuem análise do mérito. Elas são definitivas e 

inapeláveis, como preceitua o artigo 67 da Convenção. Desta forma, aos Estados 

que reconheceram a legitimidade da Corte, tais decisões são dotadas de 

obrigatoriedade (MARCHI; AIRES, 2017). 

Tais sentenças devem ser sempre fundamentadas. São consideradas 

definitivas e, por isso, não há possibilidade de recorrer à decisão – exceto em caso 

de divergência sobre seu alcance. Elas também não substituem as ações penais 

que tratem da violação de direitos eventualmente ajuizadas, mas sim, tratam se o 

Estado é ou não responsável pela violação à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (GORCZEVSKI, 2009). 

A promulgação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos no Brasil se 

deu pelo Decreto nº 678, em 1992, o que, de certa forma, é um importante passo na 

consolidação ao respeito e à proteção aos direitos humanos, sejam eles de 

brasileiros ou de imigrantes estrangeiros. Porém, é preciso atentar e buscar cumprir 

toda e qualquer recomendação do sistema interamericano de direitos humanos para 

que o passo dado na promulgação, seja eficiente. 

Desta forma, é essencial compreender a importância da existência, tanto da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, como da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos para que haja a efetivação da proteção dos direitos humanos em 

si.  Quanto à Corte, além da sua função consultiva, a contenciosa deve ser, em caso 

de eventual condenação, interpretada como uma possibilidade de evolução no 

âmbito da proteção dos direitos humanos. 

 

4.2 O caso Fazenda Brasil Verde 
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil seis vezes 

por casos de violação aos direitos humanos previstos na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos.  

A primeira condenação foi do caso Damião Ximenes Lopes, paciente 

psiquiátrico no Hospital Psiquiátrico Casa de Repouso Guararapes, localizado em 

Sobral, no Ceará. Damião foi internado no referido hospital no dia 1º de outubro de 

1999 e, no dia 4 de outubro de 1999, sua mãe, ao fazer uma visita conforme relatou, 

encontrou o filho com as mãos amarradas, o nariz sangrando, a cabeça inchada e 

os olhos quase fechados (LIMA; PONTES, 2015). 

Imediatamente, a mãe de Damião, Albertina Viana, procurou na instituição, um 

médico que pudesse atendê-lo. Havia um médico plantonista, que receitou alguns 

medicamentos. Tendo presenciado tal situação, Albertina, indignada, retornou à sua 

cidade, em busca de noticiar à família o tratamento recebido pelo filho, porém, antes 

que chegasse, recebeu a notícia do óbito de Damião (LIMA; PONTES, 2015). 

O laudo constatou o óbito com causa indefinida, mas foram reconhecidos 

hematomas no corpo, realizadas com objetos contundentes. A família buscou no 

poder público, uma medida que visasse investigar o caso e condenar os “culpados”, 

porém, os órgãos brasileiros quedaram-se inertes. Em razão da morosidade, a irmã 

de Damião decidiu denunciar o caso na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. Após o Brasil ser intimado por diversas vezes, sem manifestações o 

processo foi encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por quem 

foi condenado a diversas medidas (LIMA; PONTES, 2015). Uma das medidas 

adotadas foi sancionar a Lei nº 10.216/2001, que trata sobre a proteção dos direitos 

das pessoas com transtornos mentais. 

O segundo caso que recebeu uma condenação pela Corte IDH é conhecido 

como “Escher e outros”. Tratou-se de uma autorização judicial, não fundamentada e 

sem a prévia oitiva do Ministério Público, que autorizou a polícia militar, 

incompetente para investigar, a grampear linhas telefônicas de cooperativas de 

trabalhadores ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

(2009, <https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/brasil-e-condenado-pela-oea-

por-grampos-ilegais-contra-o-mst/1279>). 

Foram feitas gravações durante quarenta e nove dias e, posteriormente, em 

uma coletiva de imprensa, as gravações foram divulgadas, em um contexto claro de 

criminalização do MST. O Brasil, denunciado neste caso por diversas entidades à 
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CIDH, que posteriormente foi encaminhado à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, foi condenado a indenizar as vítimas, investigar os fatos e reparar os 

danos causados (2009, <https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/brasil-e-

condenado-pela-oea-por-grampos-ilegais-contra-o-mst/1279>). 

A terceira condenação foi a conhecida como “Sétimo Garibaldi”. O caso 

ocorreu em Querência do Norte, no Paraná, onde Sétimo Garibaldi foi assassinado 

por pistoleiros encapuzados em um despejo criminoso de um acampamento do 

MST. Haviam fortes indícios e testemunhas que a ação foi comandada por um 

fazendeiro local, mas ainda assim, o caso foi arquivado pela polícia local (2016, 

<https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/caso-setimo-garibaldi-a-seletividade-

penal-brasileira-em-julgamento/19820>).  

O caso foi denunciado em 2003 à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos que, em 2007, encaminhou o caso à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, o que resultou na condenação do Brasil. O Brasil foi condenado a dar 

ampla publicidade à decisão, buscar identificar os responsáveis pela morte de 

Sétimo Garibaldi, investigar eventuais falhas funcionais, por funcionários públicos a 

cargo do inquérito, indenizar a família da vítima, entre outras (MONTEIRO, 2014).  

O caso “Guerrilha no Araguaia” ou “Gomes Lund e outros” foi o quarto caso 

submetido à Corte IDH pelo qual o Brasil foi condenado. Por volta de 1966, ou seja, 

durante a ditadura militar, aproximadamente 70 militantes contra a ditadura se 

dirigiram à região do Rio Araguaia, no Pará. Esses militantes já eram perseguidos 

porque buscavam conscientizar pessoas de locais onde não havia saneamento, 

saúde, escolas, para uma conscientização política socialista, que seria atingida com 

uma luta armada (PINTO, 2013). 

Cerca de 90 pessoas aderiram ao “movimento”, entre militantes e camponeses. 

Até o final do ano de 1973, antes da própria guerrilha acontecer, todos os militantes 

em prol da guerrilha haviam sumido. Presume-se que tenham sido todos mortos 

pelos órgãos de repressão do governo, porque até hoje, só dois corpos foram 

encontrados. Tanto a militância como a repressão foram feitas “às escondidas”. A 

primeira porque já era perseguida, a segunda, para que a população não soubesse 

o que estava acontecendo (PINTO, 2013). 

Com a assistência de entidades, as famílias denunciaram o caso à CIDH, que, 

ante à negativa do Estado em fornecer informações sobre o caso, submeteu-o à 

Corte IDH. A sentença responsabilizou o Brasil pela tortura e pelo desaparecimento 
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das pessoas, também declarou que a Lei da Anistia é incompatível com as regras da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, condenou o país a investigar os 

fatos e o desaparecimento, entre outros (PINTO, 2013). 

O penúltimo caso de condenação pelo Brasil pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e objeto deste subcapítulo é no caso “Trabalhadores da Fazenda 

Brasil Verde vs. Brasil” – e o último caso, o conhecido como “Favela Nova Brasília”, 

tema para outro trabalho. Tal fazenda localiza-se no estado do Pará. 

Em 1988, chegou ao conhecimento da Polícia Federal e do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) que a respectiva Fazenda 

utilizava mão de obra escrava e de lá haviam desaparecido dois adolescentes. Tal 

“conhecimento”, foi levado aos órgãos públicos pela Comissão Pastoral da Terra e a 

Diocese de Conceição de Araguaia, juntamente com um pai e um irmão de dois 

jovens que haviam sido levados por um “gato” para trabalhar na fazenda durante 60 

(sessenta) dias, mas que passado o tempo, não haviam retornado (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016b). 

A denúncia dava conta de que esses dois adolescentes, após os sessenta dias, 

tentaram sair da Fazenda, mas foram obrigados a retornar e ameaçados, caso 

tentassem novamente. Posteriormente, desapareceram (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Na mesma data, 21 de dezembro de 1988, um trabalhador que conseguiu 

escapar da Fazenda Brasil Verde, denunciou o sistema de tal Fazenda. Relatou em 

seu depoimento a situação precária em que os trabalhadores viviam, bem como as 

dívidas adquiridas durante a permanência na Fazenda (CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2016a), o que demonstra a servidão por dívida. 

Ainda em dezembro de 1988, uma senhora denunciou situação parecida, 

envolvendo seu marido.  Em 25 de janeiro de 1989, a Comissão Pastoral da Terra 

encaminhou ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) uma 

carta contendo denúncias sobre trabalho escravo, dentre as quais estava a Fazenda 

Brasil Verde. Em razão da reiteração quanto à Fazenda, a Comissão reafirmou a 

necessidade de fiscalização pelos órgãos públicos (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Em fevereiro de 1989, a Polícia Federal visitou a Fazenda. No relatório feito, 

consta que o recrutamento dos trabalhadores realmente era realizado por gatos que, 

em princípio, eram quatro. Também consta no relatório que os próprios 
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trabalhadores relataram que gostariam de um salário melhor, mas que até então, 

não teriam recebido melhor proposta. Segundo eles, eram livres para sair da 

Fazenda (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Por mais absurdo que pareça, o relatório da Polícia Federal também concluiu 

pela inexistência de vestígios que levassem ao trabalho escravo, apesar do 

reconhecimento dos baixos salários e desrespeito à legislação trabalhista (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Nos anos subsequentes, foram realizadas diversas denúncias à órgãos 

competentes, bem como visitas à Fazenda. A história se repetia. Eram encontrados 

trabalhadores sem as mínimas condições para a sobrevivência e sem suas carteiras 

de trabalho, mas não era reconhecido o caráter escravagista daquele trabalho. Além 

disso, não eram feitas listas com nomes dos trabalhadores encontrados (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Em 1994, após uma denúncia encaminhada pela Comissão Pastoral da Terra à 

Procuradoria Geral da República, o Subprocurador Geral da República, em resposta, 

enviou um relatório, afirmando que a atuação da Polícia Federal não foi suficiente, 

visto que não possuía as declarações dos trabalhadores por escrito, ou sequer seu 

nome, identificação, ou demonstração da existência de contrato de trabalho. 

Também não haviam diligenciado em busca dos adolescentes desaparecidos 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Porém, ainda que constasse no referido relatório a insuficiência de medidas, e 

a existência de diversas questões na Fazenda que justificariam a instauração de 

uma investigação aprofundada, salientou que a maioria das infrações possivelmente 

cometidas, já estavam prescritas. Quanto ao trabalho escravo, ainda que não 

prescrito, mencionou a inviabilidade de comprovação após mais de cinco anos dos 

fatos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Em 1996, o Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho (MPT) foi 

até a Fazenda e lá constatou que haviam irregularidades quanto à falta de registro 

dos trabalhadores e suas condições precárias de trabalho. (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016b). 

Em 1997, dois trabalhadores escaparam da Fazenda e foram até a Polícia 

Federal do Pará (PF), onde declararam sobre o caso, informando que haviam sido 

contratados por um “gato”, mas que ao chegar na Fazenda, já acumulavam dívidas 

quanto à hospedagem e utensílios. Também informaram que sofriam ameaças de 
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morte, caso fugissem ou procedessem denúncias e que quando a Fazenda era 

fiscalizada, eram escondidos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2016b). 

Diante desses fatos, o MPT novamente foi até a Fazenda, quando concluiu que 

os trabalhadores, visivelmente se encontravam em situação, no mínimo análoga à 

de escravo (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016b). O 

órgão concluiu, após encontrar 81 pessoas que: 

 

i) os trabalhadores se encontravam alojados em barracões cobertos de 
plástico e palha nos quais havia uma “total falta de higiene”; ii) vários 
trabalhadores eram portadores de doenças de pele, não recebiam atenção 
médica e a água que ingeriam não era apta para o consumo humano; iii) 
todos os trabalhadores haviam sofrido ameaças, inclusive com armas de 
fogo, e iv) os trabalhadores declararam não poder sair da Fazenda. 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016b, 
<http://www.mdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-
interamericana/pdf/resumo-oficial-emitido-pela-corte-interamericana-de-
direitos-humanos>). 
  

Desta forma, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou o “gato”, o gerente 

e o proprietário da Fazenda por diversos delitos, todos relacionados ao trabalho 

escravo (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016b). 

Em setembro de 1999, o processo foi suspenso, conforme decisão da justiça 

federal, para o proprietário da Fazenda, condicionando à doação de cestas básicas 

e à não mais utilização de mão de obra escrava (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Ainda, no ano de 2000, dois jovens conseguiram fugir da fazenda e após dias 

de caminhada, chegaram à Polícia Federal de Marabá, porém, devido ao feriado de 

carnaval, o funcionário de plantão solicitou que retornassem em dois dias. No 

retorno, foram orientados a buscar a Comissão Pastoral da Terra (CPT), também de 

Marabá. O agente policial encaminhou a informação ao MPT, que junto com a PF, 

organizou uma nova inspeção na Fazenda (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2016b). 

No relatório da inspeção, foram registradas 82 pessoas, encontradas em 

regime de trabalho escravo (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2016b). Também constataram que: 

 

i) a Fazenda Brasil Verde mantinha os trabalhadores em um sistema de 
cárcere privado; ii) restou caracterizado o trabalho em regime de 
escravidão; iii) a situação se agravava por tratar-se de submissão de 
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trabalhadores rurais, analfabetos e sem nenhum esclarecimento a 
condições de vida degradantes (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2016b, <http://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-
internacional/Resumen_OficialFazendaBrasilVerde.pdf>). 
 

Em 2001, o órgão federal se declarou incompetente para o julgamento dos 

demais denunciados. Era agosto de 2001, quando o processo foi reiniciado pela 

justiça estadual. A denúncia foi ratificada pelo Ministério Público e acolhida pelo juiz. 

Apresentadas as defesas dos réus para os quais o processo não foi suspenso e, por 

fim, nas alegações finais, o Ministério Público solicitou a improcedência da denúncia 

pela inexistência de indícios suficientes de autoria (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Quase um ano após as alegações finais, a justiça estadual também se declarou 

incompetente, o que gerou um conflito de competência, que, em 2007, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu ser da justiça federal (CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2016b). 

Retornado o feito ao órgão federal e dado o seu devido prosseguimento, com 

colheita de provas, novamente o Ministério Público requereu a improcedência da 

demanda e a absolvição dos réus pela ausência de indícios suficientes de autoria. 

Na sentença, o juiz considerou como improvável a aplicação da pena máxima no 

caso, o que, 10 anos após a denúncia, ensejaria na prescrição. Ainda, considerou 

insuficientes as provas, e, portanto, extinguiu a ação penal (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

As diligências realizadas no ano de 2016 dão conta de que realmente os 

trabalhadores eram aliciados por “gatos”, geralmente nas regiões Norte e Nordeste, 

que apresentavam propostas interessantes de emprego como a garantia de uma 

contraprestação em pecúnia pelos serviços, alojamento, transporte e alimentação. 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Ao chegar na Fazenda, após constrangedora viagem em caminhões que 

também transportavam animais, os trabalhadores tinham sua carteira de trabalho 

recolhida e eram obrigados a assinar uma folha em branco. Os alojamentos, assim 

como a alimentação eram precários e sem as mínimas condições dignas de um ser 

humano (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

As jornadas de trabalho eram de, pelo menos 12 (doze) horas e, em razão da 

péssima qualidade de vida quanto à alimentação, ao consumo de água – não 
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potável - e à forma de trabalho, facilmente adoeciam (CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Tudo que fosse excedente àquilo que a Fazenda fornecia, como 

medicamentos, por exemplo, era descontado da remuneração, estipulada por 

atingimento de metas – absurdas de serem cumpridas -, que geralmente não eram 

alcançadas e, por isso, acabava por não haver pagamento em pecúnia. Desta forma, 

os trabalhadores quedavam-se em dívida com a Fazenda (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

A saída da Fazenda era proibida e os encarregados, portavam armas de fogo e 

a todo tempo ameaçavam os trabalhadores (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

Retrospectivamente, ainda em 1998, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o 

Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL/Brasil) apresentaram uma 

denúncia contra o Estado brasileiro pelo caso da Fazenda Brasil Verde, à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2011). 

No mesmo ano, a denúncia foi transmitida ao Estado. Todas as manifestações 

e alegações dos peticionários eram encaminhadas ao denunciado que, após 

diversas comunicações, transmitiu suas informações somente em 2007 (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2011). 

Por fim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos elaborou um relatório 

com diversas conclusões e recomendações ao Estado. Após, inexistindo solução 

amistosa para o caso, encaminhou-o à Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH). 

A Corte IDH constatou, conforme demonstra sua sentença, que: 

 

i) os trabalhadores se encontravam submetidos ao efetivo controle dos 
gatos, gerentes, guardas armados da fazenda, e, em última instância, 
também de seu proprietário; ii) de forma tal que sua autonomia e liberdade 
individuais estavam restringidas; iii) sem seu livre consentimento; iv) através 
de ameaças, violência física e psicológica, v) para explorar seu trabalho 
forçado em condições desumanas. Além disso, as circunstâncias da fuga 
realizada pelos senhores Antônio Francisco da Silva e Gonçalo Luiz Furtado 
e os riscos enfrentados até denunciarem o ocorrido à Polícia Federal 
demonstram: vi) a vulnerabilidade dos trabalhadores e vii) o ambiente de 
coação existente nessa fazenda, os quais viii) não lhes permitiam alterar 
sua situação e recuperar sua liberdade. Por todo o exposto, a Corte conclui 
que a circunstância verificada na Fazenda Brasil Verde em março de 2000 
representava uma situação de escravidão. (CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 2016b, <http://www.mdh.gov.br/navegue-por-
temas/atuacao-internacional/Resumen_OficialFazendaBrasilVerde.pdf>). 
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que os trabalhadores, 

além de estarem em situação de trabalho análogo ao escravo, entraram, no 

momento do seu aliciamento, em uma rede de tráfico de pessoas, previsto na 

Convenção Americana como “tráfico de mulheres e escravos”, mas que, em razão 

do ideal pró humano, deve ser ampliado e considerado como tráfico de pessoas 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

A Corte considerou comprovados os casos de trabalho análogo ao escravo e 

tráfico de pessoas, condenando o Brasil pela omissão na adoção de medidas de 

fiscalização, combate e erradicação ao trabalho escravo contemporâneo, como 

também, na busca pela reinserção social e profissional dos trabalhadores. Ainda, 

salientou que não foram adotados meios para reparação dos danos causados às 

vítimas (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

O Brasil foi “condenado” a reiniciar as investigações e processos penais que se 

relacionem aos fatos para que seja possível identificar, processar e, sendo o caso, 

punir os responsáveis. Também foi condenado a publicar a sentença internamente, 

no prazo de seis meses da intimação da mesma e, dentro de um prazo razoável, 

adotar medidas que garantam a imprescritibilidade nos crimes relacionados à 

escravidão e suas formas análogas (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2016a). 

Ainda, na sentença, foi determinado que o Estado repare moral e 

materialmente as vítimas, adote medidas administrativas, disciplinares ou penais aos 

agentes estatais que contribuíram para a omissão do Estado, a investigação do 

desaparecimento dos dois jovens, entre outras medidas reparadoras e políticas 

públicas de prevenção. O cumprimento integral será supervisionado pelo órgão 

internacional e o caso será concluído no momento do total cumprimento (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016a). 

O cumprimento da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, aos poucos, está tomando forma. A evolução ocorre de forma lenta e 

gradativa, mas ocorre. Aos poucos, políticas públicas são criadas ou aprimoradas, e 

legalmente, vemos pequenos avanços, que, enquanto forem avanços, devem ser 

considerados de forma positiva. 
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4.3 Políticas públicas de erradicação ao trabalho escravo e a PEC da 

imprescritibilidade do trabalho escravo 

 

Uma das constatações feitas na condenação do Brasil pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Fazenda Brasil Verde foi a de que o 

Brasil não adotou medidas eficientes para combater o trabalho escravo. 

Dentre outras, uma das formas de combate ao trabalho escravo é, em vez de 

somente buscar atacar os casos existentes, a criação de políticas públicas que 

evitem o seu acontecimento. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como 

Constituição Cidadã, foi instituído, por seu artigo primeiro, como fundamento da 

República o valor social do trabalho. Já o artigo 3º traz em um de seus objetivos, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das 

desigualdades sociais e regionais, o que demonstra o marco “teórico” inicial da 

valorização do trabalho lícito/legal (MOURA; DIEHL, 2017). 

No ano de 2003, o governo federal brasileiro, se comprometeu, perante a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) a encaminhar medidas que previnam o 

trabalho escravo, alterem a legislação, para adequá-la à época e ao contexto, como 

também fiscalizem e reprimam tal ato. O objetivo, além de combater o trabalho 

escravo, era erradicá-lo. Desta forma, foi lançado, no mesmo ano, o Plano de 

Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil e instituída uma Comissão nacional para 

tratar do assunto, a CONATRAE (ARBEX; GALIZA; OLIVEIRA, 2018). 

O plano abarcava – abarca – propostas para buscar a erradicação do trabalho 

escravo, os responsáveis pela execução dessas propostas e o prazo para tal, se 

curto, médio ou longo prazo. Foi dividido em ações gerais, ações específicas e 

melhorias legislativas (MINISTÉRIO DE DIREITOS HUMANOS, 2003). Em 2008 foi 

aprovado pela CONATRAE o segundo Plano, que aumentou as formas de 

monitoramento e tornou as metas mais “exigentes” (TOMAZETI NETO, 2014). 

As ações gerais, no primeiro Plano, pode-se dizer que objetivam a integração 

das estratégias de ações operacionais, preventivas e repressivas, além de medidas 

legislativas e judiciárias, bem como a facilitação de troca de dados e informações 

entre órgãos e a criação de instâncias de articulação das equipes de trabalho. Para 

isso, as ações são divididas em muitos responsáveis entre órgãos internacionais, 

nacionais e a própria sociedade (MONTEIRO, 2011). 
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Na segunda área, qual seja, melhoria na estrutura administrativa do Grupo de 

Fiscalização Móvel, as medidas são distribuídas em melhorias na infraestrutura 

tecnológica – e de comunicação -, aumento de equipes, ampliação do orçamento 

que ampare as vítimas e a formação dos auditores. Essa área é reduzida à 

responsabilidade apenas de órgãos estatais (MONTEIRO, 2011). 

Melhoria na estrutura administrativa da ação policial é a terceira área abarcada 

pelo Plano, focada especialmente na especialização das equipes policiais, 

principalmente nos estados onde há maior índice de trabalhadores submetidos à 

condição análoga a de escravo, no aumento de recursos orçamentários para facilitar 

e agilizar diligências e uma articulação entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária, 

entre outras (MONTEIRO, 2011). 

A quarta área abarca a melhoria na estrutura do Ministério Público Federal 

(MPF) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), com medidas de melhoramento na 

estrutura física e fortalecimento da estrutura pessoal, nos estados onde o problema 

é maior, bem como investimento financeiro para as diligências, capacitação de 

Procuradores, entre outros (MONTEIRO, 2011). 

Já a quinta área busca efetivar ações específicas de promoção da cidadania e 

combate à impunidade. Busca implementar políticas para reinserir os trabalhadores 

à vida cotidiana, com atos como a emissão da documentação civil, a inserção em 

programas sociais governamentais e de capacitação (MONTEIRO, 2011). 

Por fim, a sexta e última área busca implementar ações que conscientizem, 

capacitem e sensibilizem sobre o trabalho escravo. O incentivo para produção e 

publicação de produções sobre o tema (MONTEIRO, 2011). 

Alguns dos exemplos das áreas são: tornar o crime de submissão de alguém à 

condição análoga à de escravo, como hediondo; criar uma rubrica orçamentária para 

o alojamento de vítimas do trabalho escravo e degradante; adotar providências 

quanto ao aliciamento por “gatos” e contra o transporte ilegal dos trabalhadores; 

adquirir meios de transporte e comunicação adequados que possibilitem o 

atendimento ágil de alguma denúncia, entre muitas outras medidas (MINISTÉRIO 

DE DIREITOS HUMANOS, 2003). 

Buscou-se, primeiramente, romper com a ideia de escravo colonial para a 

aplicação do artigo 149 do Código Penal. Instituiu-se, desta forma, que o trabalho 

escravo contemporâneo também poderia caracterizar-se pela jornada exaustiva e 
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condições degradantes de trabalho, o que significou avanço legal em relação ao 

tema (ARBEX; GALIZA; OLIVEIRA, 2018). 

Em 15 de setembro de 2004, foi criada a portaria nº 540, outrora revogada pela 

portaria nº 02/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego e, posteriormente pela nº 

4/2016, que trata do mesmo assunto e o amplia. Ela instituiu a conhecida “lista suja”, 

na qual, empregadores que, em fiscalização, forem encontrados utilizando mão de 

obra escrava, têm seu nome divulgado na lista por dois anos (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2004). 

Durante esses dois anos, os órgãos competentes, corriqueiramente deverão 

fiscalizar as empresas/empregadores. Caso não reincidam, após os dois anos, 

poderão ter seu nome retirado. A Portaria nº 4/2016, institui as formas de divulgação 

da referida lista e dá outras providências (BRASIL, 2016). 

A divulgação da “lista suja” foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

sob o argumento de que tal medida não estava amparada pela legislação. Porém, a 

Portaria nº 4/2016, trouxe a possibilidade da divulgação novamente (ARBEX; 

GALIZA; OLIVEIRA, 2018). 

Uma importante criação também, foi a Agenda Nacional do Trabalho Decente, 

em 2006. Tal Agenda, elenca prioridades, dentre as quais está a erradicação do 

trabalho escravo. São três prioridades gerais. Elas se subdividem em resultados 

esperados e linhas de ação para efetivá-los. Em todas elas, políticas públicas são 

citadas em linhas de ação (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2006). 

A segunda prioridade é erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho 

infantil, em especial suas piores formas. O resultado esperado foi: 

 

Planos Nacionais de Erradicação do Trabalho Infantil e Erradicação do 
Trabalho Escravo implementados e monitorados, com ênfase em 
estratégias de reinserção social e de prevenção, em consonância com o 
previsto nas seguintes convenções da OIT: Convenção nº 138, de 1973, 
sobre idade mínima para admissão ao emprego; Convenção nº 182, de 
1999, sobre proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata 
para sua eliminação; Convenção nº 29, de 1930, sobre trabalho forçado ou 
obrigatório; Convenção nº 105, de 1957, sobre abolição do trabalho forçado 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2006, p. 13) 

 

Entre as linhas de ação estão o aumento da conscientização da população, 

com campanhas de informação e prevenção, integração das políticas e programas 

que visem à eliminação do trabalho escravo, com formação profissional e geração 
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de emprego, trabalho e renda, entre outras (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2006). 

Após ter o Presidente da República, Michel Temer assumido o governo, a 

bancada ruralista e todo o setor, entregaram a ele um conjunto de reivindicações, 

denominado Pauta Positiva. Entre as reivindicações, estava a “diferenciação entre o 

trabalho escravo, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva”, bem 

como o estabelecimento de limites aos auditores do trabalho e às Normas 

Reguladoras do Trabalho (NR’s) (ARBEX; GALIZA; OLIVEIRA, 2018). 

Tais reivindicações originaram a Portaria nº 1.129, do Ministério do Trabalho, 

pouco antes da condenação Fazenda Brasil Verde, a qual modificou o conceito de 

trabalho escravo, gerando um retrocesso no combate a tal prática. Muito criticada 

por juristas e órgãos públicos, principalmente o Ministério Público do Trabalho, a 

Portaria foi revogada por outra, que retirou a “nova conceituação” (ARBEX; GALIZA; 

OLIVEIRA, 2018). 

Na condenação Fazenda Brasil Verde, além de outras reparações, foi 

determinado que o Brasil adote medidas eficientes que garantam a não aplicação da 

prescrição no crime internacional de trabalho escravo e suas condições análogas. 

A partir disso, o Senador Antonio Carlos Valadares apresentou uma Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC), em 2017, que torna o crime de trabalho escravo, 

imprescritível. Conforme a referida PEC, o artigo 5º, inciso LXXIX, passa a vigorar 

com o texto “a submissão de pessoa a condição análoga à escravidão constitui 

crime imprescritível, sujeito a reclusão, nos termos da lei” (BRASIL, 2017, 

<http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5217075&disposition=inline>). 

Na justificativa, a PEC faz menção à condenação no caso Trabalhadores da 

Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, indicando que o Brasil não garantiu o direito de 

liberdade, um dos direitos violados quando da submissão de uma pessoa ao 

trabalho escravo, e sequer adotou medidas de prevenção a tal violação (BRASIL, 

2017). 

Também demonstrou que há entendimentos de que a alteração legislativa é 

desnecessária, tendo em vista o caráter supralegal das normativas internacionais. 

Porém, justificou-se no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva é a regra. 

As exceções estão dispostas na Constituição Federal, como a prática do racismo, 

por exemplo (BRASIL, 2017). 
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Ademais, o Brasil foi o último país das Américas a abolir legalmente a 

escravidão, e ainda carrega resquícios da época, apesar de camuflada na 

contemporaneidade. 

Neste ano ainda, mais precisamente em 22 de janeiro, foi publicada uma 

Instrução Normativa pelo Ministério do Trabalho sobre a “fiscalização para a 

erradicação de trabalho em condição análoga à de escravo”, entre outras 

providências (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2018, 

<http://portal.imprensanacional.gov.br/>). 

Ela dá importantes conceituações sobre o trabalho análogo ao escravo e 

institui que tal conduta é considerada atentado aos direitos humanos fundamentais e 

à dignidade do trabalhador, e que é dever do Auditor-Fiscal competente, combater 

essa prática (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2018). 

A maioria – senão todos – os dispositivos internacionais impõem aos Estados 

que os ratificarem, o dever de, internamente, adotar disposições no âmbito dos 

direitos humanos, que compatibilizem a legislação doméstica com a “legislação 

internacional”. Esta obrigação, por sinal, não está ligada somente ao poder 

legislativo, mas sim, também ao executivo e ao judiciário, por meio de sua efetivação 

(BELTRAMELLI NETO, 2017). 

Portanto, pode-se observar que o Brasil tem avançado no que diz respeito à 

erradicação ao trabalho escravo, adotando mecanismos, políticas públicas e 

aprimoramentos legislativos sobre o tema, ainda que haja muito a avançar, 

principalmente quanto à execução de todos os planos, leis, entre outras medidas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo, a análise da efetividade interna da 

condenação do Brasil no caso Fazenda Brasil Verde, recebida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, em relação às políticas públicas de 

erradicação ao trabalho escravo. 

Para compreender de forma sistemática o caso, buscou-se relatar, 

primeiramente, a história do trabalho escravo, de uma forma breve, em comparação 

aos inúmeros fatos históricos existentes quanto ao tema. Também, demonstrou-se a 

nova roupagem assumida por essa forma de exploração, que, ainda que seja 

diferente daquela escravidão histórica, guarda semelhanças. Ainda, no primeiro 

capítulo, apresentou-se a Portaria nº 1.129/2017 do Ministério do Trabalho como um 

retrocesso no combate ao trabalho escravo. 

No segundo capítulo, foi trazida a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como marco histórico de aquisição de direitos humanos e, posteriormente, 

fundamentais. Em seguida, apontou-se alguns conceitos operacionais básicos sobre 

direitos humanos e então, o direito à liberdade, geralmente relacionado quando há 

submissão ao trabalho escravo. 

Por fim, retratou-se o sistema interamericano de direitos humanos, com 

enfoque na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, a condenação Fazenda Brasil Verde, as 

políticas públicas de erradicação ao trabalho escravo e a Proposta de Emenda à 

Constituição que atribui o trabalho escravo como crime imprescritível. 

É possível afirmar as grandes diferenças entre a escravidão colonial e a 

escravidão contemporânea. A colonial, no Brasil, fora realizada primeiramente com 

índios americanos e, após, com negros trazidos da África. A contemporânea, é 

realizada, na maioria das vezes, com nordestinos, onde o índice de analfabetismo é 

maior em relação às outras regiões brasileiras e há muitas pessoas vivendo na 

miserabilidade. Em razão disso, aceitam as propostas realizadas pelos “gatos”, 

ainda que ínfimas, pois acreditam na possibilidade de uma vida melhor. 

Na prática de escravidão realizada na contemporaneidade, diferentemente 

daquela antiga, os trabalhadores, na maioria dos casos não vivem acorrentados, 

mas sim, em condições degradantes e sob o regime de servidão por dívida, na qual 
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têm suas carteiras de trabalho e demais documentos retirados, além de estarem 

muitas vezes sob vigia dos reais empregados. 

Ao levar-se em conta a teoria da mais-valia de Karl Marx, os escravos da 

atualidade são muito mais rentáveis, pois não são adquiridos por um preço, e sim, 

aliciados, o que faz com que o lucro recebido sobre a mercadoria produzida, seja 

muito maior, pois o gasto com aquele trabalhador é inferior. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos mecanismos que auxilia 

no combate ao trabalho escravo, por sua importância e abrangência, ainda que 

carregue no nome o caráter universal, tem se adaptado na legislação interna de 

cada nação conforme sua cultura. Desde que os preceitos básicos de direitos 

humanos, e principalmente o princípio básico de dignidade da pessoa humana 

sejam respeitados, não há empecilho que proíba a adaptação conforme a cultura. 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros pactos e 

acordos, a Constituição Federal de 1988 foi criada, instituindo cláusulas pétreas e 

também, direitos fundamentais, que são direitos humanos positivados. Tais direitos 

não seriam positivados se inexistente a Declaração, bem como a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, dois marcos importantíssimos dos quais o Brasil 

faz parte. 

O direito à liberdade é um dos direitos humanos positivados. Possui diversas 

ramificações, como o direito à liberdade de expressão, de locomoção, de religião, 

entre outras. Não é um requisito para a configuração do trabalho escravo, a restrição 

da liberdade, ainda que ele esteja presente no momento em que as carteiras de 

trabalho são retiradas e empregados, no caso de fazendas, estão armados por toda 

a parte, impedindo a saída dos trabalhadores. 

Na hipótese de uma nação, ao introduzir os direitos humanos previstos em 

tratados, convenções, pactos ou acordos internacionais, ao seu direito interno, violar 

direitos humanos, há órgãos internacionais, consultivos e contenciosos, que 

recomendem ou condenem, caso seja necessário. 

É impossível não reconhecer a efetividade e a importância da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos na efetivação dos direitos humanos internacionais/interamericanos. Em 

razão de tais órgãos, que muitas políticas públicas e avanços em vários cenários 

foram realizados, nos mais diversos países. Além disso, representam eficácia no 

controle de cumprimento dos direitos humanos. 
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A condenação Fazenda Brasil Verde, proferida pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, trouxe para o país importante alerta quanto ao trabalho escravo 

contemporâneo. O Brasil possui diversas políticas públicas e mecanismos 

interessantes de combate ao trabalho escravo, porém, mal executados. A 

condenação demonstrou a necessidade de ampliação e execução satisfatória 

desses mecanismos. 

Infelizmente, corriqueiras vezes no Brasil, empresários de grande porte, 

exercem influência significativa, seja ela direta, ou indireta sobre órgãos públicos, 

sejam eles municipais, estaduais ou federais, o que prejudica investigações e até, 

condenações em casos como esse da Fazenda Brasil Verde, internamente. 

A condenação serviu, desta forma, para visibilizar o problema, e compreender 

a necessidade de atenção especial. Não basta que haja políticas públicas, se elas 

não forem executadas de forma efetiva. É importante observar que, assim como a 

sociedade evolui, a forma como ela se ajusta, também, e diante disso as políticas 

públicas devem ser adaptadas. 

Percebeu-se que grande parte do insucesso interno das investigações do caso, 

anteriormente à submissão aos órgãos interamericanos, deu-se em razão da falta de 

educação em direitos humanos por parte dos servidores públicos. Não basta ter 

equipamentos tecnológicos e investimentos significativos se os próprios humanos 

“do lado de trás do balcão” não entenderem e se sensibilizarem com as situações, o 

que inclusive, é previsto no Plano de Erradicação ao Trabalho Escravo – leia-se, 

capacitação. 

As críticas à Portaria 1.129/2017 do Ministério do Trabalho, demonstraram que 

o trabalho escravo está sendo repudiado em diversos setores da academia e 

também da sociedade.  

Em razão de ser a condenação, muito recente, foi possível identificar que a 

sentença não implicou na criação ou aprimoramento de políticas públicas, porém, 

percebeu-se que aquelas já existentes poderiam ser eficientes se executadas da 

forma como estão previstas. 

Deve-se considerar avanços como a Proposta de Emenda à Constituição que 

institui o trabalho escravo como crime imprescritível, como passos importantes para 

a concretização do desejo de erradicar o trabalho escravo.  

É preciso que a sociedade e os órgãos governamentais atuem conjuntamente 

para que tal objetivo seja alcançado com sucesso. 
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