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RESUMO 

 

Este estudo acadêmico versa sobre a escravidão contemporânea como violação de 
Direitos Humanos a partir do caso Fazenda Brasil Verde vs Brasil, onde o Brasil foi 
responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela violação de 
direitos fundamentais do ser humano, diante das condições, consideradas como 
formas contemporâneas de escravidão, às quais os trabalhadores da referida 
fazenda eram submetidos. O presente estudo tem por objetivo identificar quais 
práticas foram apontadas no caso concreto e que foram consideradas pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos como condições análogas à escravidão na 
atualidade e que ensejaram na responsabilização do Brasil. Para tanto, o estudo 
focou na sentença proferida pela Corte, bem como nos conceitos doutrinários acerca 
da escravidão e que se fazem presente na atualidade, porém manifestos de outras 
formas, mas que carregam características muito próximas às manifestas na 
escravidão da antiguidade. Ainda, a partir do estudo foi possível verificar que a 
escravidão ainda encontra suas práticas presente na atualidade, porém por meio de 
outras formas. 
 

Palavras-chave: Escravidão Contemporânea. Direitos Humanos. Fazenda Brasil 
Verde vs Brasil. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos atuais falar em escravidão parece ser um tema retrógado, no 

entanto, os dados têm comprovado que tal fato se encontra presente na 

modernidade tanto no panorama brasileiro como a nível internacional. 

As práticas identificadas como formas contemporâneas de escravidão atacam 

diretamente os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, assegurados 

tanto na Constituição Federal de 1988 como em diversos tratados internacionais 

ratificados pelo Estado brasileiro. 

Recentemente o Brasil foi responsabilizado internacionalmente pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos pela violação do Pacto de San José da Costa 

Rica no caso Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, o primeiro caso a discutir formas 

contemporâneas de escravidão no sistema interamericano de direitos humanos. 

O presente trabalho tem o objetivo de verificar como a sentença proferida pela 

Corte Interamericana, que culminou na condenação do Brasil, inseriu as formas 

contemporâneas de escravidão nos direitos e deveres que são assumidos pelos 

Estados ao ratificar o Pacto de San José da Costa Rica. 

Para responder a este questionamento, a pesquisa busca, através de uma 

revisão bibliográfica, conhecer o tratamento dado às práticas contemporâneas 

consideradas análogas à escravidão pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, inclusive pelo Pacto de San José da Costa Rica, e identificar os deveres 

do Estado de prevenção, proteção e garantia a referidos direitos. Finalmente, a 

pesquisa busca analisar como o caso Fazenda Brasil Verde pode contribuir para o 

avanço do conceito de escravidão contemporânea identificando condições de 

trabalho sutilmente adotadas e que configuram análogas à escravidão. 

Diante da proibição da escravidão, servidão, trabalho forçado e outras 

práticas análogas à escravidão pelo Direito internacional consuetudinário, o presente 

estudo se demonstra relevante, uma vez que através do caso Fazenda Brasil Verde 

assentou-se a proibição absoluta desta prática bem como os deveres específicos do 

Estado. 

Ainda, importante destacar que o reconhecimento pelos Estados dos tratados 

que proíbem taxativamente a prática de trabalho escravo, bem como as formas 

contemporâneas, contribuem para impedir que internamente leis possam alterar 

essas determinações. 
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Como é o caso vivenciado pelo Brasil ao publicar portaria 1129/2017 MT que 

altera o conceito de trabalho escravo, bem como a aplicação das punições aos 

empregadores que submeterem as pessoas a tais condições. 

Recente decisão demonstra a necessidade de seguir avançando na 

prevenção e proteção das formas contemporânea de escravidão, como se verifica 

na recente Portaria nº 1.293, de 28 de dezembro de 2017, do Ministério do Trabalho 

que amplia o rol de práticas análogas à escravidão, bem como estabelece a criação 

de uma lista que inclui o nome dos empregadores que tenham submetido 

trabalhadores a tais condições. 

A presente pesquisa foi dividida em 5 capítulos, para facilitar a compreensão 

da estrutura do Direito Internacional dos Direitos Humanos, aplicadas ao caso 

concreto da Fazenda Brasil Verde. 

No primeiro capítulo, verifica-se a estrutura do Direito Interamericano a partir 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como da legitimidade da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e a força das suas sentenças. 

Em seguida, é apresentado o caso da Fazenda Brasil Verde e seus 

desmembramentos que culminaram na condenação do Brasil pelas práticas 

análogas à escravidão encontradas no local. 

O terceiro e o quarto capítulos trazem uma análise do histórico da escravidão 

pelos países e sua proibição elencados nos diversos tratados ratificados. 
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2 O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Proporcionar ao ser humano a condição mínima para viver é assegurar que 

os direitos inerentes a qualquer pessoa, enquanto humana possam ser garantidos 

de forma digna à sua subsistência,  independente de sua raça, sexo, nacionalidade, 

etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. 

Dentre esses direitos cita-se: o direito à vida e a liberdade, à liberdade de 

opinião e de expressão, o direito ao trabalho e a educação, entre outros, 

encontrados no rol de direitos humanos, os quais devem ser perseguidos por cada 

Estado, a fim de proteger e promover aos seus cidadãos que tais direitos sejam 

estabelecidos em seu território. 

Este tema tem sido motivo de preocupação por parte dos Estados há muito 

tempo, porém ganhou relevância maior no âmbito internacional, a partir da ll Guerra 

Mundial, diante das inúmeras atrocidades trazidas pelo nazismo, onde o ser humano 

era considerado objeto descartável, gerando uma aclamação no mundo em busca 

de prevenção e controle do terror instalado, consolidando a necessidade de uma 

proteção mais efetiva aos direitos inerentes à pessoa humana. 

A fim de se evitar a repetição dos fatos ocorridos nessa época, começaram a 

surgir diversos instrumentos no âmbito internacional que asseguram garantias 

mínimas ao bem-estar do ser humano. 

Dentre eles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, onde se iniciou um processo de 

internacionalização dos Direitos Humanos, deixando de ser apenas um assunto 

inerente a cada Estado, estendendo-se a esfera internacional.   

Neste processo de internacionalização dois elementos constituíam a base de 

fundamentação: a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. A 

universalidade consiste na condição de pessoa que concede ao ser humano a 

titularidade de direitos por ser único e digno. Por outro lado, a indivisibilidade 

concede ao ser humano a garantia aos direitos civis e políticos que estão 

diretamente ligados aos direitos sociais, econômicos e culturais, sendo que ao violar 

um desses direitos, todos os outros são atingidos. (PIOVESAN, 2015). 

Acreditava-se que a existência de um sistema efetivo de proteção aos direitos 

humanos no âmbito internacional seria a solução para eliminar qualquer violação a 

direitos, considerados inerentes à pessoa humana em as diferentes regiões 
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geográficas, cabendo aos países e à comunidade internacional fiscalizar o 

cumprimento pelos Estados dos direitos elencados (RAMOS, 2001). 

A proibição à escravidão no Direito Internacional dos Direitos Humanos se 

desenvolve neste contexto, na compreensão de que sua prática incorre em violação 

de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana e devendo ser, portanto, 

abolida. Desta forma, criou-se um Sistema Universal de Proteção, no âmbito das 

Nações Unidas, bem como os sistemas regionais, europeu, americano e africano, 

formando os sistemas de proteção internacional dos direitos humanos. 

 

2.1 HISTÓRICO 
 

No continente americano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) cria 

a Carta da OEA a qual aprovou a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem, instrumento este que marcou a proteção dos direitos humanos na 

organização. 

 
Enquanto a Carta proclamava o dever de respeito aos direitos humanos por 
parte de todo o Estado membro da organização, a Declaração Americana 
enumerou os direitos fundamentais da pessoa humana a serem observados 
e garantidos pelo Estado, bem como reconheceu a universalidade dos 
direitos humanos, os quais não derivavam de sua posição como nacional de 
um Estado, mas sim de sua condição humana. (RAMOS, 2001, p. 56). 
 

Posteriormente, em 1959, houve a necessidade da criação de um órgão 

responsável por receber denúncias de indivíduos contra violação de direitos por 

parte dos Estados-membros, surgindo então a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, que em um primeiro momento, restringia-se a promover os direitos 

consagrados pela Declaração Americana no continente, no âmbito da OEA, bem 

como receber tais denúncias. 

Em 1965, com a ampliação de suas funções, a Comissão se tornou um 

grande órgão internacional responsável por supervisionar o cumprimento, pelos 

estados membros da OEA, dos compromissos provenientes da Carta, bem como da 

Declaração Americana. 

Após quatro anos, houve uma mudança significativa no sistema da OEA, a 

qual elevou a posição da Comissão, sendo assim, em 1969, passou a ser o órgão 

principal da OEA. 
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Surge então a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou o Pacto de 

San José da Costa Rica o qual previa além dos deveres inerentes a cada Estado-

membro, também a estrutura do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos, bem como a previsão de uma Corte responsável por julgar as violações 

ocorridas na região. 

Assim, a partir da entrada em vigor da Convenção, consolida-se 

definitivamente a estrutura do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o qual 

era composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

2.2 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS 
 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), também chamada 

de Pacto de San José da Costa Rica, passou a vigorar a partir de 1978, passando a 

ser considerada o instrumento mais importante do Sistema Interamericano, aderido 

pelos Estados membros da OEA, reconhecendo e assegurando um catálogo de 

direitos civis e políticos (PIOVESAN, 2002). 

Segundo Piovesan (2002), a Convenção Americana não especificava nenhum 

direito social, cultural e econômico, mas permitia que os Estados realizassem de 

forma progressiva meios de alcançá-los (PIOVESAN, 2002). 

No entanto, a partir de 1999, ao adotar o Protocolo de San Salvador, o qual 

estabelecia direitos sociais, econômicos e culturais, a OEA passou a exigir que os 

Estados respeitassem e assegurassem tais direitos (PIOVESAN, 2002). 

A Convenção Americana é composta por 82 artigos que abrangem dentre 

outros direitos, o direito à vida, à integridade pessoal, à liberdade da pessoa, ao 

processo justo, à privacidade, a um nome, à nacionalidade, à participação em 

tomada de decisão estatal, à igualdade e à proteção legal, incluindo posteriormente 

a abolição da escravidão, à garantia à liberdade de consciência, de expressão, 

liberdade de associação, circulação e a livre escolha de residência e ainda a não 

retroatividade das leis penais e sanções (artigo). 

Além de enunciar esses direitos, a CADH estabelece formas de controle do 

cumprimento desses direitos, bem como da implementação destes, por parte dos 

Estados-membros, os quais são monitorados pela Comissão e Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2002). 
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2.3 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) é um órgão 

autônomo, instituído pela CADH, atuante junto aos países membros da OEA, 

formada por sete juízes, eleitos pelos Estados-partes da Convenção, os quais são 

indicados pelos próprios Estados (RAMOS, 2001). 

Desempenha duas modalidades distintas de competência jurisdicional. A 

primeira denominada consultiva refere-se à interpretação das disposições da CADH, 

bem como dos tratados no âmbito dos Estados Americanos, possibilitando 

deliberações de pareceres da Corte aos Estados-membros. E também é 

responsável pelo controle de convencionalidade das leis domésticas em face dos 

instrumentos internacionais (PIOVESAN, 2015). 

Referida função encontra disposição no artigo 64 da CADH, senão vejamos: 

 

Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 
interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à 
proteção dos direitos humanos nos Estados americanos.  Também poderão 
consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da 
Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo 
de Buenos Aires. 

 

A partir da sua entrada em vigor, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

emitiu 25 opiniões consultivas as quais geraram precedentes jurisprudenciais, 

utilizados para dirimir conflitos existentes em diversos países, proporcionando 

relevância à consolidação do Direito Internacional de Direitos Humanos. 

Dentre essas deliberações, insta salientar a recente decisão proferida pelo 

Superior Tribunal Federal brasileiro no julgamento da ADI 4275, onde se discutia “a 

possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, 

mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo”. 

O voto proferido pela Corte Brasileira se fundamentou em precedentes 

jurisprudenciais internos, bem como na opinião Consultiva 24/17 da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos sobre Identidade de Gênero e Igualdade e 

Não-Discriminação. 

Desta forma, inegável a relevância que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos desempenha ao proferir referidas deliberações interpretativas, 

repercutindo nas decisões internas dos países que tratam da matéria de direitos 

humanos. 



13 
 
A segunda modalidade, disposta no artigo 62 da CADH, denominada 

contenciosa, trata-se da competência da Corte para julgar os casos denunciados de 

violação a direitos humanos protegidos pela Convenção, sendo legítimos para 

apresentar a denúncia à Corte, apenas os Estados-partes e a Comissão IDH 

(PIOVESAN, 2015). 

Por oportuno vejamos a disposição trazida pelo artigo 62.1: 

 

Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de 
ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento 
posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem 
convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação desta Convenção. 

 

Neste panorama, aproximadamente 200 casos, desde 2004, foram 

apresentados à Corte IDH para julgamento de diversos direitos violados nos 

territórios dos Estados que reconheceram a jurisdição da Corte, dentre eles, nove 

casos ocorreram no Brasil. 

 

2.4 CARÁTER VINCULANTE DAS SENTENÇAS DA CORTE 
 

Os Estados que expressamente reconheceram a jurisdição da Corte IDH 

podem ser submetidos ao julgamento desta em caso de violação aos direitos 

enumerados na CADH, uma vez que se trata de uma cláusula facultativa 

(PIOVESAN, 2002).   

Após a apresentação da denúncia à Corte, ao ser constatado a existência de 

violação dos direitos previstos na CADH, cumpre à Corte o dever de proferir 

sentença determinando que o Estado denunciado adote medidas, a fim de restaurar 

o direito violado (PIOVESAN, 2002). 

Assim preceitua o artigo 63.1 da CADH: 

 

Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 
nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o 
gozo do seu direito ou liberdade violados.  Determinará também, se isso for 
procedente, que sejam reparadas as conseqüências da medida ou situação 
que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de 
indenização justa à parte lesada. 

 

De acordo com a jurisprudência interamericana, as sentenças da Corte, na 

determinação das reparações, devem buscar o conceito de restituição integral 
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(restitio in integrum) e, ao não ser possível, como é na maior parte dos casos 

julgados em razão da gravidade das violações denunciadas, a Corte deve adotar 

medidas para garantir os direitos violados e reparar as consequências que as 

infrações provocaram. 

Para tanto, a Corte Interamericana tem determinado três modelos de medidas 

de reparação: 

(a) a restituição, na íntegra, quando se estabelece que as coisas devem 
voltar ao estado anterior ao da violação; a determinação da soltura de um 
preso ou a devolução de uma propriedade a alguém são exemplos disso; 
(b) a compensação, que muitas vezes se dá na forma de indenização por 
danos materiais ou morais a alguém que sofreu um prejuízo; (c) a 
satisfação, que normalmente acontece quando a reparação não se pode 
expressar em termos financeiros; ela ocorre, por exemplo, na forma de 
obrigação de punir os responsáveis diretos pela violação, a anulação de um 
processo judicial inteiro ou a obrigação de editar uma lei em conformidade 
com a Convenção Americana (GALINDO, 2010, p.202). 

 

A CADH também determina que a sentença condenatória é obrigatória e de 

pleno direito, cabendo ao Estado o dever de cumpri-la em sua integralidade 

(RAMOS, 2001, p. 86), de acordo com o previsto no artigo 68.1 da CADH: “os 

Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em 

todo caso em que forem partes”. 

A Corte afirma que a regra disposta no artigo 68.1: 

 
reproduz o texto de uma norma tanto convencional como consuetudinária 
que constitui um dos princípios fundamentais do direito dos tratados e, em 
geral, do Direito Internacional, de acordo com a qual os Estados devem 
assegurar a implementação no âmbito interno do disposto pelo Tribunal em 
suas decisões, e aqueles não podem, por razões de ordem interna, deixar 
de assumir a responsabilidade internacional já estabelecida (CASO 
GOMES LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. 
BRASIL SUPERVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 2014, 
p.2). 

 

Importante destacar, que essas determinações devem ser cumpridas por 

todos os órgãos internos do Estado, e ainda, de forma prática e eficaz. As medidas 

adotadas pelos Estados são comunicadas à Corte que supervisiona a execução da 

sentença. 

A função de supervisão da Corte encontra um procedimento previsto no artigo 

69 do Regulamento da Corte o qual estabelece que a supervisão ocorrerá a partir 

dos relatórios emitidos pelos Estados, bem como pelas vítimas ou representantes 
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contendo as medidas que foram adotadas para reparação, em conformidade com a 

sentença. 

Além desses relatórios, a Corte pode se valer de outras fontes de análise de 

cumprimento e ainda de perícias e demais relatórios que considere importantes. 

Dentre eles, a Corte pode convocar audiências, nas quais participarão o Estado e os 

representantes das vítimas, a fim de supervisar o cumprimento da decisão. 

A partir desta análise, a Corte passará a emitir parecer do estado em que se 

encontra o cumprimento da sentença e disporá de um relatório com as observações 

que considerar pertinentes. Este procedimento pode ser utilizado também para 

casos que não foram submetidos à Corte, conforme dispõe o item 5 deste mesmo 

artigo. 
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3 O CASO FAZENDA BRASIL VERDE VS. BRASIL 

 

O caso da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, estudado no presente trabalho, 

demonstra a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no combate à 

violação de direitos humanos por parte do Brasil, que é parte à CADH e aceitou a 

jurisdição contenciosa da Corte para fatos ocorridos após 10 de dezembro de 1998. 

 

3.1 HISTÓRICO 
 

Acompanhando o movimento de reconhecimento internacional dos direitos 

humanos, especialmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 o 

Brasil passa a positivar estes direitos e incorporar diversos tratados internacionais 

de proteção a direitos humanos que são adotados no âmbito da ONU e da OEA. 

Neste período o país deixava o sistema ditatorial, evoluindo para um sistema 

democrático, o qual previa direitos e garantias inerentes ao ser humano. 

Apesar desta aparente evolução, o país ainda enfrentava graves situações de 

violação a direitos humanos e, em especial - para o bojo desta pesquisa - a prática 

de trabalho escravo em propriedades rurais localizadas em maior quantidade nas 

regiões do norte e nordeste do país. 

Pesquisas realizadas pela Organização Internacional do Trabalho apontam 

que entre os anos de 1995 a 2015, foram libertados 49.816 trabalhadores que 

estavam em situação análoga à escravidão no país. 

A pesquisa ainda destaca que a maioria desses trabalhadores eram 

migrantes internos e externos, que deixaram suas casas para a região de expansão 

agropecuária ou para grandes centros urbanos em busca de novas oportunidades 

atraídas por falsas promessas. 

E ainda, os dez municípios com maior número de casos de trabalho escravo 

no Brasil estão na Amazônia, sendo oito deles no Pará. 

Nos anos de 1990 foram desenvolvidas as principais políticas públicas de 

enfrentamento ao trabalho escravo, a partir do reconhecimento internacional da sua 

existência em seu território pelo Estado brasileiro.  

Dentre essas denúncias, incluía-se a Fazenda Brasil Verde, localizada no sul 

do estado do Pará, onde existia a maior concentração de grandes propriedades 

rurais e ausência de presença estatal. 
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Para estas propriedades eram levados os trabalhadores aliciados nas regiões 

próximas, pessoas pobres e analfabetas que, diante da realidade enfrentada, 

obrigavam-se a aceitar a oferta de emprego como uma alternativa para seu 

sustento, uma vez que se tratava da promessa de bons salários.   

 

3.2 FATOS DENUNCIADOS 
 

A partir de 1988 ocorrem os primeiros registros de denúncias de trabalho 

escravo nesta região, oferecidas pela Comissão Pastoral da Terra, a Diocese de 

Conceição de Araguaia e alguns parentes de trabalhadores desaparecidos e até 

mesmo de trabalhadores que conseguiram fugir do local. 

Diante das denúncias apresentadas, diversas vistorias foram realizadas no 

local, por vários órgãos públicos, como a Polícia Federal, Delegacia Regional do 

Trabalho, Ministérios do Trabalho entre outros. 

A partir de uma carta enviada ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana, Brasília, pela Comissão Pastoral da Terra foi solicitada uma fiscalização à 

Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, alegando a existência de práticas de trabalho 

escravo. 

Após este fato, em 1989, ocorreu a primeira fiscalização no local realizada 

pela Polícia Federal, a qual identificou apenas a “existência de baixos salários e 

infrações à legislação trabalhistas” (sentença p. 33). 

Desta visita não houve qualquer providência jurídica em relação às 

irregularidades encontradas. 

Em 1992, novamente a CPT se manifesta alegando os mesmos fatos, porém 

apresentando à Procuradoria Geral da República. 

A denúncia foi protocolizada na PGR, gerando um processo administrativo. 

Posteriormente foi requerido esclarecimento à Polícia Federal, que reiterou o 

alegando anteriormente da inexistência de trabalho escravo. 

Outrossim, foi emitido um relatório pela Delegacia Regional do Trabalho, 

informando da fiscalização que havia realizado em 1993 da qual não foi identificado 

a prática de trabalhos escravo, apenas irregularidades trabalhistas. 

A partir destes fatos a Subprocurador Geral da República gerou um relatório o 

qual foi remetido à CPT, informando as irregularidades encontradas e as conclusões 

observadas a partir dos fatos. 
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Em 1996, ocorreu uma visita à propriedade realizada pelo Grupo Móvel do 

Ministério do Trabalho, onde foram encontrados novamente irregularidades 

trabalhistas, como falta de registro dos trabalhadores, uma vez que se encontravam 

no local 78 trabalhadores, sendo identificado apenas 34 registros nas Carteiras de 

Trabalho (CTPS). 

Por intermédio de uma nova denúncia realizada por trabalhadores que 

conseguiram escapar do local, em 1997, novamente o Grupo Móvel do Ministério do 

Trabalho visitou a Fazenda, porém desta vez foram encontradas condições 

degradantes a qual os trabalhadores eram submetidos como o local para dormir 

(barracões de lona e palha, com total falta de higiene), trabalhadores apresentando 

diversas doenças sem tratamento médico, falta de saneamento e água tratada para 

consumo, entre outras situações. Ademais foi constatado que existiam ameaças, 

inclusive com armas de fogo, bem como a prática de esconder trabalhadores 

quando ocorriam as visitas. 

Oriunda desta vistoria, apresentou-se ao Ministério Público Federal pelo 

Ministério do Trabalho uma denúncia contra o gato, o gerente e o proprietário da 

Fazenda, alegando o cometimento dos crimes de trabalho escravo (artigo 149, CP), 

atentado contra a liberdade do trabalho (artigo 197.1, CP), aliciamento de 

trabalhadores (artigo 207, CP) e por frustrar direitos trabalhistas (artigo 203, CP). 

Após foi instaurado processo, porém foi possibilitado ao proprietário da 

Fazenda a suspensão do processo com a condição deste cumprir com as 

determinações exigidas. 

Paralelamente a estes fatos, a Procuradoria Regional do Trabalho (22 

Região) informou à PRT do interior do Piaú a existência de irregularidades e tráfico 

de trabalhadores em maior quantidade para o Estado do Pará. 

Assim, a Delegacia Regional do Trabalho, informou das irregularidades 

encontradas, mais especificamente na Fazenda Brasil Verde, porém optou pela 

orientação aos responsáveis pelos trabalhadores para a correção das 

irregularidades encontradas, a fim de suprir as irregularidades trabalhistas. 

Foi solicitada uma fiscalização pela DRT em 1998, porém não foi realizada. 

Todavia, no mesmo ano o Ministério Público do Trabalho solicitou 

informações da Delegacia Regional do Trabalho, que informou a realização de uma 

fiscalização em outubro do referido ano, a qual identificou “considerável progresso” 

em relação a fiscalização anterior. (sentença p.38) 
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A partir do ano de 1999, os fatos identificados no local, foram considerados 

pela Corte para apreciação do caso, bem como o posterior julgamento e sentença, 

tendo em vista o reconhecimento da competência contenciosa da Corte ratificada 

pelo Brasil. 

O processo criminal iniciado anteriormente contra os dirigentes e proprietário 

da Fazenda prosseguiu com o aceite por parte do proprietário da Fazenda em 

entregar seis cestas básicas no estado de São Paulo a uma entidade beneficente, 

ensejando assim, a suspensão condicional do processo. 

Porém, em relação ao gato e o gerente da Fazenda, o processo prosseguiu, 

porém após ouvir testemunhas e demais atos processuais e diante do conflito de 

competência entre Justiça Federal e Estadual, o processo acabou por se prorrogar 

demais, sendo ao final arguida a extinção da ação penal, uma vez que a prescrição 

seria inevitável e desta forma o processo foi extinto.  

Em março de 2000, dois trabalhadores que fugiram da Fazenda procuraram 

primeiramente a Polícia e depois encaminhados à CPT relataram várias situações 

irregulares que estavam ocorrendo no local, 

Assim, neste mesmo período, nova fiscalização foi realizada pelo Ministério 

do Trabalho em companhia de agentes da Polícia Federal. 

Nesta fiscalização, constatou-se que os trabalhadores desempenhavam suas 

atividades na Fazenda Brasil Verde e em outra propriedade próxima, bem como 

existia ameaça por meio de arma de fogo. 

Além do mais, foi proporcionado o resgate dos trabalhadores, obtendo o 

aceite unânime em deixar o local, bem como a rescisão dos contratos de trabalhos e 

o pagamento de verbas rescisórias. 

Posteriormente, o Ministério do Trabalho apresentou uma Ação Civil Pública, 

contra o proprietário da Fazenda à Justiça do Trabalho, sob a alegação de que a 

propriedade mantinha seus trabalhadores em “cárcere privado”, característica de 

trabalho escravo e submissão de trabalhadores analfabetos e sem nenhum 

esclarecimento a condições degradantes (sentença p. 45). 

Em junho de 2000, após audiência realizada pela Junta de Conciliação e 

Julgamento de Conceição de Araguaia, entre Ministério Público do Trabalho e o 

proprietário da Fazenda, foi firmado termo de acordo determinando que as práticas 

apontadas fossem cessadas. 
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Houve uma averiguação por parte da DRT, a fim de comprovar que o acordo 

estava sendo cumprido e o arquivamento do procedimento. 

No ano de 2002, o Ministério do Trabalho realizou uma nova fiscalização nas 

regiões, bem como na Fazenda Brasil Verde para identificar o cumprimento de 

diversos acordos que haviam sido firmados com os proprietários de Fazendas 

próximas, o qual conclui pelo cumprimento do acordado e verificou a eliminação da 

dependência econômica e física dos trabalhadores aos gatos. 

Após fiscalização de 2000, houve uma denúncia por parte do Ministério 

Público Federal à Vara Federal de Marabá, porém após declinar da competência 

para a Justiça Estadual, não houve mais notícia do processo criminal instaurado, 

impossibilitando à Corte apreciar das informações contidas nos autos. 

A investigação em relação ao desaparecimento dos dois trabalhadores 

prosseguiu a pedido da Polícia do Pará, que solicitou a CPT cópia da denúncia 

realizada. 

Ocorre que, ao prosseguir nas investigações junto aos familiares, estes 

relataram que os trabalhadores morreram posteriormente por circunstâncias 

adversas ao trabalho realizado na Fazenda face à omissão e/ou ineficácia do 

sistema de justiça em dar respostas efetivas às denúncias, o caso é denunciado ao 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos pela Comissão Pastoral da Terra e 

pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional, bem como pelos representantes 

das vítimas.  

A denúncia baseava-se em depoimentos colhidos de alguns trabalhadores 

que conseguiram fugir da Fazenda, bem como de familiares das vítimas e ainda por 

meio dos relatórios apresentados pelos órgãos que realizaram as vistorias no local. 

Os fatos trazidos constatavam que os trabalhadores eram submetidos à trabalhos 

forçados e servidão por dívidas prestados em condições desumanas. 

Nas declarações, os trabalhadores informaram que eram atraídos por gatos, 

pessoas responsáveis pelo recrutamento destes, com a promessa de salários altos. 

Quando chegavam à Fazenda, eram surpreendidos com a notícia de 

inicialmente possuírem débitos com a propriedade, por conta das despesas 

ocorridas no translado até o local, como transporte, alimentação e estadia, uma vez 

que a fazenda era localizada em regiões distantes da cidade, necessitando que 

estes passassem a noite em hotéis. 
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No local, cumpriam jornadas extensas, as quais eram cobradas por meio de 

ameaças, impostas por armas de fogo, além de maus tratos. 

A alimentação e a água para consumo eram de baixa qualidade, as 

acomodações eram precárias, improvisadas, sem qualquer estrutura mínima, muitos 

acabavam contraindo doenças da qual não recebiam nenhum tratamento, e tudo era 

descontado dos salários destes. 

Assim, acabavam aumentando suas dívidas e o salário alto prometido era 

apenas estratégia para o aliciamento dos trabalhadores, pois ao receberem tais 

valores, quando existia saldo, constatavam que eram muito inferiores ao inicialmente 

prometido.  

A distância da propriedade em relação à cidade, bem como a dificuldade de 

locomoção até o local, o medo por represálias e muitas vezes por estarem 

debilitados fisicamente, dificultavam as fugas, que era a única forma de sair do local.  

Estes fatos foram comprovados também através dos relatórios emitidos pelo 

Ministério do Trabalho referente as últimas visitas realizadas na Fazenda a qual 

identificaram um sistema de cárcere privado, trabalho em regime de escravidão, 

submetidos a condições de vida degradantes. 

As evidências trazidas, bem como os depoimentos colhidos, foram 

importantes para que a Corte determinasse seu convencimento, bem como na 

fundamentação da sua decisão que ensejou na sentença proferida. 

 

3.3 DIREITOS VIOLADOS 
 

A partir dos fatos denunciados, a Corte Interamericana concluiu que o Estado 

brasileiro violou o artigo 6 da CADH, especificamente o inciso 1, que inclui a 

proibição da escravidão, servidão, tráfico de pessoas e o inciso 2 que dispõe sobre o 

trabalho forçado: 

 

Artigo 6.  Proibição da escravidão e da servidão: 
1. Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e tanto estas 
como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas 
as suas formas. 
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou 
obrigatório.  Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena 
privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição 
não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita 
pena, imposta por juiz ou tribunal competente.  O trabalho forçado não deve 
afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. 
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Ademais, menciona a Corte que referido artigo se trata de “parte do núcleo 

inderrogável de direitos” e por esta causa não são passíveis de suspensão nem 

mesmo em caso de guerra ou perigo público, previsto no artigo 27, inciso 1 e 2 da 

CADH, conforme descrito abaixo: 

 

Artigo 27.  Suspensão de garantias: 
1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que 
ameace a independência ou segurança do Estado Parte, este poderá adotar 
disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às 
exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude 
desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com 
as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem 
discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião ou origem social. 
2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos 
determinados seguintes artigos:  3 (Direito ao reconhecimento da 
personalidade jurídica); 4 (Direito à vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 
(Proibição da escravidão e servidão); 9 (Princípio da legalidade e da 
retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de religião); 17 (Proteção da 
família); 18 (Direito ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 (Direito à 
nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis 
para a proteção de tais direitos. 

 

A Corte se refere à proibição da escravidão, bem como as práticas análogas , 

como uma “norma imperativa do Direito Internacional”, de caráter erga omnes, 

reconhecida internacionalmente,  

Ainda, evidencia que o trabalho escravo na atualidade  possui um novo 

caráter, o qual ultrapassa a mera propriedade sobre uma pessoa passando a ser 

definido a partir do estado ou condição de um indivíduo, pelo qual o escravizador, ao 

exercer o poder e controle anula a personalidade da vítima 

Ademais, define se tratar de uma restrição substantiva da personalidade 

jurídica do ser humano, violando diretamente os direitos à integridade pessoal, à 

liberdade pessoal e à dignidade, entre outros direitos elencados na Convenção 

Americana de Direitos Humanos nos artigos: 1 (obrigação de respeitar os direitos), 3 

(direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 5 (direito à integridade 

pessoal), 7(direito a liberdade pessoal), 11 (proteção da honra e da dignidade) e 22 

(direito de circulação e de residência). 

A estas alegações, a Corte entendeu que a violação a tais direitos, recaiu 

sobre os 85 trabalhadores identificados que foram libertados durante as 

fiscalizações na Fazenda Brasil Verde. 
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Neste contexto, insere-se também as práticas análogas à escravidão, como a 

servidão e servidão por dívidas, pois carregam características similares a escravidão 

propriamente dita, em relação ao “exercício de controle sobre uma pessoa mediante 

coação física ou psicológica”, restringindo sua autonomia individual, por meio da 

exploração contra a sua vontade. 

Em conformidade com outros tribunais e tratados que trazem previsão acerca 

da servidão e servidão por dívidas, a Corte definiu tal prática como “a obrigação de 

realizar trabalho para outros, imposto por meio de coerção, e a obrigação de viver na 

propriedade de outra pessoa, sem a possibilidade de alterar essa condição.” 

Em relação ao tráfico de escravos e mulheres, trazidos no artigo 6.1 da 

Convenção, a Corte entende que houve uma ampliação da proteção as pessoas, a 

partir da evolução do Direito Internacional, considerando que tal prática equivale a 

qualquer pessoa, em estado de escravidão ou não, bem como a mulheres, desde 

que seja identificada a submissão da vítima durante o transporte ou traslado com 

fins de exploração. 

Outra forma considerada análoga à escravidão, trata-se do trabalho forçado, 

disposto no artigo 6.2 da Convenção. 

Porém, a este respeito em outro caso a Corte já havia manifestado sua 

definição, seguindo o entendimento da Organização Internacional do Trabalho, a 

qual estabelece em seu artigo 2.1 da Convenção n 29: 

 

Art. 29.1 - Para os fins da presente convenção, a expressão "trabalho 
forçado ou obrigatório" designará todo trabalho ou serviço exigido de um 
indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual êle não se 
ofereceu de espontânea vontade”. 
 

Assim, o trabalho forçado se caracteriza pela exigência, “por meio de ameaça 

ou pena, realizados de forma involuntária”. 

Por fim, a Corte analisou a violação aos Direitos das Crianças, consideradas 

titulares dos direitos estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, 

por sua condição de menor, conforme inteligência do artigo 19 deste dispositivo: 

 

Artigo 19.  Direitos da criança 
1. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de 
menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. 
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Desta forma, considerando que as crianças são titulares de direitos, e tendo 

em vista sua condição, necessitando que suas características próprias sejam 

observadas, a fim de garantir o desenvolvimento “com pleno aproveitamento de suas 

potencialidades”. 

No presente caso, houve a violação do direito da criança, considerando que 

um dos trabalhadores na época era menor. 

Adicionalmente a Corte responsabilizou o Estado em relação à discriminação 

estrutural histórica, uma vez que o artigo 1.1, CADH, estabelece que não deva existir 

discriminação por motivo algum, assim dispõe: 

 

Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 
1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social; 
 

 E ainda, o artigo 24 da Convenção dispõe sobre a igualdade a todos perante 

a Lei: 

 

Artigo 24.  Igualdade perante a lei 
Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, têm direito, 
sem discriminação, a igual proteção da lei. 
 

Assim, uma vez que incumbe ao Estado o dever de respeitar e garantir a 

igualdade de proteção a todo o ser humano, sem discriminação, cumpre a este  

diante de situações onde esses direitos são violados, identificar e criar medidas que 

visem a reversão de tais violações, bem como a alteração dessas situações, como 

forma de exercer o dever especial de proteção, mesmo que praticadas por terceiros. 

E desta forma “o descumprimento da obrigação geral de respeitar e garantir 

os direitos humanos por parte do Estado, através de qualquer tratamento 

discriminatório, gera sua responsabilidade internacional”. Dentro dessa perspectiva, 

a Corte entendeu que no caso da Fazenda Brasil Verde, os trabalhadores se 

encontravam na situação de escravidão por conta de sua posição econômica, ou 

seja, em condições de pobreza e miséria, que os obrigava a aceitar tais condições. 

E nesta posição os trabalhadores se encontravam em uma posição 

discriminatória, a qual era conhecida pelo Estado desde 1995, quando reconheceu a 
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existência de trabalho escravo no seu território, violando diretamente o artigo 6.1 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

O Estado foi responsabilizado também pela violação às garantias judiciais e a 

proteção judicial, pois ao verificar a ocorrência de violação à direitos humanos, 

dentro do seu território, deve “iniciar ex officio a investigação pertinente para 

estabelecer as responsabilidades individuais correspondentes”. 

Conforme preceitua o artigo 8.1 da CADH: 

 

Artigo 8.  Garantias judiciais: 
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus 
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza”. 
 

Diante da gravidade da situação a qual os trabalhadores estavam sendo 

submetidos, cabia ao Estado garantir a celeridade na execução dos processos, bem 

como não se fazia necessário a existência de denúncia, mas tão logo o fato fosse 

conhecido, cabia ao Estado proporcionar a apuração efetiva dos fatos no processo. 

 Principalmente em relação ao Processo Criminal, o Estado não agiu com 

devida diligência, ocasionando uma demora significativa no desenvolvimento do 

processo que culminou com a extinção por conta da prescrição. 

 Enquanto os trabalhadores estavam sendo prejudicados em sua integridade, 

maior tempo da exposição aos trabalhos escravos, bem como a morosidade na 

reparação aos trabalhadores e interrupção na condição a qual suportavam. 

 O prazo razoável ao qual o processo foi submetido, não atendeu aos critérios 

considerados pela Corte, a complexidade do assunto, atividade processual do 

interessado, a conduta das autoridades judiciais e afetação gerada na situação 

jurídica da pessoa envolvida no processo. 

Por último, a Corte entendeu que o Estado violou o artigo 25.1 da CADH, que 

assim estabelece: 

 

Artigo 25.  Proteção judicial 
1.Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer 
outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a 
proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de 
suas funções oficiais. 
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  Neste sentido, considerou que não basta ao Estado a existência de recursos 

formalmente, mas sim que estes sejam efetivos, de modo que, a análise pela 

autoridade judicial deve ultrapassar a mera formalidade, mas examinar as razões 

invocadas pelo demandante, manifestando-se expressamente sobre elas. 

Assim, verificou-se que em relação ao artigo 1.1 (obrigação geral), proteção 

ao direito interno, como exemplo, que o Estado não apenas deve elaborar e 

consagrar normativamente um recurso eficaz, mas também assegurar a devida 

aplicação desses recursos por parte de suas autoridades judiciais. 

Desta forma o Estado foi responsabilizado por não atuar com prontidão para 

prevenir a ocorrência das violações ocorridas em seu território. 
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4 A PROIBIÇÃO DA ESCRAVIDÃO NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Diversos tratados a nível regional e internacional foram elaborados, tratando 

da proibição da escravidão e das práticas análogas, pois esta condição a que o ser 

humano é submetido. Neste tocante, temos que referida condição:  

 

representa uma restrição substantiva da personalidade jurídica do ser 
humano, bem como violações aos direitos à integridade pessoal, à liberdade 
pessoal e à dignidade, entre outros, dependendo das circunstâncias 
específicas de cada caso (sentença p. 72). 
 

4.1 HISTÓRICO DA PROIBIÇÃO DA ESCRAVIDÃO NO DIREITO  
 

A História da Escravidão remonta tempos antigos, sendo praticada no âmbito 

mundial, sob as mais diversas formas de submissão de pessoas ou por punição ou 

por meio de direitos legítimos e verdadeiros que uma pessoa exercia sobre a outra, 

considerada meramente como coisa ou mercadoria. 

Ocorre que, a partir do Iluminismo e do liberalismo, começam a surgir idéias 

contrárias à escravidão, onde passa a acreditar na liberdade como um direito 

inerente a todo o ser humano. 

Uma breve disposição cronológica abaixo, expõe o relatório dos países e o 

ano em que aderiram a abolição da escravatura, existente na antiguidade: 

 

1772 - O julgamento do escravo fugitivo Somersett, abre precedente para que a 

Justiça britânica não mais apoie a escravidão; 

1794 - Primeiro país a proibir a escravidão, o Haiti tem sua legislação abolicionista 

revogada por Napoleão em 1802; 

1807 - O Parlamento britânico aprova o Abolition Act, que proibia o tráfico de 

escravos na Inglaterra; 

1810 - Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e Inglaterra. Estabelece a 

abolição gradual da escravidão e delimita as possessões portuguesas na África 

como as únicas que poderiam continuar o tráfico; 

1823 - José Bonifácio na Assembleia Constituinte, apresenta uma representação 

sobre a abolição da escravatura e a emancipação gradual dos escravos. É aprovada 

a lei que proíbe a escravidão no Chile. 
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1826 - A Inglaterra impõe ao governo brasileiro o compromisso de decretar a 

abolição do tráfico em três anos. 

1829 - Durante o governo de Vicente Guerrero, é decretada a abolição da 

escravatura no México. 

1831 - Lei Feijó. Proíbe o tráfico e considera livres todos os africanos introduzidos no 

Brasil a partir desta data. A lei foi ignorada e chamada popularmente de “lei para 

inglês ver”. 

1833 - É sancionada no Parlamento a extinção da escravatura, que é estendida a 

todo o Império britânico. 

1845 - Slave Trade Suppression Act (Bill Aberdeen). Lei britânica que proibia o 

comércio de escravos entre a África e a América. 

1848 - Em 1794, a convenção republicana francesa votou pela abolição nas suas 

colônias, mas somente em 1848 os escravos são emancipados. 

1850 - Lei Eusébio de Queiróz. Proíbe o comércio de escravos para o Brasil. 

1854 - Lei Nabuco de Araújo. Previa sanções para as autoridades que encobrissem 

o contrabando de escravos. É decretado o fim da escravidão na Venezuela e no 

Peru. 

1865 - Com o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos (1861-1865), o 

presidente Lincoln declara extinta a escravidão em todo o território norte-americano. 

1869 - Portugal torna ilegal a escravidão, mas já havia decretado a liberdade dos 

escravos em seus territórios desde 1854. 

1871 - Lei do Ventre Livre. Concede liberdade aos filhos de escravos nascidos a 

partir dessa data, mas os mantém sob a tutela dos seus senhores até atingirem a 

idade de 21 anos. 

1874 - Os escravos são emancipados na Costa do Ouro (atual Gana) após a 

conquista do reino de Axante pelos ingleses. 

1880 - Joaquim Nabuco (deputado de Pernambuco) apresenta à Câmara um projeto 

de lei propondo a abolição da escravidão com indenização até 1890. Fundação da 

Sociedade Brasileira contra a Escravidão e de seu jornal, O Abolicionista. 

1883 - Publicação de O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Criação da 

Confederação Abolicionista / panfleto de André Rebouças, Abolição imediata e sem 

indenização. 

1884 - Extinção da escravidão no Ceará. 
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1885 - Lei dos Sexagenários (Saraiva-Cotegipe), que concede liberdade aos 

escravos com mais de 60 anos. 

1886 - O tráfico foi oficialmente extinto em Cuba, que passou a receber mão-de-obra 

chinesa para trabalhar no plantio de cana-de-açúcar. 

1887 - Quilombo de Jabaquara. Fundado por José do Patrocínio o jornal 

abolicionista Cidade do Rio. 

1888 - Lei Áurea. Extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil. 

1889 - Proclamação da República. 

1890 - Acordo com a Inglaterra para proibição do tráfico negreiro e abolição da 

escravatura na Tunísia. 

1894 - A Inglaterra decreta em Gâmbia a emancipação gradual da escravidão. Os 

escravos tornavam-se libertos com a morte do senhor ou mediante pagamento. 

1897 - A escravidão é abolida em Madagascar. Em Zanzibar, o status legal da 

escravidão é abolido, mas a proibição da prática só ocorre em 1909. 

1901 - A Inglaterra torna a escravidão ilegal no sul da Nigéria, mas a abolição no 

norte do país só ocorre em 1936. 

1906 - A escravidão é proibida na China. 

1928 - As leis que aboliam a escravidão nas colônias britânicas não eram aplicáveis 

ao protetorado de Serra Leoa, onde a escravidão só foi considerada ilegal a partir 

desta data. 

1942 - A Etiópia manteve a escravidão até esta data, indiferente às pressões 

abolicionistas internacionais. Só se tornou independente na década de 1930. 

1956 - Com a retomada de sua soberania, a escravidão no Marrocos foi 

desaparecendo do reino sem uma legislação específica, e a instituição se extinguiu. 

1962 - A Arábia Saudita abole o status legal da escravidão. 

1980 - Na Mauritânia, a lei de 1980 foi a última das quatro tentativas legais de abolir 

a escravidão no país. Atualmente, ainda há indícios desta instituição no país. 

1990 - A escravidão foi abolida no Sudão na década de 1950, mas a prática foi 

retomada nos anos 90 com a guerra civil. 

 

É indiscutível que os países coadunam da mesma posição em relação a 

abolição da escravatura, a qual foi enfrentada há longos anos atrás e portanto 

entendida por todos os Estados como uma prática reprovável e ilegal, devendo ser 

combatida em todas as suas formas e ainda nos tempos atuais. 
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4.2 RECONHECIMENTO DA ESCRAVIDÃO EM TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

Ao percorrer os diversos tratados que abordam o assunto, percebe-se a 

preocupação dos Estados em cumprir o dever de proteção do ser humano.  A 

análise a estes dispositivos de forma breve, permite conhecer a importância que os 

países desempenham nessa função. 

A Convenção da Escravatura, adotada em Genebra, no ano de 1926, é um 

exemplo destes fatos, uma vez que por ser o primeiro tratado universal a dispor 

sobre trabalho escravo, contemplando a definição do termo, bem como do tráfico de 

escravos.  

Esta documentação foi ampliada em 1956, por meio da Convenção 

Suplementar sobre Abolição da Escravatura, que adicionou uma amplitude ao 

conceito de Escravidão incorporando à sua proteção também as práticas análogas 

como a servidão por dívidas e outras. 

A proibição à escravidão também é encontrada em diversos tratados 

internacionais como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, O Pacto 

Nacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, bem como em tratados regionais 

como no caso da Convenção Europeia de Direitos do Homem, 1950, e também a 

Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos de 1981. 

Outro dispositivo importante que dispõe sobre o assunto é a Convenção da 

Organização Internacional do Trabalho n 182/1999. 

Importante destacar que alguns Tribunais manifestaram proibição a tal prática 

como o Tribunal Militar Internacional, que traz a previsão em seu Estatuto e também 

o Tribunal Internacional de Tóquio, 1946. 

Outro dispositivo que merece destaque se trata do Protocolo Adicional II às 

Convenções de Genebra. 

Também, diante da competência atribuída aos Tribunais Penais 

Internacionais, encontra previsão ao tema. 

Recentemente o Projeto de Código de Crimes contra a paz e a Segurança da 

Humanidade e na sequência o Texto dos Projetos de Artigo sobre os crimes contra a 

humanidade, ambos aprovados pela Comissão de Direito Internacional fazem 

referência à proibição da escravidão. 
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Importante destacar a Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto 

de San José da Costa Rica, instrumento que embasa toda a fundamentação do 

presente trabalho, uma vez que foi a partir de suas disposições que caracterizou a 

violação de direitos no Brasil, na Fazenda Brasil Verde, bem como identificou que as 

práticas adotadas na propriedade caracterizavam condições análogas à escravidão.  
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5 FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE ESCRAVIDÃO 

 

Atualmente são reconhecidas oito modalidades consideradas formas 

contemporâneas de escravidão e são elas: escravidão propriamente dita, o trabalho 

forçado, servidão por dívida, servidão ou servidão rural, o matrimônio forçado a 

exploração infantil e o tráfico de pessoas (FIGUEIRA 2015). 

Todas dispostas nos diversos tratados internacionais, bem como em tratados 

regionais, dispondo acerca da proibição da escravidão em suas diversas formas 

apresentadas na atualidade (FIGUEIRA, 2015). 

Na sentença proferida no caso da Fazenda Brasil Verde vs Brasil, analisada 

no presente trabalho, a Corte se restringiu em citar como formas de escravidão 

contemporânea a escravidão, servidão, trabalho forçado, tráfico de escravos e 

mulheres. 

Importante destacar que a Convenção sobre a Escravatura de 1926 foi o 

primeiro tratado universal a dispor sobre o assunto, o qual elenca, em seu artigo 1, a 

proibição à escravidão e ao tráfico de escravos. 

Apesar da Convenção determinar a responsabilidade dos Estados de 

promover a abolição à escravidão, bem como prevenir o tráfico destes, novas 

práticas de trabalho começaram a surgir que colocavam o ser humano em condições 

degradantes. 

Desta forma, em 1956, foi elaborada a Convenção Suplementar Sobre a 

Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições das Instituições e 

Práticas Análogas à Escravatura, que tinha como objetivo elencado em seu 

Preâmbulo “intensificar os esforços, tanto nacionais como internacionais, que visam 

abolir a escravidão, e tráfego de escravos e as instruções e práticas análogas à 

escravidão”. 

Esta Convenção ampliou o rol de práticas consideradas trabalho escravo, 

definidas como análogas à escravidão sendo, servidão, servidão por dívidas, 

matrimônio forçado e exploração infantil. 

Esta Convenção ampliou o rol de práticas consideradas trabalho escravo, 

definidas como análogas à escravidão sendo, servidão, servidão por dívidas, 

matrimônio forçado e exploração infantil. 

Como já mencionado, outros dispositivos internacionais dispõe acerca das 

formas contemporâneas de escravidão, como a Declaração Universal de Direitos 
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Humanos que estabelece, em seu artigo 4, a proibição à escravidão e a servidão em 

todas as formas, bem como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 

1966, assim como outros dispositivos regionais que dispõe sobre a proibição de tais 

práticas. 

O trabalho forçado, também considerado como uma das formas 

contemporâneas de escravidão encontra sua proibição disposta na Convenção da 

OIT n 29, de 1930, bem como a Convenção do mesmo dispositivo de n 182 de 1999, 

dispõe acerca da exploração do trabalho infantil. 

Oportunamente, incumbe-nos citar a proibição à escravidão, trazida pelo 

artigo 6 da CADH, que estabelece a proibição à escravidão ou a servidão, o tráfico 

de escravo e o tráfico de mulheres. 

Outros dispositivos como é o caso da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, Convenção nº 29 da OIT, com a proibição do trabalho forçado, o 

Protocolo para Prevenir, Reprimir e Sancionar o Tráfico de Pessoas, Especialmente 

Mulheres e crianças da Convenção das Nações Unidas, entre outros regionais. 

Estas práticas são consideradas análogas à escravidão, por apresentarem 

algum tipo de privação da liberdade ou da dignidade de um indivíduo, tratando-o 

como coisa e não como pessoa, por meio da coação ou não, porém violando 

intensamente direitos básicos. 

Desta forma, entende-se estar presente na atualidade a escravidão, porém 

sendo praticada de forma sutil cerceando o direito à liberdade do ser humano. 

 

5.1 CONCEITOS 
 

A partir das formas elencadas no item anterior, mister se faz identificar o que 

são essas formas e como elas se apresentam, resultando na caracterização de um 

trabalho análogo à escravidão, senão vejamos:  

A Escravidão, é conceituada pelo artigo 1, alínea a da Convenção sobre a 

Escravatura de 1926, conceituada como “o estado ou condição de um indivíduo 

sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de 

propriedade”. 

Na antiguidade a escravidão se tratava de uma política de Estado, previsto 

em lei e mantido sob a coerção direta do proprietário e/ou dos aparelhos repressivos 

estatais (FIGUEIRA, 2015). 
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Porém na atualidade, diante de sua proibição, os “escravocratas modernos” 

se utilizam de condutas coercitivas e ilegais para se valerem da submissão dos 

trabalhadores em suas propriedades. 

Seguindo na análise conceitual das formas contemporâneas, verifica-se que a 

Convenção já mencionada, traz em sua alínea b a disposição acerca do tráfico de 

escravos: 

todo ato de captura, aquisição ou cessão de uma pessoa com a intenção de 
escravizá-lo todo ato de um escravo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de 
cessão por venda ou troca de uma pessoa adquirida para ser vendida ou 
trocada, assim como, em geral todo ato de comércio ou transporte de 
escravos, seja qual for o meio de transporte empregado. 

 

Conforme dispõe o texto acima, o tráfico de escravos está entendido como 

todo ato que possua a intenção de escravizar alguém, independe da forma, o 

simples fato de transportá-lo para um local ao qual este será submetido à condição 

de escravo. 

Como já mencionado, a Convenção Suplementar, ao ampliar o rol, traz a 

definição de outras formas de escravidão, a servidão por dívidas é uma dessas 

modalidades, conforme dispõe o artigo 1, alínea a, por oportuno vejamos: 

 

Art. 1. a) A servidão por dividas, isto é, o estado ou a condição resultante do 
fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de 
uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sôbre o qual tenha 
autoridade, se o valor dêsses serviços não for eqüitativamente avaliado no 
ato da liquidação de dívida ou se a duração dêsses serviços não for limitada 
nem sua natureza definida;  

 

Para a Corte IDH, a servidão por dívidas está relacionada a alguns elementos 

explícitos e que as identificam, como a prestação de serviços em garantia de uma 

dívida que não diminui com esses pagamentos e ainda sem que haja um limite a 

duração dos mesmos. 

Também considera a falta de definição da natureza dos serviços prestados, a 

obrigatoriedade do trabalhador viver na propriedade onde presta o serviço e o seu 

cerceamento de liberdade de movimento, sendo privado o direito de deixar o local, 

com formas coercitivas tanto psicológicas como físicas de ameaças. 

O Trabalho Forçado, também elencado nesse rol, encontra previsão no artigo 

2 da Convenção 29 da OIT, bem como no preâmbulo da Convenção Suplementar de 

1956: 
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Art. 2 — 1. Para os fins da presente convenção, a expressão ‘trabalho 
forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou serviço exigido de um 
indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se 
ofereceu de espontânea vontade. 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos também traz definição do 

conceito do trabalho forçado e seu artigo 6, item 2: 

 

Art. 6. 2. - Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou 
obrigatório.  Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena 
privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição 
não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita 
pena, imposta por juiz ou tribunal competente.  O trabalho forçado não deve 
afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.  
 

Para a Corte IDH, o trabalho forçado está compreendido nos serviços prestados 

sob a ameaça de uma pena e que é prestado sem a vontade da vítima (p. 57 

Sentença), ainda que o trabalhador receba pagamento por tais serviços é possível 

de ser caracterizada tal prática. 

Importante destacar que a CIDH que as práticas de trabalho forçado, 

escravidão, servido por dívidas, tráfico e exploração do trabalho, encontram uma 

estreita relação entre si, pressupondo que um fato pode ser qualificado de diferentes 

conceitos não sendo excludentes entre si. 

Outra modalidade a ser analisada é a servidão ou servidão rural, prevista na 

Convenção Suplementar na alínea b do artigo 1: 

 

b) a servidão isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, 
pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente 
a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou 
gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição.  
 

Prática frequente no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste onde 

existe grande quantidade de propriedades rurais e ainda a existência de uma grande 

concentração da população analfabeta e com baixo poder aquisitivo. 

Desta forma alargando as possibilidades dos proprietários destas terras se 

valerem dessas práticas escravocratas. 

Ainda, o mesmo dispositivo estabelece a definição de matrimônio forçado, o 

qual não será objeto de estudo do presente trabalho o qual vejamos: 
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c) Toda instituição ou prática em virtude da qual:  
I - Uma mulher é, sem que tenha o direito de recusa prometida ou dada em 
casamento, mediante remuneração em dinheiro ou espécie entregue a seus 
país, tutor, família ou a qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas;  
II - O marido de uma mulher, a família ou o clã dêste tem o direito de cedê-
la a um terceiro, a título oneroso ou não; 
 III - A mulher pode, por morte do marido ser transmitida por sucessão a 
outra pessoa 

 

E por fim, a exploração infantil, também disposta no mesmo artigo do mesmo 

texto legal em sua alínea d: 

 

d) Toda instituição ou prática em virtude da qual uma criança ou um 
adolescente de menos de dezoito anos é entregue, quer por seu pais ou um 
dêles, quer por seu tutor, a um terceiro, mediante remuneração ou sem ela, 
com o fim da exploração da pessoa ou do trabalho da referida criança ou 
adolescente). 
 

Importante se faz destacar o texto trazido no artigo 19 da CADH: 

 

Art. 19 - Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 
condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do 
Estado. 

 

Para a Corte IDH, as crianças são titulares dos direitos estabelecidos na 

CADH, bem como gozam de tratamento especial conforme preceitua o artigo acima 

citado. 

Por conta da sua condição de criança, cabe aos Estados, assegurar medidas 

de proteção especial, levando em consideração suas características próprias e a 

necessidade de propiciar seu desenvolvimento.  

A OIT também prevê medidas de proteção aos direitos das crianças, 

estabelecidos na Convenção 138 e 182: 

 

Art. 1 (Convenção 138, OIT) - Todo Membro, para o qual vigore a presente 
Convenção, compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a 
abolição efetiva do trabalho de crianças e eleve, progressivamente, a idade 
mínima de admissão ao emprego ou ao trabalho a um nível que torne 
possível aos menores o seu desenvolvimento físico e mental mais completo. 

 

A CIDH entende a proteção à criança como uma obrigação do Estado em 

caráter prioritário a ser cumprida, devendo este criar medidas que assegurem 

efetivamente o pleno exercício dos seus direitos.  
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Ainda que sutilmente, partir dos conceitos trazidos, é possível identificar as 

práticas na atualidade relacionadas a estes conceitos trazidos e que caracterizam 

como formas contemporâneas de escravidão. 

 

5.2 TRATAMENTO JURÍDICO  
 

A Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece em seu artigo 44 

que é legitima para oferecer denúncias de violação de direitos Humanos, 

enumerados no rol deste dispositivo, “Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou 

entidade não-governamental”, casos em que exista a violação de direitos prevista na 

Convenção. 

No entanto, o primeiro requisito que será analisado pela Comissão de Direitos 

Humanos para o recebimento da Denúncia, encontra-se disposto no artigo 46 item 1 

a, o qual estabelece que é necessário esgotar todos os recursos de jurisdição 

interna. 

E ainda, para que seja encaminhada a Corte IDH, é necessário que o Estado-

parte da Convenção tenha declarado o reconhecimento da Comissão 

manifestamente, artigo 45 item 1. 

Após cumprir estes requisitos e outros determinados na Convenção é 

possível a análise do caso, bem como o direcionamento desta para julgamento pela 

Corte. 

 

5.3 JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL 
 

Os diversos julgados pelos tribunais em todo o mundo demonstram que as 

práticas análogas à escravidão estão fortemente presentes na atualidade. 

O Tribunal Penal para a ex-Yuguslávia é um dos casos emblemáticos no 

Processo n. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T ajuizado contra Dragoljub Kunarac, Radomir 

Kovac e Zoran Vukoric, onde estabelece critérios  para determinar a existência de 

situação de escravidão  ou redução a servidão: 

 

a) Restrição ou controle da autonomia individual, a liberdade de escolha 
ou a liberdade de movimento de uma pessoa;  
b) a obtenção de um benefício por parte do perpetrador; 
c) a ausência do consentimento ou do livre arbítrio da vítima, ou sua 
impossibilidade ou irrelevância devido a ameaça de uso da violência ou 
outras formas de coerção, medo de violência, fraude ou falsas promessas; 
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d) o abuso de poder; 
e) a posição de vulnerabilidade da vítima; 
f) a detenção ou cativeiro; 
g) a opressão psicológica em virtude de condições socioeconômicas; 
h) a exploração; 
i) a extração de trabalhos ou serviços forçados ou obrigatórios, em geral 
sem remuneração e ligados frequentemente – mesmo que não 
necessariamente – à penúria física, sexo, prostituição e tráfico de pessoas. 
 

Na sentença proferida pelo Tribunal neste caso, foi realizada uma análise na 

evolução do conceito de escravidão que antes se traduzia no título de propriedade 

existente sobre uma pessoa, na atualidade passa a ser identificado no exercício de 

poderes que vinculam à pessoa como propriedade causando destruição ou anulação 

da personalidade jurídica deste. 

O Tribunal Especial para Serra Leoa julgou no mesmo sentido o caso Sesay, 

Kallon and Gbao e Brima, Kamara, Kanu, em 2007, considerando o trabalho forçado 

como forma de escravidão, impondo aos trabalhadores os locais de trabalhos, 

tratando-se de “determinação factual objetiva e não baseada na perspectiva 

subjetiva da vítima”. 

Em 2005, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso Silladin Vs. 

França, mesmo não considerando o litígio como escravidão, constatou que a 

condição em que a Sra. Silladin se encontrava, caracterizava-se como servidão. 

Posteriormente em 2010, o mesmo tribunal ao julgar em outro caso, 

acompanhou o entendimento do Tribunal Penal para a ex-Yuguslávia na evolução 

do conceito de escravidão, pelo exercício de todos ou em parte do direito de 

propriedade sobre uma pessoa tornam essa prática forma contemporânea de 

escravidão. 

Outros tribunais no âmbito internacional, julgaram casos internamente em 

seus Estados, no mesmo entendimento da existência de formas contemporâneas de 

escravidão. 

Além do caso estudado no presente trabalho, outros casos no Brasil também 

delimitaram acerca do conceito de escravidão contemporânea. 

É o caso do Relatório n. 95/2003 do Processo n. 11.289/2003, ajuizado 

perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde se identificou 

condutas utilizadas pelos escravocratas na atualidade (FIGUEIRA, 2015). 

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, em 2012 deliberou 

acerca do trabalho escravo na atualidade, identificado a partir da privação da 
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liberdade e da dignidade da pessoa, tratando-a como coisa, que não 

necessariamente se traduz pela coação especificamente, mas também pela violação 

intensa de direitos básicos, bem como do trabalho digno (FIGUEIRA, 2015). 

Para o STF, as formas contemporâneas de escravidão se apresentam de 

forma mais sutis, pois não empenham necessariamente força física, mas 

cerceamento de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. 

A partir dos julgados, verifica-se que as práticas de escravidão na atualidade, 

estão fortemente presentes em todo o âmbito internacional. Além dos Tribunais 

mencionados, outros também já se manifestaram acerca da matéria, como é o caso 

da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, Cortes do Camboja, 

Tribunal de Justiça da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, 

entre outros. 

As práticas análogas à escravidão demonstram estar mais presente do que se 

possa imaginar e por se apresentarem sutilmente, acabam muitas vezes não sendo 

consideradas como tais. 

Desta forma, a importância do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

abarcar esta causa, na identificação de práticas que traduzem o cerceamento de 

direitos inerentes à dignidade da pessoa humano, inclusive ao que se refere à 

dignidade ao trabalho, caracterizando-as como formas contemporâneas de 

escravidão.    
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6 CONCLUSÃO 

 

A Abolição à Escravidão deveria ser lembrada por fazer parte da história da 

antiguidade, no entanto não é este o cenário encontrado na atualidade. 

Na busca da proteção aos Direitos Humanos, o Direito Internacional tem se 

deparado com práticas de escravidão ainda presentes na atualidade, porém 

identificadas a partir de outras formas onde o ser humano é submetido a condições 

desumanas em determinadas atividades. 

Trata-se de um cenário que tem ocorrido há muito tempo e que tem merecido 

a atenção que o Direito Interamericano tem desprendido para combater tais práticas 

que ferem diretamente aos Direitos Humanos. 

Através do presente trabalho, foi possível verificar a atuação presente da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos para dirimir os casos remetidos à ela, 

bem como determinar a responsabilização do Estado. 

O caso da Fazenda Brasil Verde demonstrou de forma clara, que a 

escravidão é uma prática muito frequente ainda na atualidade, porém identificadas 

de outras formas. 

A internacionalização dos Direitos Humanos deve ser reconhecida como um 

avanço no combate as violações aos direitos inerentes à pessoa humana que até 

então eram apenas de competência de cada Estado em seu território. 

Um sistema internacional para controlar a atuação dos Estados na proteção 

aos direitos humanos é extremamente necessário, sendo possível verificar a partir 

do caso da Fazenda Brasil Verde. 

Apesar das inúmeras medidas adotadas pelo Brasil, percebe-se a fragilidade 

do sistema interno na prevenção e controle das práticas que violam bruscamente os 

direitos a que todo o cidadão é titular. 

O ser humano, fundamental dentro de uma sociedade, necessita para sua 

sobrevivência que condições mínimas de preservação de seus direitos sejam 

garantidas e o Estado tem o dever de proporcionar meios para promover a garantia 

dessas condições. 

E em caso de violações, mesmo que não tenha dado causa, mas pelo simples 

fato de se omitir, deve ser responsabilizado, pois incumbe ao Estado o dever de 

manter a ordem de forma eficiente em seu território. 
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