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RESUMO 

 

Realiza-se uma reflexão acerca da escravidão contemporânea, a partir do estudo do 
caso Fazenda Brasil Verde, no qual foi julgado de forma inédita pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2016, gerando a sentença n° 318 da 
CORTEIDH. Esse órgão de proteção regional responsabilizou internacionalmente o 
Estado brasileiro por não prevenir e fiscalizar a prática de escravidão moderna e o 
tráfico de pessoas, bem como, condenou o país pela violação de direitos humanos 
previstos nos principais tratados e pactos internacionais. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar a escravidão contemporânea no Brasil a partir do estudo do 
Caso Fazenda Brasil Verde, observando os avanços e retrocessos do Estado 
brasileiro perante a comunidade internacional. Neste sentido, questiona-se quais 
seriam as principais causas e características do trabalho análogo à escravidão e o 
motivo pelo qual as classes vulneráveis são as mais atingidas, partindo do 
pressuposto de que esse sistema de exploração humana na maioria das vezes está 
associado a desigualdade social. Assim, é importante ressaltar que o método de 
abordagem utilizado foi o indutivo, por meio do estudo de caso Trabalhadores da 
Fazenda Brasil Verde vs. Brasil e conclui-se que a imagem do trabalho escravo no 
país precisa ser desmistificado, já que milhares de pessoas ainda se encontram em 
uma triste realidade social, onde donos de fazendas forçam indivíduos, através de 
ameaças e violência a prestarem serviços sob condições desumanas, suprimindo do 
sujeito sua liberdade e violando sua dignidade. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade estatal. Sistema Interamericana de Direitos 
Humanos. Trabalho escravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTEMPORARY SLAVERY: ANALYSIS OF THE FAZENDA BRAZIL VERDE IN 
THE LIGHT OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 
 
ABSTRACT 
 
A reflection is made about contemporary slavery, based on the case study Fazenda 
Brasil Verde, in which it was judged in an unprecedented manner by the Inter-
American Court of Human Rights in 2016, generating sentence N°. 318. This regional 
protection body has made the Brazilian State responsible internationally for not 
preventing and inspecting the practice of modern slavery and human trafficking, as 
well as condemning the country for the violation of human rights provided for in the 
main international treaties and pacts. The present work aims to analyze 
contemporary slavery in Brazil from the study of the Fazenda Brasil Verde Case, 
observing the advances and setbacks of the Brazilian State before the international 
community. In this sense, it is questioned what are the main causes and 
characteristics of work analogous to slavery and the reason why the vulnerable 
classes are the most affected, assuming that this system of human exploitation is 
most often associated with social inequality. Thus, it is important to note that the 
approach method used was inductive, through the research of the case study Brazil 
and it is concluded that the image of slave labor in the country needs to be 
demystified, since thousands of people are still in a sad social reality, where farm 
owners force individuals, through threats and violence, to provide services under 
inhuman conditions, suppressing the subject's freedom and violating his dignity. 

 

Keywords: State responsibility. Inter-American Human Rights System. Slavery. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Após os trágicos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a comunidade 

internacional se viu apreensiva e despertou novamente a necessidade em discutir os 

Direitos Humanos. Assim, a proteção à dignidade da pessoa humana passou a ser o 

foco nos Estados-Nações. Dessa forma, surgem as organizações internacionais de 

proteção aos direitos humanos, como o sistema global da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e outros regionais, como o sistema europeu, africano e 

interamericano, buscando consolidar a definitiva internacionalização dos direitos 

humanos. 

No contexto do continente americano, utiliza-se o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, que é um órgão bifásico, já que possui dois institutos de 

proteção: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. Assim, todos os Estados-membros da Organização dos 

Estados Americanos e que tenham ratificado a Convenção Americana estão 

submetidos às incumbências desses órgãos. 

A Comissão e a Corte Interamericana possuem atribuições cruciais ao intervir 

em situações de violação de direitos humanos. Nesse sentido, o presente artigo 

analisa o Caso Fazenda Brasil Verde, julgado no ano de 2016 pela Corte, a qual 

declarou o país responsável por não tomar medidas cabíveis, diante da exploração 

da mão de obra escrava, alegando que o Estado brasileiro teve conhecimento das 

ocorrências, mas não agiu de maneira efetiva. 

O julgamento desse caso serviu para ressaltar a necessidade em debater e 

trazer ao público que essa realidade ainda existe nos dias atuais. Dessa forma, o 

presente trabalho de conclusão de curso, que surgiu através de uma pesquisa 

aprofundada de um Projeto de Iniciação Científica (PIC), tem como propósito 

elucidar a situação do trabalho escravo contemporâneo em território nacional, 

expondo diversos dados relevantes para que se compreenda o perfil das pessoas 

que fazem parte desse cenário, assim como o grande número de resgates em 

regiões de extrema pobreza.  

Ademais, foi constatado que casos como o Fazenda Brasil Verde comprovam 

a premissa de uma triste realidade social, onde donos de fazendas, por meio de 

ameaças e violência, forçam os indivíduos a realizarem serviços, suprimindo, assim, 

sua liberdade e violando a dignidade desses trabalhadores. 
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Além disso, demonstra-se que a escravidão não se resume apenas a livros de 

história, mas a um contexto social muito próximo e atual, onde o Estado tem como 

responsabilidade fundamental fiscalizar e tratar, de maneira cautelosa, à violação de 

direitos indispensáveis à dignidade do indivíduo.  

 

 

2 PERSPECTIVAS DA ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

 

Com a assinatura da Lei Áurea em 1888, o Brasil tornou-se o último país da 

América a abolir a escravidão, entretanto esse doloroso cenário ainda não mudou 

para uma parcela vulnerável da sociedade, que ainda vivência os vestígios do 

trabalho forçado no Brasil. 

Sobre isso, é importante ressaltar que:  

 

Durante as décadas de 1960 e 1970, o trabalho escravo no Brasil 
aumentou, devido à expansão de técnicas mais modernas de trabalhado 
rural, que requeriam um maior número de trabalhadores. Em meados do 
século XX, intensificou-se a industrialização na região amazônica, e o 
fenômeno de posse ilegal e adjudicação descontrolada de terras públicas 
foi favorecido, propiciando, com isso, a consolidação de práticas de 
trabalho escravo de amplas extensões de terra. Nesse contexto, existiu 
uma ausência de controle estatal na região norte do Brasil, onde algumas 
autoridades regionais teriam se convertido em aliadas dos fazendeiros 
(SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018, p. 149). 

 

 

Assim, com o surgimento de novas técnicas, as empresas, com caráter 

agropecuário e rural, buscaram força de trabalho desqualificado e mais barato para 

realizar o serviço do campo, ganhando vantagens econômicas, sob a mão de obra 

humana, que não gerasse vínculos trabalhistas e grandes despesas para os 

proprietários. Dessa forma, surgiu, então, um novo modelo de escravidão, que 

ganha repercussão mundial, como afirma Siqueira e Ribeiro (2018):  

 

Pondera-se o fato de que, se há 30 anos o trabalho escravo era 
empregado, sobretudo na derrubada da mata, hoje é muito mais em 
roçagem de pasto, carvoarias, reflorestamento e agricultura. Se, de um 
lado, os dados da própria CPT (Comissão Pastoral da Terra) mostram que 
a economia da escravidão declinou, de outro mostram que práticas de 
sobre-exploração se estenderam para outros remos agrícolas e de 
economia rural. A escravidão combinou-se com a terceirização das 
relações de trabalho e disseminou-se pelo território. É, portanto, prática de 
uma minoria obscurantista, tanto na agricultura quanto na indústria, que 
contamina e afeta moralmente a economia inteira, no limite acarretando-
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lhe prejuízos potenciais em face das repercussões prováveis nos foros 
internacionais que vigiam e fiscalizam as relações comerciais (SIQUEIRA; 
RIBEIRO, 2018, p. 145). 
 
 

Nesse sentindo, em 1995, o governo brasileiro declarou, perante a ordem 

internacional, a existência de trabalhadores escravizados em seu território e isso 

fez o tema ‘’escravidão contemporânea’’ vir à tona. Contudo, é necessário 

diferenciar o trabalho escravo no contexto atual do conhecido no período colonial. 

 Dessa forma, Ikawa, Piovesan e Fachin (2010) afirmam: 

 

O emprego do vocábulo ‘análogo’ ao de escravo, para designar a 
escravidão contemporânea, não se deve ao acaso; pretende diferenciar a 
escravidão negra do período colonial da atual, uma vez que aquela, como 
bem se sabe, foi abolida em 1888, por intermédio da Lei Áurea (IKAWA; 
PIOVESAN; FACHIN, 2010, p. 225). 
 

O trabalho análogo à escravidão diz respeito á condições insalubres de 

trabalho, as quais ferem a dignidade humana e os direitos fundamentais dos 

indivíduos.  Nesse sentido, Ikawa, Piovesan e Fachin (2010) acrescentam que: 

 

O trabalhado escravo contemporâneo se caracteriza, essencialmente, pelo 
trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. No entanto, o 
segundo fator nem sempre é perceptível, já que não necessariamente se 
utilizam amarras para prender o trabalhador no local de trabalho, mas tão-
somente, ameaças físicas, psicológica ou mesmo a impossibilidade de fuga 
(IKAWA; PIOVESAN; FACHIN, 2010, p. 269). 
 

Atualmente, o Código Penal brasileiro (1940) em seu art. 149 tipifica a 

escravidão, punindo aquele que colocar alguém na condição de trabalhador 

escravo. Com a promulgação da Lei n°13.344/2016, houve alteração do código 

penal com a inclusão do art. 149-A, referente ao tráfico de pessoas, previsão que 

não era expressa antes. Assim, a redação legal determina: 

 

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 
§ 1° 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; 
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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. 
 Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar 
ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 
abuso, com a finalidade de:               
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;                 
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;                 
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;                 
IV - adoção ilegal; ou                
V - exploração sexual.                 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.                 
§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se:                 
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções 
ou a pretexto de exercê-las;                 
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou 
com deficiência;                 
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de 
coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou 
de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou 
função; ou              
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território 
nacional.                 
§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não 
integrar organização criminosa (Código Penal brasileiro, 1940). 
 
 

O artigo 6° da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (1969) determina 

que:  

 
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. 
 3.        Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos 
deste artigo 
a.       os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em 
cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade 
judiciária competente.  Tais trabalhos ou serviços devem ser executados 
sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os 
executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias 
ou pessoas jurídicas de caráter privado; 
b.       o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos 
de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele; 
c.       o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a 
existência ou o bem-estar da comunidade; e 
d.       o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais 
(Convenção Interamericana de Direitos Humanos,1969). 

 

No que tange o conceito de trabalho escravo, a descrição utilizada pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a seguinte:  
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[...] toda a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o 
recíproco nem sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro 
é a liberdade. Quando falamos de trabalho escravo, estamos nos referindo 
a muito mais do que o descumprimento da lei trabalhista. Estamos falando 
de homens, mulheres e crianças que não têm garantia da sua liberdade. 
Ficam presos a fazendas durante meses ou anos por três principais razões: 
acreditam que têm que pagar uma dívida ilegalmente atribuída a eles e por 
vezes instrumentos de trabalho, alimentação, transporte estão distantes da 
via de acesso mais próxima, o que faz com que seja impossível qualquer 
fuga, ou são constantemente ameaçados por guardas que, no limite, lhes 
tiram a vida na tentativa de uma fuga. Comum é que sejam escravizados 
pela servidão por dívida, pelo isolamento geográfico e pela ameaça às suas 
vidas. Isso é trabalho escravo (SAKAMOTO, 2007, p.11). 

 
 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a violação à 

liberdade é o elemento essencial do trabalho escravo. Até então, o Brasil usava 

como base os conceitos estabelecidos pela OIT e do Código Penal, todavia o 

governo de Michel Temer publicou uma portaria (n°1129 de 13/10/2017), a qual 

alterou o conceito sobre o que é trabalho forçado, trabalho degradante e trabalho em 

condição análoga à escravidão: 

 

Art. 1º Para fins de concessão de benefício de seguro-desemprego ao 
trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho 
forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo, nos termos da 
Portaria MTE nº 1.153, de 13 de outubro de 2003, em decorrência de 
fiscalização do Ministério do Trabalho, bem como para inclusão do nome de 
empregadores no Cadastro de Empregadores que tenham submetido 
trabalhadores à condição análoga à de escravo, estabelecido pela PI 
MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016, considerar-se-á: 
I - trabalho forçado: aquele exercido sem o consentimento por parte do 
trabalhador e que lhe retire a possibilidade de expressar sua vontade; 
II - jornada exaustiva: a submissão do trabalhador, contra a sua vontade e 
com privação do direito de ir e vir, a trabalho fora dos ditames legais 
aplicáveis a sua categoria; 
III - condição degradante: caracterizada por atos comissivos de violação dos 
direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, consubstanciados no 
cerceamento da liberdade de ir e vir, seja por meios morais ou físicos, e que 
impliquem na privação da sua dignidade; 
IV - condição análoga à de escravo: 
a) a submissão do trabalhador a trabalho exigido sob ameaça de punição, 
com uso de coação, realizado de maneira involuntária; 
b) o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto, caracterizando isolamento 
geográfico; 
c) a manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador no 
local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto; 
d) a retenção de documentação pessoal do trabalhador, com o fim de reter 
o trabalhador no local de trabalho (Portaria n°1.129 de 13/10/2017). 
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 A portaria gerou muitas críticas e logo foi revogada, já que passou a limitar e 

a dificultar ações de fiscalização ao combate do trabalho escravo no Brasil. Assim, a 

comunidade internacional se manifestou a respeito. Logo, a Organização 

Internacional do Trabalho (2018) destacou que:  

 

[...] com a edição da Portaria n.1129, de 13/10/2017, o Brasil corre o risco 
de interromper essa trajetória de sucesso que o tornou um modelo de 
liderança no combate ao trabalho escravo para a região e para o mundo. Os 
eventuais desdobramentos desta Portaria poderão ser objeto de análise 
pelo Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A 
gravidade da situação está no possível enfraquecimento e limitação da 
efetiva atuação da fiscalização do trabalho, com o consequente aumento da 
desproteção e vulnerabilidade de uma parcela da população brasileira já 
muito fragilizada. Além disso, a OIT também lamenta o aumento do risco de 
que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU não sejam 
alcançados no Brasil, no que se refere à erradicação do trabalho análogo ao 
de escravo (Organização Internacional do Trabalho, 2018). 

 

 

É importante frisar que o Brasil vem apresentando mecanismos para o 

combate ao trabalho forçado, além de ser reconhecido internacionalmente pelas 

conquistas realizadas. Em 2003, o país adotou O Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo e, desde então, de acordo com os dados do 

Observatório Digital de Trabalho Escravo (2016), mais de 50 mil pessoas em 

condições de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas. 

Em relação às políticas públicas, no ano de 2016, foi firmado o Pacto 

Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo no país, com apoio da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos e do Ministério da Justiça e da Cidadania, onde mais 

de quinze estados brasileiros se comprometeram a promover políticas públicas 

contra o trabalho escravo e tráfico de pessoas. Assim, com o surgimento de um 

Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, instaurado pelo Ministério Público 

Federal, houve participação dos entes federativos na luta contra o trabalho análogo 

à escravidão (SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018). 

No ano de 2017, houve a divulgação de uma ‘’lista suja’’ de trabalho escravo, 

por meio de uma liminar do Tribunal Superior do Trabalho, expondo uma lista de 

dados sobre empregadores que utilizam mão de obra escrava. Ainda em 2017, a 

Organização Internacional do Trabalho lançou a campanha ‘’50 For Freedom’’, 

pedindo para que o Brasil fortaleça a luta da erradicação do trabalho escravo, onde 
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fornece medidas de prevenção para eliminar as novas formas de escravidão 

contemporânea (SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018). 

 No que diz respeito à escravidão moderna e suas novas faces, as 

estatísticas do Observatório Digital de Trabalho Escravo (2016) determinam o perfil 

das vítimas e os ambientes em que elas se encontram. Conforme a análise, os 

Estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Piauí são as cinco principais 

regiões com índice de prioridade para fiscalização e resgate de trabalho análogo à 

escravidão. 

 Dentre o perfil das vítimas resgatadas, 94,88% são do gênero masculino e 

5,12% são do gênero feminino. Conforme a raça, 49,80% se enquadram como 

parda, mulata, cabocla, cafuza ou mameluca, enquanto 30,62% se enquadram 

como brancos e 14,63% se consideram pretas (Observatório Digital de Trabalho 

Escravo, 2016). 

Com base no grau de instrução, 40,14% possuem até o 5° ano incompleto, 

32,17% são analfabetos e 15,25% detêm do 6° ao 9° ano incompleto. De acordo 

com a idade no momento do resgate, 50,28% possuem a faixa etária entre 18 a 30 

anos. Conforme a ocupação das vítimas, 75,14% são trabalhadores agropecuários 

em geral (Observatório Digital de Trabalho Escravo, 2016). 

Sobre o ambiente em que perdura a escravidão moderna, bem como suas 

características e diferenças do trabalho assalariado, Siqueira e Ribeiro (2018) 

ponderam que:  

 [...] a escravidão ocorre sobretudo em estabelecimento econômico com 

características de enclaves territoriais, em que o trabalho se realiza em 
regime de confinamento do trabalhador, o que o priva de referências sociais 
e espaciais para concretizar seu direito à liberdade e sua liberdade de 
decisão quanto ao que é aceitável e o que não é. Não raro, a consciência 
patronal da violência que está sendo praticada se materializa num corpo de 
segurança, uma força de pistoleiros e jagunços que por viverem numa 
cultura de crime e transgressão, com mais facilidade e eficiência podem 
concretizar um componente essencial da escravidão: a privação de direitos 
sobre o próprio corpo por parte do trabalhador. 
Coisa bem diferente do que ocorre com o trabalho assalariado, em que o 
trabalhador entra nas relações de produção como senhor de seu corpo e 
proprietário de sua força de trabalho, que vende segundo regras de 
mercado e não sob coação (SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018, p. 145). 

 

Constata-se que as extremas desigualdades sociais e regionais, além da 

omissão estatal, seriam os principais motivos para a dura realidade do trabalho 

escravo no Brasil. Além disso, a tendência global do modo de produção capitalista 

é excluir e explorar a mão de obra humana, pois acarreta um alto custo. 
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O elevado índice de desemprego e as dificuldades financeiras levam muitos 

trabalhadores a aceitarem propostas tentadoras de trabalho em locais distantes de 

sua cidade natal. Além disso, não há exigência quanto à documentação, pois, 

geralmente, as carteiras de trabalho ficam guardadas com o fazendeiro, a fim de 

criar um vínculo de dependência e, quando se dão conta que foram evolvidos, já é 

tarde (COSTA, 2016). 

Sobre a situação da mão de obra dos trabalhadores, Siqueira e Ribeiro 

(2018) ponderam que: 

 

Devido aos altos índices de desemprego nas regiões de recrutamento 
escravista, há, nessas regiões, um grande contingente de pessoas em 
busca de um serviço que possa prover o seu sustento e de sua família. 
Essa grande quantidade de mão de obra ociosa funciona como verdadeiro 
exército de reserva. Um doente torna-se indesejável, pois esse 
trabalhador fica alienado da única coisa que interessa ao dono da terra, 
que é sua força de trabalho. Por isso, não são raros os relatos de pessoas 
que foram simplesmente mandadas embora após sofrerem um acidente 
durante o serviço, ou adoecerem (SIQUEIRA, RIBEIRO, 2018, p. 135). 

 
 

Além disso, as novas formas de escravidão fazem com que os ‘’peões’’ 

criem grandes dívidas com seus empregadores, ou seja, eles nunca quitam seus 

débitos e ficam no local para sempre: 

 

Essa estratégia compõe o ‘’sistema de barracão” ou “truck-system’’, que 
faz com que em pouco tempo, o trabalhador esteja envolvido em uma 
dívida que não pode pagar, criando um vínculo de obrigação moral em que 
ele se acredita devedor. Em razão do baixo nível de escolaridade desses 
empregados a dívida lhes parece correta, pois perdem o controle de seus 
débitos. E assim, obrigado pelo empregador e pelo gato o empregado 
deve realizar, e bem, a empreita, ainda que contra sua vontade 
(ERAKAWA; PIOVESAN; FACHIN, 2010, p. 239). 
 

 

O trabalho forçado apresenta uma grave violação à dignidade dessas 

pessoas, bem como seus direitos e garantias fundamentais. Desse modo, Flávia 

Piovesan (2006) afirma que: 

 

Sob o prisma da concepção contemporânea de direitos humanos e da 
indivisibilidade e interdependência destes direitos, conclui-se que o 
trabalho escravo constitui flagrante violação aos direitos humanos, sendo 
ao mesmo tempo, causa e resultado de grave padrão de violão de direitos. 
Vale dizer, o trabalho escravo se manifesta quando direitos fundamentais 
são violados, como o direito a condições justas de um trabalho que seja 
livremente escolhido e aceito, o direito à educação e o direito a uma vida 
digna (PIOVESAN, 2006, p. 163). 
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No que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e sua 

importância, Ribeiro e Siqueira (2018) defendem que: 

 

A dignidade, como pressuposto e fundamento dos direitos fundamentais, é 
também empregada como limite dos direitos e limite dos limites, a última 
fronteira dos atos restritivos dos direitos fundamentais. Não há, portanto, 
como dispor da própria dignidade, até porque ela é um valor, o valor 
fundante e princípio supremo da ordem jurídica (RIBEIRO; SIQUEIRA, 
2018, p.102). 

 
 

Diante da árdua situação, inúmeros trabalhadores mantêm uma relação 

indesejada, onde são submetidos a uma jornada de trabalho insuportável, maus-

tratos, condições insalubres de saúde, moradia e alimentação. Já outros, se veem 

obrigados a fugir e, muitas vezes, acabam não obtendo sucesso. Como 

consequência disso, são submetidos a graves castigos, os quais, normalmente, 

resultam em morte, violando, assim, direitos e garantias inerentes ao ser humano, 

bem como a dignidade da pessoa humana, que é princípio basilar do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

 

3 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Quando ocorre uma grave violação de direitos humanos e os recursos 

utilizados pelo Estado não são eficientes, os Sistemas Internacionais de Proteção 

aos Direitos Humanos devem agir para promover a efetivação desses direitos em 

âmbito internacional. Assim, entende-se que existe um caráter subsidiário, onde o 

Estado em questão possui responsabilidade primária, mas os organismos 

internacionais também serão de grande ajuda para a proteção dos direitos básicos 

inerentes ao ser humano. 

Nesse sentido, com a consolidação definitiva da internacionalização dos 

direitos humanos, podem ser citados dois tipos de Sistemas Internacionais de 

Proteção, caso o Estado-membro venha a ratificar o documento preponderante de 

tal sistema, sendo eles: o Sistema Global (ONU) e os Sistemas Regionais 

(Africano, Europeu e Interamericana). O Sistema Regional de Proteção aos 

Direitos Humanos, denominado Sistema Interamericano, é o objeto de estudo 

desse artigo, portanto será o único abordado, apesar de existirem outros. Contudo, 

antes de compreender os mecanismos de proteção da Comissão e Corte 
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Interamericana de Direitos Humanos, deve-se esclarecer como um Sistema 

Regional é acionado. (MAZZUOLI, 2014). 

É importante ressaltar que o Estado-membro não pode ter sua soberania 

violada, pois deve compatibilizar os recursos do Sistema Internacional de Proteção 

com o amparo primário do Estado. Nesse sentido, dois princípios são fundamentais 

para que uma violação chegue até um Sistema Internacional: o Princípio da 

Subsidiariedade e o Princípio do Prévio Esgotamento dos Recursos Internos.  

O Princípio da Subsidiariedade diz respeito à soberania Estatal, onde o 

Estado tem total responsabilidade e poder sobre as questões que ocorrem em seu 

território. Logo, se houver uma violação de direitos humanos, o Estado Soberano 

deve ser o primeiro a ser acionado e, caso não haja uma solução ou ocorra 

demora infundada do processo, o Sistema Internacional de Proteção deverá ser 

acionado. No que tange o Princípio do Prévio Esgotamento dos Recursos Internos, 

todos os meios devem ser esgotados, antes de movimentar o Sistema 

Internacional, contudo o manual da CORTEIDH determina que os recursos devem 

ser adequados e efetivos, não devendo utilizar de tal fundamento para justificar a 

demora e ineficiência (MAZZUOLI, 2014). 

O Sistema Interamericano de proteção aos direitos humanos teve sua 

origem com a proclamação da Carta da Organização dos Estados Americanos 

(1948), dispondo, como instrumento principal, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que 

entrou em vigor no ano de 1978. Esse sistema regional é constituído por dois 

institutos de proteção: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2014). 

Sobre o surgimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

Ribeiro e Siqueira (2018) ponderam que: 

 

A CIDH foi criada em 1959, reunindo-se pela primeira vez em 1960. Já em 
1961 a CIDH começou a realizar visitar in loco para observar a situação 
geral dos direitos humanos em um país ou para investigar uma situação 
particular. Desde 1960, a CIDH foi autorizada expressamente a receber e 
processar denúncias ou petições sobre casos individuais, nos quais se 
alegavam violações de direitos humanos (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2018, 
p.115). 
 

 

No que diz respeito às atribuições da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, ela é a responsável por proceder a denúncias, elaborar petições e 
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examinar os casos que serão submetidos a julgamento pela Corte. Assim, a CIDH 

irá realizar uma análise in loco da situação dos direitos humanos, uma espécie de 

relatório que não gera obrigação. A Comissão também poderá propor alteração no 

ordenamento jurídico, bem como realizar a propositura de cautelares, ou seja, uma 

medida imediata para o Estado, quando houver grave violação coletiva ou individual. 

Por fim, a CIDH também será a responsável por analisar petições individuais, posto 

que pessoas naturais não podem processar diretamente os Estados perante à Corte 

Interamericana (MAZZUOLI, 2014). 

Qualquer entidade não governamental ou pessoa natural pode apresentar 

denúncias à Comissão, desde que reconhecida por Estado-membro. De acordo com 

o Art. 46, § 1°, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), são 

necessários os seguintes requisitos para comunicações ou petições: 

 
1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os 
artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: 
a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de 
acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; 
b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em 
que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão 
definitiva; 
c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro 
processo de solução internacional; e 
d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a 
profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do 
representante legal da entidade que submeter a petição (Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos,1969). 

 

No que tange as petições individuais, após analisadas, a Comissão emite 

um informe com recomendações que devem ser seguidas pelo Estado, ou seja, 

uma decisão que não se caracteriza como sentença, pois somente a Corte 

Interamericana pode proferi-las. Esse informe deve ser observado pelo Estado que 

foi réu e, caso não cumpra todas as observações e medidas estabelecidas pela 

Comissão no prazo estabelecido, a CIDH levará o caso à Corte. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do 

Sistema Interamericano, composta por sete juízes, ou seja, aqueles que não 

cumpriram o informe da CIDH. A Corte é responsável por processar e julgar um 

Estado por violação de Direitos Humanos, desde que seja Estado-membro da 

Organização dos Estados Americanos e tenha ratificado a Convenção Americana. 
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Logo, é de sua competência arbitrar perante casos graves de violação de Direitos 

Humanos como, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão. 

 Nesse sentindo, sobre a competência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, Valerio Mazzuoli (2014) defende que: 

 

No sistema interamericano de direitos humanos compete à Corte 
Interamericana processar e julgar um Estado-parte (na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos de 1969) por violação de pessoa 
sujeita à sua jurisdição. Não importa a nacionalidade da vítima que sofreu 
a violão de direitos humanos, bastando que o cidadão tenha sido violado 
em seus direitos no âmbito jurisdicional de um Estado-parte na Convenção 
Americana (que tenha aceitado a jurisdição contenciosa da Corte 
Interamericana) (MAZZUOLI, 2014, p. 39). 

 
 

A principal incumbência da Corte é proferir sentenças aos Estados-

membros, também podendo conceder medidas provisórias quando necessárias. 

Contudo, questiona-se se tal instituto internacional não sucumbiria à autonomia 

dos Estados perante a sua jurisdição. Dessa forma, Valério Mazzuoli (2014) conclui 

que: 

 

Significa que não se retira dos Estados a competência primaria para 
amparar e proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição, mas 
que nos casos de falta de amparo ou de proteção aquém da necessária, 
em desconformidade com os direitos e garantias previstos pela 
Convenção, pode o sistema interamericano atuar concorrendo (de modo 
coadjuvante, complementar) para o objetivo comum de proteger 
determinado direito que o Estado não garantiu ou preservou menos do que 
deveria (MAZZUOLI, 2014, p. 115). 
 
 

Em relação à sentença proferida pela Corte, o art. 965, do Código de 

Processo Civil, determina que a execução da sentença estrangeira deve ser 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, o Provimento n° 53 da 

Corregedoria Nacional de Justiça exclui a exigência de homologação para o divórcio 

consensual simples ou puro. Dessa maneira, questiona-se se a sentença 

internacional dependeria de homologação. 

    Segundo o entendimento doutrinário de Valerio Mazzuoli (2014, p. 121), as 

sentenças decretadas pela Corte Interamericana ao Brasil não dependeriam da 

homologação do STJ, pois se caracterizariam por serem internacionais e não 

estrangeiras. Assim, a sentença internacional teria eficácia imediata no 

ordenamento jurídico brasileiro, obrigando e responsabilizando o Estado a cumpri-

la, contudo as atuais decisões proferidas pelo STJ estão sendo feitas com base no 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/biblioteca/clippinglegislacao/Provimento_53_2016_CNJ.pdf
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CPC. Ressalta-se que a sentença internacional proferida pela Corte é inapelável, 

mas poderá haver recurso exclusivamente de interpretação para esclarecer alguma 

questão abstrata, porém que não irá alterar o mérito.  

 A respeito do cumprimento de sentenças internacionais, não existe um 

dispositivo específico para o procedimento, mas o Pacto de São José da Costa 

Rica deixa claro que, caso os Estados não realizem os estabelecido na sentença, 

serão submetidos a um relatório anual na Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), podendo gerar uma nova responsabilização, ou até 

mesmo a suspensão ou exclusão da OEA. Assim, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (1969), em seu art. 65 e art. 68, determina o seguinte:  

 

Art. 65 - A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da 
Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas 
atividades no ano anterior.  De maneira especial, e com as recomendações 
pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado 
cumprimento a suas sentenças.  
Art. 68 - 1.  Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a 
decisão da Corte em todo caso em que forem partes. 
2.  A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser 
executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução 
de sentenças contra o Estado (Convenção Americana de Direitos Humanos, 
1969) 

 

 Assim, percebe-se a força das sentenças emitidas pela Corte, e que os 

Estados-membros devem cumpri-las espontaneamente para que não ocorram 

maiores danos como sua suspensão da Organização dos Estados Americanos ou 

novas responsabilizações em que a reputação do país possa ser prejudicada, 

ainda mais, perante a comunidade internacional. 

 

4 TRABALHADORES DA FAZENDA BRASIL VERDE VS. BRASIL 

 

Quando ocorre uma violação de direitos humanos ou de qualquer outra 

obrigação erga omnes internacional, a responsabilidade do Estado é acionada, 

onde esse sujeito internacional, de direito público, possui o dever de honrar seus 

compromissos perante a comunidade internacional. Nesse sentido, no que tange 

às obrigações erga omnes, Mazzuoli (2014) ressalta que: 

 

[...] No que tange à responsabilidade internacional dos Estados por 
violação dos direitos humanos, entende-se que não somente o 
descumprimento de normas convencionais (tratados) acarreta sua 
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responsabilidade internacional, senão também o desrespeito às 
obrigações erga omnes de proteção, que decorrem do direito internacional 
costumeiro [...] Não há que confundir, contudo, as obrigações erga omnes 
com as normas internacionais de jus cogens, que são hierarquicamente 
superiores a todas as demais normas no plano internacional e cuja noção 
contemporânea e mais ampla (por se tratar de norma imperativa e 
inderrogáveis) que a noção de obrigação erga omnes. Assim, todas as 
normas de jus cogens comportam obrigações erga omnes, mas nem todas 
obrigações dessa categoria podem ser tidas como jus cogens 
(MAZZUOLI, 2014, p.44-45) 

 

Quanto à obrigação internacional do Estado brasileiro, em outubro de 2016, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou, de forma inédita, o primeiro 

caso de escravidão contemporânea e tráfico de pessoas. Portanto, pela quinta vez, 

o Estado é condenado pelas violações a direitos previstos na Convenção Americana 

de Direitos Humanos (Caso 12066. Sentença de 20 de outubro de 2016). 

O caso: Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs Brasil, trata sobre o 

trabalho forçado e a servidão por dívidas na Fazenda Brasil Verde, situada no norte 

do Estado do Pará, onde diversos trabalhadores foram submetidos à condições 

degradantes de trabalho.  

Dessa forma, a Comissão Pastoral da Terra, junto ao Centro pela Justiça e o 

Direito Internacional no ano de 1998, enviaram uma petição à Comissão 

Interamericana de Direitos humanos, que, apenas em novembro de 2011, emitiu o 

Relatório de Admissibilidade e Mérito, chegando a uma série de conclusões e 

recomendações (Caso 12066. Sentença de 20 de outubro de 2016).  

De acordo com o Relatório proferido pela Comissão, autoridades estatais 

fizeram visitas e fiscalizações à Fazenda Brasil Verde nos anos de 1989, 1993, 

1996, 1997 e 2000, contudo, apenas nos anos de 1997 e 2000, foi concluída a 

existência de trabalho escravo. Anteriormente, eram informadas apenas pequenas 

irregularidades trabalhistas, não prestando as garantias judiciais necessárias, 

negligenciando, assim, os direitos humanos. 

Sobre a falta de atuação efetiva por parte do Estado brasileiro e sua total 

responsabilidade perante as violações que não foram levadas a sério, os 

representantes alegaram o seguinte: 

 

Mesmo depois de 18 anos, ainda existe uma situação de impunidade 
absoluta em ralação aos fatos denunciados, dado que o Estado se omitiu de 
cumprir sua obrigação de investigar graves violações de direitos humanos 
em um tempo razoável; de maneira que é internacionalmente responsável 
pela ‘’violação contínua’’ das garantias judicias protegidas no artigo 8 da 
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Convenção, em prejuízo das pessoas que se encontravam trabalhando na 
Fazenda Brasil Verde antes de 10 de dezembro de 1998. Finalmente, os 
representantes afirmaram que o Estado não cumpriu os requisitos de 
atuação de ofício e exaustividade, como dever de garantia da devida 
diligência (Caso 12066. Sentença de 20 de outubro de 2016). 

 

Com base nas informações dos trabalhadores que fugiram, eles eram 

submetidos a ameaças de morte, tinham sua liberdade restringida, não possuíam 

remuneração e nem sequer condições básicas de saúde, alimentação ou moradia 

(Caso 12066. Sentença de 20 de outubro de 2016). 

Assim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu em seu 

relatório: 

A comissão afirmou que, a partir de testemunhos dos trabalhadores 
resgatados, bem como das demais provas apresentadas, conclui-se que na 
fazenda Brasil Verde: i) existiam ameaças de morte aos trabalhadores que 
queriam abandonar a fazenda; ii) os trabalhadores eram impedidos de sair 
livremente; iii) não existiam salários ou estes eram ínfimos; iv) existia 
endividamento com o fazendeiro, e v) as condições de moradia, saúde e 
alimentação eram indignas. Desta situação, a Comissão concluiu que o 
dono e os administradores da fazenda dispunham dos trabalhadores como 
se fossem propriedades.  
Ademais, a Comissão afirmou que neste caso existiu servidão por dívidas. 
Os trabalhadores adquiriram grandes dívidas com os gatos e com a 
administração da fazenda a título de traslados, alimentação e outros. Tendo 
em vista o pouco ou nulo pagamento recebido, era quase impossível o 
pagamento da dívida e, enquanto isso não ocorresse, os trabalhadores não 
podiam deixar a fazenda. Também considerou que se configura um caso de 
trabalho forçado, pois os serviços eram prestados contra a vontade dos 
trabalhadores e sob ameaças de violência (Caso 12066. Sentença de 20 de 
outubro de 2016). 

 

 

A partir da análise da CIDH, é possível concluir que várias manifestações de 

formas de escravidão contemporânea foram utilizadas, havendo grave violação ao 

artigo 6° da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (1946), que proíbe a 

escravidão e servidão. Portanto, a Comissão classificou os fatos como forma de 

escravidão contemporânea e declarou o Estado brasileiro responsável 

internacionalmente, já que tinha conhecimento dos fatos e não tomou medidas 

cabíveis. Além disso, também foi responsabilizado pela falta de diligências tomadas 

no desaparecimento dos adolescentes Iron Canuto e Luis Ferreira, denunciado às 

autoridades estatais desde o dia 21 de dezembro de 1988 (Caso 12066. Sentença 

de 20 de outubro de 2016). 

No que diz respeito aos direitos fundamentais violados e como os 

trabalhadores eram tratados, Siqueira e Ribeiro (2018) destacam: 
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Os trabalhadores resgatados da Fazenda Brasil Verde se encontravam em 
uma situação de servidão por dívida e de submissão a trabalhos forçados. 
Nesse sentido, a Corte IDH constata que: os trabalhadores se encontravam 
submetidos ao efetivo controle dos gatos, gerentes, guardas armados da 
fazenda, e, em última análise, também de ser proprietário, de forma tal que 
sua autonomia e liberdade individuais estavam restringidas, sem seu livre 
consentimento, através de ameaças, violência física e psicológica, para 
explorar seu trabalho forçado em condições desumanas. Além disso, as 
circunstâncias das fugas demonstram: a vulnerabilidade dos trabalhadores, 
o ambiente de coação existente nesta fazenda, os quais não lhes permitiam 
alterar sua situação e recuperar sua liberdade. Por todo o exposto, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos conclui que a circunstância verificada 
na Fazenda Brasil Verde em março de 2000 representa uma situação de 
escravidão (SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018, p.154). 

 

No que tange a responsabilidade do Estado brasileiro perante a sociedade 

internacional na proteção contra a escravidão e na promoção dos direitos humanos, 

afirmam Siqueira e Ribeiro (2018): 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou que o Direito 
Internacional proíbe a escravidão, a servidão, o trabalho forçado e outras 
práticas análogas à escravidão. A proibição da escravidão e de práticas 
similares forma parte do Direito Internacional consuetudinário e do jus 
cogens. A proteção contra a escravidão é uma obrigação erga omnes e de 
cumprimento obrigatório por parte dos Estados, a qual emana das normas 
internacionais de direitos humanos. A proibição absoluta e inderrogável de 
submissão de pessoas à escravidão servidão ou trabalho forçado estão 
também estabelecidas na Convenção Americana e em outros instrumentos 
internacionais dos quais o Brasil é parte (SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018, 
p.145). 

 
 

Dessa forma, a Comissão Interamericana chegou à conclusão de que o 

Estado do Brasil é responsável internacionalmente pelo seguinte: 

 

a) Violação dos direitos consagrados nos artigos 6, 5, 7, 22, 8 e 25 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 
1.1 da mesma em prejuízo dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, 
encontrados nas fiscalizações de 1993, 1996, 1997 e 2000.  
b) Violação dos direitos consagrados nos artigos I, II, XIV, VIII e XVIII da 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e, a partir de 25 
de setembro de 1992, nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos em relação com o artigo 1.1 da mesma, em prejuízo de 
Iron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz e de seus familiares, inclusive 
José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz. Além disso, violação do 
artigo I da Declaração Americana e, a partir de 25 de setembro de 1992, do 
artigo 5 da Convenção Americana em prejuízo dos familiares de Iron Canuto 
da Silva e Luis Ferreira da Cruz. 
c) Violação dos artigos I, VII, e XIV da Declaração Americana e, a partir de 
25 de setembro de 1992, dos artigos 7, 5, 4, 3 e 19 da Convenção 
Americana em relação com os artigos 8, 25 e 1.1 da mesma, em prejuízo de 
Iron Canuto da Silva e Luis Ferreira.  
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d) Não adoção de medidas suficientes e eficazes para garantir sem 
discriminação os direitos dos trabalhadores encontrados nas fiscalizações 
de 1993, 1996, 1997 e 2000, em conformidade com o artigo 1.1 da 
Convenção, em relação com os direitos reconhecidos nos artigos 6, 5, 7, 22, 
8 e 25 da mesma.  
e) Não adoção de medidas em conformidade com o artigo II da Declaração 
Americana, em relação com o artigo XVIII da mesma e, a partir de 25 de 
setembro de 1992, com o artigo 1.1 da Convenção, em relação com os 
direitos reconhecidos nos artigos 8 e 25 da mesma em prejuízo dos 
trabalhadores Iron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins 
dos Reis e José Soriano da Costa, bem como dos familiares dos dois 
primeiros, entre os quais figuram José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira 
da Cruz.  
f) A aplicação da figura da prescrição no presente caso em violação dos 
artigos 8.1 e 25.1, em relação com as obrigações estabelecidas no artigo 
1.1 e no artigo 2 do mesmo instrumento, em prejuízo dos trabalhadores Iron 
Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis, José 
Soriano da Costa, José Teodoro da Silva e Miguel Ferreira da Cruz, bem 
como dos trabalhadores que estavam na Fazenda Brasil Verde durante as 
fiscalizações de 1997 (Relatório de Admissibilidade e Mérito N° 169/11, 
2015). 

 
 

Consequentemente, a Comissão fez diversas recomendações ao Estado, 

exigindo a reparação material, a investigação dos fatos relacionados à violação de 

direitos humanos, bem como o desaparecimento de Iron Canuto e Luis Ferreira. 

Além disso, requisitou medidas administrativas, referentes aos funcionários estatais 

responsáveis pelas fiscalizações, tal como a promoção de políticas públicas e 

mecanismos voltados para a erradicação do trabalho escravo (Relatório de 

Admissibilidade e Mérito N° 169/11, 2015). 

Destaca-se que o Brasil foi notificado de tais recomendações e lhe foi 

concedido o prazo de três meses para cumpri-las, entretanto o Estado prorrogou 

diversas vezes e não avançou nas recomendações. Nesse sentido, em março de 

2015, a Comissão submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Relatório de Admissibilidade e Mérito N° 169/11, 2015). 

Era dever do Estado garantir, aos indivíduos, proteção judicial, bem como 

diversas outras medidas que foram negligenciadas a esses trabalhadores, já que 

estavam em situação de vulnerabilidade. Assim, pondera Siqueira e Ribeiro (2018): 

 

Levando em consideração que: a integridade dos trabalhadores da Fazenda 
Brasil Verde estava em risco, a consequente urgência derivada de sua 
situação de trabalho em condições análogas à escravidão e a importância 
na resolução dos processos para a reparação dos trabalhadores, bem como 
para a interrupção da situação de escravidão que existia nas fazendas, a 
Corte IDH considera que existia uma obrigação especial de atuar com 
devida diligências e que esta obrigação não foi cumprida pelo Brasil 
(SIQUEIRA; RIBEIRO, 2018, p. 156). 
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Em 2016, a Corte Interamericana elaborou minuciosamente a sentença, 

considerando que o Estado Brasileiro é internacionalmente responsável por violar o 

direito à liberdade, o direito de acesso à justiça e às garantias judiciais e o direito à 

razoável duração do processo das 85 vítimas escravizadas no ano 2000, e dos 43 

trabalhadores no ano de 1997. 

 Assim, chegou-se à seguinte decisão: 

 

O Estado é responsável pela violação do direito a não ser submetido a 
escravidão e ao tráfico de pessoas, estabelecido no artigo 6.1 da 
Convenção Americana sobre Direitos 123 Humanos, em relação aos artigos 
1.1, 3, 5, 7, 11 e 22 do mesmo instrumento, em prejuízo dos 85 
trabalhadores resgatados em 15 de março de 2000 na Fazenda Brasil 
Verde, listados no parágrafo 206 da presente Sentença, nos termos dos 
parágrafos 342 e 343 da presente Sentença. Adicionalmente, em relação ao 
senhor Antônio Francisco da Silva, essa violação ocorreu também em 
relação ao artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por 
ser criança no momento dos fatos, nos termos dos parágrafos 342 e 343 da 
presente Sentença. 
(...) o Estado é responsável pela violação do artigo 6.1 da Convenção 
Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, produzida no 
marco de uma situação de discriminação estrutural histórica, em razão da 
posição econômica dos 85 trabalhadores identificados no parágrafo 206 da 
presente Sentença, nos termos dos parágrafos 342 e 343 da presente 
Sentença. 
(...) o Estado é responsável por violar as garantias judiciais de devida 
diligência e de prazo razoável, previstas no artigo 8.1 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo 
instrumento, em prejuízo dos 43 trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 
encontrados durante a fiscalização de 23 de abril de 1997 e que foram 
identificados pela Corte no parágrafo 199 da Sentença, nos termos dos 
parágrafos 361 a 382 da presente Sentença. 
(...) o Estado é responsável por violar o direito à proteção judicial, previsto 
no artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação 
aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento em prejuízo de: a) os 43 
trabalhadores da Fazenda Brasil Verde encontrados durante a fiscalização 
de 23 de abril de 1997 e que foram identificados pela Corte no presente 
litígio (par. 199 supra) e b) os 85 trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 
encontrados durante a fiscalização de 15 de março de 2000 e que foram 
identificados pela Corte no presente litígio (par. 206 supra). Adicionalmente, 
em relação ao senhor Antônio Francisco da Silva, essa violação ocorreu em 
relação ao artigo 19 da Convenção Americana, todo anterior nos termos dos 
parágrafos 383 a 420 da presente Sentença. 
(...) o Estado não é responsável pelas violações aos direitos à 
personalidade jurídica, à vida, à integridade e à liberdade pessoal, às 
garantias e à proteção judiciais, contemplados nos artigos 3, 4, 5, 7, 8 e 25 
da Convenção Americana, em relação aos artigos 1.1 e 19 do mesmo 
instrumento, em prejuízo de Luis Ferreira da Cruz e Iron Canuto da Silva 
nem de seus familiares, nos termos dos parágrafos 421 e 426 a 434 da 
presente Sentença (Caso, 12066. Sentença de 20 de outubro de 2016). 

 
 

Em sua defesa, o Estado brasileiro apresentou as seguintes alegações: 
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O Estado argumentou que: i) o Protocolo Adicional à Convenção Americana 
em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San 
Salvador) afirma, de forma clara, que apenas os direitos de associação 
sindical e educação podem estar sujeitos ao sistema de petições individuais 
regulamentados pela Convenção e ii) os fatos verificados na Fazenda Brasil 
Verde aludem a situações de violação ao direito a condições justas, 
equitativas e satisfatórias de trabalho, os quais estariam regulamentados no 
artigo 7 do Protocolo de San Salvador, e não no artigo 6 da Convenção 
Americana. Sob este argumento, o Estado afirmou que, como os fatos do 
presente caso não se referem a aspectos de associação sindical ou 
educação, a Corte não possui competência para analisá-los (Caso, 12066. 
Sentença de 20 de outubro de 2016). 
 
 

Por fim, a Corte solicitou que o país fizesse diversas reparações, entre elas os 

danos materiais, exigindo que os trabalhadores fossem restituídos pelos seus 

devidos salários, de acordo com os serviços prestados, as somas de dinheiro 

ilegalmente subtraídas e a reparação dos danos imateriais, que, segundo a Corte: 

 

Considerando o exposto e as diferentes violações determinadas na 
presente Sentença em relação a grupos diferentes de trabalhadores com 
base em fatos e violações de caráter diferente, este Tribunal fixa em 
equidade a soma de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares dos Estados Unidos 
da América) para cada um dos 43 trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 
que foram encontrados durante a fiscalização de 23 de abril de 1997 e que 
foram identificados pela Corte no presente litígio (par. 199 supra) e a soma 
de US$ 40.000,00 (quarenta mil dólares dos Estados Unidos da América) 
para cada um dos 85 trabalhadores da Fazenda Brasil Verde que foram 
encontrados durante a fiscalização de 15 de março de 2000 e que foram 
identificados pela Corte no presente litígio (par. 206 supra) (Caso, 12066. 
Sentença de 20 de outubro de 2016). 

 
 

No Brasil, a União é a responsável por realizar os pagamentos indenizatórios, 

entretanto poderá ocorrer ação de regresso contra o agente que realizou as 

violações e deu causa à condenação internacional ao Estado brasileiro (MAZZUOLI, 

2014). No caso de não cumprimento da sentença proferida, a Corte Interamericana 

deve informar à Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos. Assim, 

cabe às vítimas e ao Ministério Público Federal proceder à ação judicial, a fim de 

garantir o cumprimento da sentença (MAZZUOLI, 2014). 

Em novembro de 2017, o Estado brasileiro, através da Secretária Nacional de 

Cidadania, convocou todas as vítimas e iniciou os trâmites administrativos para os 

pagamentos das indenizações que o país foi condenado a pagar aos trabalhadores. 

No que tange as políticas públicas, o Brasil regrediu, já que, no ano de 2017, o 

Estado brasileiro voltou a ser condenado, pela Corte Interamericana de Direitos 
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Humanos, pelo caso Favela Nova Brasília, que é mais uma violação dos direitos 

humanos e da violência. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, constata-se que o trabalho análogo à escravidão ainda 

persiste no Brasil, no entanto, por não se caracterizar nos formatos conhecidos 

anteriormente, uma parcela da população acredita que essas práticas abusivas 

ficaram no passado ou estão distantes. Por outro lado, podemos notar que os dados 

são alarmantes e demonstram o reflexo da extrema desigualdade social do país, 

onde pessoas sem estudos e de baixa renda se sujeitam a situações precárias para 

sobreviverem, comprovando que esse cenário doloroso ainda persiste no Brasil. 

O Caso Fazenda Brasil Verde gerou comoção na comunidade internacional e 

se tornou mais um dos exemplos do descaso com o trabalhador brasileiro, em que 

mais de cem indivíduos foram explorados e submetidos a práticas desumanas 

durante anos. 

Em relação ao âmbito internacional, fica claro o papel fundamental da 

Declaração Internacional de Direitos Humanos, bem como o Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, no que diz respeito às violações contra a pessoa humana, 

pois são exigidas atitudes por parte dos Estados-membros, por intermédio de 

políticas públicas dentro do país e o aumento de propostas de colaboração 

internacional no combate ao trabalho escravo. 

Assim, entende-se que a sentença dada ao Estado Brasileiro foi essencial 

para promover a justiça aos trabalhadores explorados, mas também para alertar a 

comunidade internacional de uma realidade global que deve ser erradicada. 

Ademais, espera-se que a sociedade se conscientize acerca da escravidão moderna 

e reflita a partir do caso mencionado, já que essas ações devem ser denunciadas e 

punidas.  

Por fim, acredita-se que os mecanismos responsáveis por proteger os 

trabalhadores estão se aperfeiçoando, porém, devido ao número de denúncias, 

confirma-se a necessidade de maior atenção aos grupos que trabalham em regiões 

de extrema pobreza, pois são nesses locais que existe maior falha de fiscalização 

das instituições estatais.  
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