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RESUMO 

 

Este trabalho pretende discorrer sobre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos, a estrutura e as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, a partir do Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 

Vs. Brasil. O caso trata de uma condenação internacional do Brasil na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e a perspectiva cinge-se na verificação do seu cumprimento. Assim, para 

obter as devidas conclusões, fora utilizado a metodologia de pesquisa indutiva e como técnica 

o uso de documentação indireta da revisão bibliográfica. Nesse sentido, indaga-se: qual o papel 

de uma condenação internacional na Corte IDH, do ponto de alternância de comportamento e 

procedimentos de proteção e promoção dos direitos humanos? Quais as dificuldades nacionais 

do Brasil, de cumprir integralmente as obrigações impostas por um ato internacional, no caso a 

sentença da Corte IDH? Trata-se de um debate em torno da responsabilidade do Estado em 

cumprir as recomendações realizadas pela Corte IDH, além da necessária mudança de postura 

estatal ante suas obrigações internacionais.  

 

Palavras-chave: Cumprimento de Sentença. Direitos Humanos. Estado Democrático de 

Direito. Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Trabalho Escravo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ABSTRACT 

 

This paper intends to discuss the Inter-American System of Protection of Human Rights, the 

structure and functions of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-

American Court of Human Rights, from the Case of Workers of the Brazil Verde Vs. Brazil 

Farm. The case is an international condemnation of Brazil in the Inter-American Court of 

Human Rights and the perspective is limited to the verification of its compliance. Therefore, to 

obtain the conclusions, was used the inductive research as methodology and bibliogragrapich 

review as research technique.  In this sense, it is asked: what is the role of an international 

condemnation in the HDI Court, the point of alternation of behavior and procedures of 

protection and promotion of human rights? What are the national difficulties of Brazil, to 

comply fully with the obligations imposed by an international act, in this case the ruling of the 

HDI Court? This is a debate around the responsibility of the State to comply with the 

recommendations made by the HDI Court, in addition to the necessary change of state posture 

to its international obligations. 

 

 

Keywords: Inter-American System for the Protection of Human Rights. Sentence Fulfillment. 

Slavery. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O direito internacional dos direitos humanos tomou maior visibilidade no continente 

americano com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tendo esta formalizado o 

Sistema Interamericano de proteção e promoção aos Direitos Humanos, com a finalidade de 

propagar a cultura dos direitos humanos no âmbito regional e trazer maior proteção no âmbito 

interno dos Estados Membros. Após o reconhecimento da jurisdição internacional, foram 

encaminhadas inúmeras denúncias de violações de direitos humanos no Brasil à Comissão 

Interamericana em face da República Federativa do Brasil, e por via de consequência, 

conduzidas e analisadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos -IDH, sendo o Estado 

brasileiro condenado e considerado internacionalmente responsável em 8 (oito) casos até o 

momento. 

 Especificamente, o presente trabalho buscará abordar o contexto do Caso 

Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. O caso foi encaminhado ao contencioso da Corte IDH, 

sendo o Estado brasileiro considerado culpado pelas violações dos direitos humanos ocorridas 

em seu território, que evidenciou as delicadas situações dos trabalhadores rurais no estado do 

Pará, que sofreram com condições análogas à escravidão. 

 Assim, o trabalho analisará o trâmite da demanda ante o Sistema Interamericano de 

Proteção aos Direitos Humanos, primeiramente sob o crivo da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e dos motivos pelos quais o Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde foi 

remetido para Corte IDH. Por conseguinte, também será analisada o trâmite procedimental 

perante a Corte, o conteúdo da Sentença e as recomendações prolatadas a partir da sua decisão. 

 Após tais exposições, será necessário salientar a responsabilidade do Brasil quando 

assumiu o compromisso de prevenir e combater as violações aos direitos humanos firmados na 

ratificação do Pacto São José da Costa Rica, reconhecendo a competência e legitimidade do 

Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e quais as consequências de tal 

compromisso internacional. Entretanto, no plano prático o Estado brasileiro se mostra 

divergente das recomendações feitas pelo Tribunal, se apoiando nas suas afirmações de 

soberania e olvidando-se de cumprir com suas obrigações internacionais. Nesse sentido, indaga-

se: qual o papel de uma condenação internacional na Corte IDH, do ponto de alternância de 

comportamento e procedimentos de proteção e promoção dos direitos humanos? Quais as 

dificuldades nacionais do Brasil, de cumprir integralmente as obrigações impostas por um ato 

internacional, no caso a sentença da Corte IDH? 

A metodologia de abordagem utilizada será a indutiva, a partir da estrutura 
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procedimental do estudo de caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde e como técnica de 

pesquisa o uso da documentação indireta da revisão bibliográfica sobre o tema. Para isso, o 

trabalho será desenvolvido de forma descritiva, através do estudo de caso.  

 É inegável a necessidade de mudança da postura estatal para melhor resguardo dos 

direitos humanos e, de modo consequente, o cumprimento integral e efetivo das sentenças 

proferidas pela Corte Interamericana. Podendo ser utilizado como inspiração outros países 

membros da Organização dos Estados Americanos com a consagração constitucional da 

Convenção Americana ou, em casos extremos, mudanças no próprio órgão internacional para 

aprimorar a fiscalização do cumprimento pelos Estados Membros. 

 Por conseguinte, urge a necessidade de expor a importância do cumprimento das 

recomendações realizadas pelos órgãos, em especial pela Corte Interamericana, como fonte e 

simbologia de proteção dos direitos humanos. Consequentemente, as respostas para as questões 

do descumprimento e do cumprimento parcial alcançam temas que envolvem a maior 

propagação destes direitos fundamentais, atrelados ao desenvolvimento da vivência 

democrática, num contexto do Estado Democrático de Direito, como fundamentos da nossa 

Constituição Federal de 1988. 
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1  O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

1.1. Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

 Primeiramente, torna-se imprescindível explanar e compreender o Sistema Global e o 

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH), pois buscaremos abordar 

no contexto do Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. 

 Após os Direitos Humanos tomarem maior visão no plano jurídico internacional, com 

o advento da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) de 1948, após as atrocidades 

históricas da 2ª Guerra Mundial. No âmbito das Nações Unidas, formou-se o Sistema Global 

de Garantia aos Direitos Humanos, traçando normas gerais sobre: direitos civis e políticos; 

econômicos, sociais e culturais; além das garantias voltadas às proteções a categorias de pessoas 

vulneráveis e específicas (mulheres, crianças, etc.). 

 A existência de um Sistema Global visando a proteção dos Direitos Humanos, 

obviamente, significa que o amparo possui uma escala que não se limita ao critério regional, 

alcançando todos os Estados membros da ordem internacional (dependendo da ratificação do 

tratado pelo Estado). Por outro lado, cumulado ao Sistema Global, fora recomendado pelas 

Nações Unidas em 1977 (mediante Resolução 32/127) a criação de sistemas regionais de 

proteção, que trabalhassem em conjunto ao global, com o fito de alçar sólida promoção e 

proteção dos direitos humanos in loco e englobando as características regionais específicas. 

 Há na atualidade uma visão moderna sobre direitos humanos, a qual dispõe sobre a 

exigência de que tais direitos fundamentais sejam apreciados, resguardados e propagados por 

todas as ordens jurídicas, sendo ela nacional, continental ou global. Não sendo vistos como 

sistemas de proteção dicotômicos, mas sim, de forma integral inspirados na Declaração 

Universal (SANTOS. 2006. p. 191). 

 No plano prático, encontra-se inúmeras vantagens na instauração do sistema regional 

de direitos humanos, sendo o critério da especialidade o mais importante, especificamente, 

como no maior reflexo da cultura regional, valores históricos e particularidades do continente. 

acrescido também do critério político que envolve as organizações internacionais, com menor 

número de partes envolvidas, facilita o consenso entre os estados membros e na aceitação das 

decisões e determinações do sistema regional. 

 Deve ser ressaltado que a existência e aplicabilidade de ambos os Sistemas, regional e 

global, não divergem no plano jurídico internacional, por via contrária, se complementam, 

vejamos: 
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Em razão da diversidade de instrumentos internacionais de proteção é importante 

assinalar alguns aspectos. Primeiro é que o sistema global e os sistemas regionais não 

se mostram incompatíveis, mas são unidos pela identidade de propósito: proteção e 

promoção dos direitos humanos. Essas duas sistemáticas observam os valores e 

princípios enunciados na DUDH, que representa sua base de atuação. Os sistemas 

regionais funcionam como normas complementares dos objetivos pretendidos 

pelas Nações Unidas. Um segundo enfoque é o fato dos direitos da pessoa humana 

receber diversas proteções legais: a nacional e a internacional, esta última através dos 

seus sistemas global e regionais. Em face disto pode haver direitos idênticos que são 

tutelados por dois ou mais instrumentos. Como não há hierarquia entre estas 

sistemáticas caberá ao indivíduo, que sofreu a violação de direito, escolher o aparato 

que for mais favorável à proteção do seu direito. No domínio de proteção dos direitos 

humanos, o que vigora é a primazia da norma que for mais favorável à vítima seja de 

direito interno ou internacional. (SANTOS. 2006. p. 190) (Grifo nosso). 

 

 Ou seja, conforme supracitado, não há conflito das normas internacionais e os Sistemas 

Global e Regional, pois são eles complementares. Ademais, a mútua existência apenas estimula 

maior resguardo e promoção dos Direitos Humanos, podendo o indivíduo que teve seus direitos 

violados, buscar proteção na norma e pacto mais favorável à sua condição, pois, eventualmente, 

haverá instrumentos globais e regionais que tutelam o mesmo direito (PIOVESAN. 2013. p. 

342). 

 Somando ao objetivo da proteção global e regional dos Direitos Humanos, no ano de 

1969, foi realizada a Conferência Especializada sobre Direitos Humanos, em São José na Costa 

Rica. Em tal conferência, fora aprovada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(CADH – Também popularmente denominada como Pacto São José da Costa Rica), 

formalizando um dos principais instrumentos do Sistema Interamericano de Proteção em seu 

formato contemporâneo, já que anteriormente não havia um órgão judicial. A Convenção fora 

constituída no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), visando trazer ao campo 

geográfico dos Estados que compõe a organização uma maior eficácia na primazia dos Direitos 

Humanos. 

  A Convenção Americana sobre Direitos Humanos resguarda e consagra a 

obrigatoriedade dos estados membros em garantir, proteger e promover os direitos humanos 

dentro do seu âmbito jurídico interno, aos indivíduos que estão sujeitos e situados na jurisdição 

estatal. A Convenção prevê, inclusive a possibilidade do estado ser internacionalmente 

responsabilizado por qualquer violação aos Direitos Humanos previstos no instrumento 

internacional. 

 Em relação a estrutura do Pacto São José da Costa Rica, nota-se três partes: a primeira 

que dispõe sobre os direitos protegidos e deveres dos Estados; a segunda sobre os meios de 

proteção; e a terceira estabelece questões gerais e transitórias. A Convenção reconhece e 
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assegura inúmeros direitos, por exemplo: direito à vida; direito à personalidade jurídica; direito 

à liberdade; direito à proteção judicial; dentre outros. 

 Por fim, é cristalino que a Convenção Americana se firma como legislação 

fundamental na estrutura e finalidade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Além 

de expressar os direitos humanos defendidos, o Pacto de São José da Costa Rica prevê dois 

órgãos para melhor monitorar e implementar o Sistema Interamericano bem como os direitos 

que enuncia, são eles: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

1.2. Estrutura Orgânica Do SIDH - Da Comissão de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Funções e Diferenças 

 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos fora consagrada pela Organização 

dos Estados Americanos como órgão principal e autônomo, sendo encarregado da promoção e 

proteção dos direitos humanos no continente americano. Sua composição é formada por 7 (sete) 

comissários eleitos, por voto secreto na Assembleia Geral da OEA, indicados por países 

membros ou não da Convenção Americana, com mandado de 4 (quatro) anos renováveis por 

uma única vez. Entende-se que para integrar a Comissão, o candidato deve possuir autoridade 

moral e notório saber em matérias de Direitos Humanos. 

  A Comissão possui inúmeras funções, podendo agir de forma: conciliadora; assessora; 

crítica; legitimadora; promotora; e protetora. Conforme leciona Flávia Piovesan: 

 

De acordo com as acertadas observações do destacado internacionalista mexicano 

César Sepúlveda, atualmente presidente da citada Comissão Interamericana, a mesma 

realiza as seguintes funções: a) conciliadora, entre um Governo e grupos sociais que 

vejam violados os direitos de seus membros; b) assessora, aconselhando os Governos 

a adotar medidas adequadas para promover os direitos humanos; c) crítica, ao 

informar sobre a situação dos direitos humanos em um Estado membro da OEA, 

depois de ter ciência dos argumentos e das observações do Governo interessado, 

quando persistirem estas violações; d) legitimadora, quando um suposto Governo, 

em decorrência do resultado do informe da Comissão acerca de uma visita ou de um 

exame, decide reparar as falhas de seus processos internos e sanar as violações; e) 

promotora, ao efetuar estudos sobre temas de direitos humanos, a fim de promover 

seu respeito; e f) protetora, quando além das atividades anteriores, intervém em casos 

urgentes para solicitar ao Governo, contra o qual se tenha apresentado uma queixa, 

que suspenda sua ação e informe sobre os atos praticados. (FIZ-ZAMUDIO, p.152. 

Apud; PIOVESAN, Flávia. 2013. p.346) (Grifo nosso). 

 

Também é competência da Comissão Interamericana analisar e investigar as denúncias 

e comunicações encaminhadas por indivíduo ou grupo de indivíduos, ou entidades não 

governamentais em face de violações em Direitos Humanos. Em tais ponderações sobre as 
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denúncias, a Comissão verifica se há violações aos direitos elementares consagrados na 

Convenção Americana, com fulcro nos Artigos 44 e 41, da referida legislação: 

 

Artigo 41  
A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos 

humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições:  
a.       estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 
b.       formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o considerar 

conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos 

humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como 

disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos;  
c.       preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho 

de suas funções; 
 d.       solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações 

sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; 
 e.       atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados 

Americanos, lhe formularem os Estados membros sobre questões relacionadas com os 

direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles 

lhe solicitarem; 
 f.        atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua 

autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 
 g.       apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados 

Americanos. 

 

Artigo 44 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à 

Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção 

por um Estado Parte”. 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos).  

 

Isto significa que, nos termos do Artigo 41 da Convenção, a Comissão possui a 

competência em examinar as denúncias realizadas pelos agentes citados no Artigo 441. 

Entretanto, desde que o Estado (possível violador) tenha ratificado o Pacto São José da Costa 

Rica, reconhecendo assim a competência da Comissão para atuar e investigar em seu território. 

Ao receber a petição de denúncia, inicialmente, a Comissão analisa os pressupostos de 

admissibilidade. Com fulcro no artigo 46 da Convenção, são requisitos: o esgotamento dos 

recursos internos (conforme princípios do Direito Internacional), não haja litispendência de 

matéria internacional, qualificação da pessoa/representante/entidade e não tenha ultrapassado o 

prazo de 6 (seis) meses da notificação da decisão definitiva e violadora. 

Caso confirmado os requisitos, a Comissão Interamericana passa à análise do 

contraditório do Estado Membro acusado. Após a comunicação expedida pela Comissão, o 

 
1 O sistema de petições individuais são mecanismos que permitem o acesso do indivíduo aos 

órgãos de proteção internacional, em caso de violações aos direitos humanos que não foram 
resguardos pelo Estado. Tal possibilidade de acesso a justiça internacional pelo indivíduo está previsto 
também nos Artigos 23 e 51 do Regulamento Interno da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos.  
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Estado enviará sua manifestação de defesa e será avaliado se a denúncia da petição prevalece, 

podendo em andamento, arquivar o feito ou prosseguir com o procedimento. 

Entendendo a Comissão Interamericana que há motivos para prevalecer a petição de 

denúncia, pode requerer a investigação in loco dos fatos, se necessário (colhendo depoimento 

de testemunhas, com o fito de utilizar como prova nos casos contenciosos enviados à Corte), 

após, exercerá sua função conciliadora. Visando a solução amistosa, a Comissão elaborará um 

informe sobre os termos da conciliação, sendo publicado pela Secretaria da Organização dos 

Estados Americanos. 

Todavia, há a possibilidade de não chegar ao consenso entre as partes, assim será 

emitido um relatório pela Comissão Interamericana. O referido relatório será feito de forma 

conclusiva, obtendo a indicação pelo órgão dos direitos da Convenção Americana violados ou 

sobre a não violação. No caso de ser reconhecida a infração, no relatório irá conter 

recomendações ao Estado e, consequentemente, será aberto prazo de 3 (três) meses para tal 

cumprimento. 

Decorrendo o prazo estabelecido pela Comissão, em caso negativo de cumprimento 

do Estado, será votado pelos membros do órgão se há necessidade de encaminhar o caso à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos2. Para que seja encaminhado, a Comissão deverá deliberar 

e obter maioria absoluta de votos dos seus membros, podendo ainda solicitar aplicação de 

medidas provisórias, quando houver urgência e gravidade no caso submetido. 

Por fim, insta salientar que quando o caso contencioso é encaminhado à Corte 

Interamericana, a Comissão não atua como representante da vítima, nem como peticionário. 

Apesar de se manifestar em todos os casos em trâmite, o órgão se limita em operar pleiteando 

a efetividade dos interesses comuns do sistema regional interamericano, recebendo a titulação 

de ‘Ministério Público’ do sistema de proteção (SANTOS. 2006. p. 201). 

No que tange a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é imprescindível expor 

que está sediada em São José da Costa Rica, desde 3 (três) de setembro de 1979. Sua 

composição é formada por 7 (sete) juízes, especialistas em Direitos Humanos e com condições 

para exercer elevada função judicial, eleitos com base na titulação pelos Estados membros, na 

Assembleia Geral, e também na listagem propostas pelos próprios Estados. Os mandatos dos 

juízes duram 6 (seis) anos, com direito a uma reeleição e também usufruem das garantias e 

 
2 Com fulcro no Artigo 61 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, apenas a Comissão Interamericana 

e os Estados Partes podem submeter caso à decisão da Corte, não estando prevista a legitimação do indivíduo ou 

outros organismos internacionais. 
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privilégios dos agentes diplomáticos, que devem ser concedidos de forma automática pelo 

Estados, obviamente, no decorrer do mandato.  

Inclusive, no Artigo 55 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é 

consagrado a figura do juiz ad hoc e poderá ser convocado quando um dos magistrados 

designados para conhecer o caso for de nacionalidade do Estado Parte. Nesse contexto, há a 

possibilidade de outro Estado membro designar uma pessoa de sua escolha para complementar 

a Corte na qualidade de juiz ad hoc, todavia, desde que o selecionado obtenha as qualidades e 

requisitos dispostos no Artigo 52 da Convenção. 

Por se tratar de um órgão colegiado, os votos dos juízes podem ser publicados, desde 

que o magistrado tenha participado do exame do caso. Os votos são apresentados ao Presidente 

da Corte, dentro de um prazo fixado pelo mesmo, antecedendo ao ato de proferir a Sentença 

sobre o caso contencioso. 

A Corte é um Tribunal Internacional é permanente (Instituição Judicial), que atua com 

total independência e autonomia, ou seja, não depende da Organização dos Estados 

Americanos, já que exerce suas funções sem relação hierárquica. 

 

Por seu turno, a expressão “Instituição Judicial” reporta-se, como aduz Navia, a um 

tribunal que administra a justiça, com competência para decidir um caso contencioso 

relativo à interpretação e aplicação da CADH e para dispor garantia à vítima de 

violação de um direito ou liberdade protegidos por esta, o gozo dos mesmos, a 

reparação das consequências e o pagamento de uma justa indenização às vítimas. 

(NAVIA, p.258. apud SANTOS. 2006. p.202). 

 

As competências da Corte são determinadas em seu regimento interno3 e pela 

Convenção Americana, podendo exercer as funções consultiva e contenciosa. A função 

consultiva refere-se à interpretação e entendimento das normas dispostas da Convenção, já a 

função contenciosa funda-se no caráter jurisdicional de solução de controvérsias. 

Em sua função consultiva, há a possibilidade da Corte Interamericana ser consultada 

por países membros da OEA, ou não, sobre seu entendimento perante as normas da Convenção 

Americana e inclusive, de outros instrumentos legislativos internacionais que tratam sobre 

Direitos Humanos no sistema interamericano. Complementando sua essencial função 

interpretativa, em seus pareceres a Corte pode também pontuar sobre instrumentos legislativos 

internos dos Estados Membros e sobre sua compatibilidade com o ordenamento jurídico do 

Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (PIOVESAN, 2013, p. 352). 

 
3 As funções consultiva e contenciosa estão previstas nos Artigos 1º e 2º do Regimento Interno da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 
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Ainda merece ressalto, que em conjunto com a característica evolutiva dos Direitos 

Humanos, a Corte Interamericana realiza uma interpretação progressiva e dinâmica, dando ao 

texto da Convenção maior aplicabilidade ao seu tempo histórico e, consequentemente, a zelo 

na expansão dos direitos no âmbito interamericano. Como exemplo da função consultiva: 

 

Dentre as opiniões emitidas pela Corte, destaca-se o parecer acerca da impossibilidade 

da adoção da pena de morte no Estado da Guatemala (Opinião Consultiva n. 3, de 8-

9-1983). Neste caso, a Comissão Interamericana solicitou à Corte opinião no sentido 

de esclarecer se a imposição da pena de morte por um Estado, em face de crimes não 

punidos com essa sanção quando da adoção da Convenção Americana pelo Estado, 

constituiria violação à Convenção, ainda que o Estado tivesse feito reservas a essa 

importante previsão da Convenção. No parecer, a Corte afirmou: “A Convenção 

impõe uma proibição absoluta quanto à extensão da pena de morte a crimes 

adicionais, ainda que uma reserva a esta relevante previsão da Convenção tenha 

entrado em vigor ao tempo da ratificação. (PIOSEVAN. 2013. p.352) (Grifo 

Nosso).  
 

No que tange ao plano contencioso da Corte Interamericana, a mesma possui 

competência para examinar e julgar os casos que envolvam denúncias de violações aos Direitos 

Humanos dispostas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Após todo o 

procedimento, caso o órgão reconheça que houve violações, a Corte proferirá Sentença com 

recomendações e obrigações necessárias para reparação das violações causadas pelo Estado, 

além de haver a possibilidade dentre as obrigações, da condenação em indenizar as vítimas em 

quantia considerada como justa pelo Tribunal. 

No exercício de sua competência contenciosa, a Corte ao examinar os fatos que 

acarretaram na violação aos direitos humanos, deve se atentar ao momento em que a Convenção 

Americana fora reconhecida pelo Estado membro e quando entrou em vigor no país demandado.  

A Corte Interamericana não atua como mera instância processual de inconformismo 

(“Tribunal de Recursos”), muito menos serve para substituir a jurisdição interna do Estado. A 

função contenciosa da Corte deve ser acionada em casos que cumprem os critérios objetivos 

traçados pela Comissão Interamericana em sua análise. Entretanto, a sentença e posicionamento 

da Corte não fica vinculado ao relatório da Comissão, isto é, podendo haver divergência, dada 

a independência e autonomia dos órgãos. 

Ademais, após o reconhecimento e ratificação do tratado pelo Estado parte, a Sentença 

proferida pela Corte possui força vinculante e cabe ao Estado seu imediato cumprimento. 

Inclusive, caso haja condenação de indenização ou reparação material quantificada, o 

instrumento de sentença torna-se título executivo e deve ser executado conforme os trâmites e 

ordenamento jurídico interno (PIOVESAN, 2013, p. 354). 
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A Sentença proferida pela Corte Interamericana é inapelável e definitiva. Por esse 

motivo, não caberá recurso interposto para qualquer outro órgão do Sistema Interamericano de 

Proteção aos Direitos Humanos. Apenas há a possibilidade de uma das partes requerer ao 

Tribunal esclarecimento sobre sentido ou alcance de sentença, chamado de recurso de 

interpretação4, no nosso ordenamento jurídico interno assemelha-se aos embargos de 

declaração. 

Finalmente, após apresentar a organização do Sistema Interamericano de Proteção aos 

Direitos Humanos, deve ser ressaltado que o mesmo possui importante papel na atualidade, pois 

vem alcançando inúmeras reparações de diversas vítimas das violações aos direitos humanos 

no nível regional e fortalecendo a cultura dos direitos humanos em âmbito interamericano. 

 

1.3 Os Atos Internacionais: Jurisprudência e Opiniões Consultivas e o seu uso no Brasil 

 A República Federativa do Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos na Secretaria Geral da OEA, em 25 de setembro de 1992. Apenas em 10 de dezembro 

de 1998, que o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Desde a criação da Corte e do reconhecimento do Brasil, houve inúmeras contribuições do 

Tribunal para a real efetividade dos Direitos Humanos no sistema interamericano e também no 

âmbito jurídico e legislativo interno brasileiro. 

 O exercício da função contenciosa da Corte Interamericana, deve ser salientado, que 

há uma gigantesca contribuição no sistema de proteção interamericano, consagrando e 

reconhecendo a existência de jus cogens, sendo este instituto conceituado como “o conjunto de 

normas imperativas de direito internacional público. Reflete padrões deontológicos 

sedimentados no âmbito da comunidade internacional, cuja existência e eficácia independem 

da aquiescência dos sujeitos de direito internacional” (NOVO. 2017) 5. 

 

Em sentenças que têm como ponto central a questão da violação de normas da 

Convenção Americana sobre direito à vida, sobre a prática de tortura, 

desaparecimento forçado de pessoas, denegação de acesso à Justiça e consequente 

desrespeito ao princípio do devido processo legal, direitos da criança e do adolescente, 

execuções sumárias, trabalho escravo, direitos da população indígena, direito à 

assistência consular, enfim, violações dos princípios da igualdade, da não-

discriminação e da dignidade humana são hoje consagrados pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, de forma inconteste, como normas imperativas de Direito 

Internacional dos Direitos Humanos”. (PEREIRA. 2017. p. 25).  

 
4 O Recurso de Interpretação está previsto no Artigo 67 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possui 

o prazo de 90 (noventa) dias para interposição. 
5   Benigno Nunes Novo. Jus Cogens. 2017. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-

166/jus-cogens/ - Acessado em 04 de julho de 2020. 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-166/jus-cogens/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-166/jus-cogens/
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 Ademais, o reconhecimento e aplicabilidade das jus cogens nas jurisprudências da 

Corte Interamericana são recorrentes. A título de exemplo, no Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, 

onde o Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, em seu voto separado, afirmou que a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos vinha sendo reconhecida como um dos tribunais que mais 

contribuíam com a matéria de jus cogens em Direitos Humanos, inclusive, sendo utilizada como 

parâmetro pelo Tribunal Penal Internacional ad hoc para a antiga Iugoslávia. Por fim, o juiz 

invoca que há necessidade de ampliar o conteúdo material de jus cogens, conforme o pioneiro 

e histórico Parecer Consultivo nº 18, que abordou a temática sobre Condição Jurídica e Direitos 

dos Migrantes Indocumentados, o qual determinou o princípio da igualdade e não-

discriminação como matéria de jus cogens6. 

 A Jurisprudência firmada pela Corte Interamericana, aplicabilidade das funções 

contenciosas e consultivas, criam enormes benefícios para comunidade jurídica internacional. 

É cristalino que o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos possui enorme 

relevância para jurisprudência internacional para a efetiva consolidação dos Direitos Humanos, 

como na Opinião Consultiva nº 16/99 – “Direito a informação sobra a Assistência Consular no 

Marco das Garantias do Devido Processo Legal”. Esse parecer consultivo é considerado um 

marco na história da Corte e Jurisprudência internacional, pois, de forma pioneira, estabeleceu 

uma interpretação evolutiva dos tratados internacionais de proteção, afirmando que são 

instrumentos vivos que acompanham a evolução histórica e as condições de vida da atualidade. 

Tal entendimento inclusive fora aproveitado e aplicado pela Corte Internacional de Justiça no 

Caso La Grand, decidindo com base nos enunciados da Corte Interamericana. 

 Trazendo a aplicabilidade da Jurisprudência e Opiniões Consultivas da Corte 

Interamericana para o âmbito interno da República Federativa do Brasil, há opiniões que foram 

recepcionadas pelo Brasil, sem a influência do contencioso exercido pelo Tribunal. Como na 

Opinião Consultiva nº 5 proferida pela Corte, onde fora proposta pela Costa Rica com o fito de 

discutir sobre os Artigos 13 e 29 da Convenção Americana, que tratam sobre a liberdade de 

expressão e o conflito da lei costarriquenha sobre a obrigatoriedade da afiliação dos jornalistas 

ao Conselho Profissional de Jornalistas. Em seu parecer, decidiu a Corte Interamericana: 

 

“No parecer, a Corte esclareceu que a garantia à liberdade de pensamento e de 

expressão, consubstanciada no art. 13, não era apenas um direito individual de 

 
6 Parágrafo 44 e 46 do Voto do Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, no Caso Ximenes Lopes vs. Brasil - 

Disponível em:  https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf -  Acesso em 02 de julho de 

2020.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf
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expressar-se, mas incluía também o direito da coletividade de receber informações. 

Dessa forma, além de ser proibido impedir que alguém se expressasse, deveria haver 

garantia de que a coletividade recebesse todas as informações possíveis, sem qualquer 

restrição”. (ARAUJO. 2005. p. 66).  

 

 Por corolário lógico, a Corte reconheceu que as restrições impostas pela Lei interna da 

Costa Rica eram incompatíveis com a Convenção Americana, sendo desnecessário a filiação 

obrigatória dos jornalistas ao Conselho e a conclusão no curso específico de jornalismo. 

 Diante de tal posicionamento da Corte, o Ministério Público Federal brasileiro propôs 

uma Ação Civil Pública contra a legislação interna (Decreto Lei nº 972/69) que instituía a 

obrigação de diploma de jornalismo para a inscrição no Ministério do Trabalho quem exercia a 

profissão de jornalista no Brasil. A ação fora julgado procedente pelo Poder Judiciário, além 

dos fundamentos com base na Convenção, fora determinado que a Constituição Federal 

consagra e preserva a liberdade de expressão, acesso à informação e de livre exercício da 

profissão. 

 Também a Opinião Consultiva de nº 16, que abordava os Direitos à Assistência 

Consular. Em 1997, o parecer fora provocado pelo México questionando a ausência de 

informação oferecida pelo Estado ao estrangeiro preso e seu direito de solicitar assistência ao 

seu consulado de origem7. A Corte Interamericana determinou que a notificação consular é 

direito do estrangeiro e direito individual do preso, sendo dever do Estado em que se encontra 

preso informa-lo de tais direitos. 

 Na época dos fatos, o Procurador da República André de Carvalho Ramos, seguindo 

as determinações da Opinião Consultiva nº 16, emitiu recomendações à Polícia Federal para 

que os presos estrangeiros no Brasil fossem informados de seus direitos à assistência consular, 

inclusive com registro no auto de prisão em flagrante para que outras autoridades também 

tomassem ciência de tais direitos (ARAUJO. 2005. p. 66). 

 Sendo imperioso ressaltar que após a ratificação do Pacto São José da Costa Rica e o 

reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as 

Jurisprudências e Opiniões Consultivas devem ser reconhecidas e aplicadas pelos operadores 

jurídicos internos do Estado Parte. Tais atos internacionais esclarecem a interpretação e 

entendimento da Corte em face da Convenção Americana, devendo ser acolhidos e aplicados 

nos planos internos dos Estados. Assim posto, a aplicação no âmbito interno brasileiro trouxe 

inúmeros benefícios para os indivíduos, sendo eles nacionais ou não, e quando o Estado absorve 

 
7 Tal Parecer Consultivo fora solicitado pelo México, pois, à época havia inúmeros mexicanos presos e condenados 

a pena de morte nos Estados Unidos da América. Sendo alegado que não estava sendo cumprido com os direitos 

à assistência consular. Inclusive, o Estado já havia sido contestado na Corte Internacional de Justiça conforme 

Caso Breard do Paraguai e LeGrand da Alemanha. 
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os ensinamentos da Corte, é nítida a maior propagação e proteção dos direitos humanos no seu 

território quando apresentada flagrante violação.  

 Ante ao exposto, conclui-se que a competência consultiva da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos caracteriza-se por sua natureza sui generis8, ou seja, se organiza e exerce sua 

competência de forma única. Possuindo uma importante amplitude na jurisprudência 

internacional e na evolução histórica dos Direitos Humanos (conforme já reconhecido pela 

melhor doutrina, no que tange a pioneira Opinião Consultiva nº 16/99), especialmente, no 

resguardo do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. 

  

1.4 Condenações do Brasil na Corte IDH e o seu cumprimento  

 Por outro lado, além de usufruir da função consultiva da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, a República Federativa do Brasil também já fora levada para o Tribunal e 

foi condenada em 8 (oito) casos sentenciados, são eles: Caso Damião Ximenes Lopes; Caso 

Garibaldi; Caso Escher e outros; Caso Gomes Lund e outros; Caso Favela Nova Brasília; Caso 

do Povo Xucuru; Caso Herzog e outros; e Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. 

 O Caso Damião Ximenes Lopes foi o primeiro levado a Corte, que resultou em 

condenação em face do Estado brasileiro. No referido caso, fora abordado a violação do Estado 

ao direito à integridade física e psíquica da pessoa humana, direito à vida, direito às garantias 

judiciais e a proteção judicial. Resumidamente, em 1999, na cidade de Sobral no estado do 

Ceará, o paciente Damião Ximenes Lopes fora torturado e morto em Casa de Repouso 

conveniada ao SUS (Sistema Universal de Saúde). Em sede de Sentença, a Corte Interamericana 

condenou o Estado brasileiro a indenizar os familiares da vítima e levar a julgamentos os 

responsáveis pelo crime. No ano de 2007, a União cumpriu com a obrigação de indenizar os 

familiares da vítima e, em 2009, 6 (seis) profissionais da área de saúde foram considerados 

culpados e condenados à 6 (sei) anos de reclusão no Brasil. 

 No Caso Garibaldi fora discutido e levado ao Tribunal as violações do Brasil ao direito 

à vida e os deveres estatais de persecução criminal e da prestação jurisdicional em tempo 

razoável, direito às garantias judiciais e a proteção judicial. Resumidamente, os fatos se deram 

em 1998, quando o trabalhador rural Sétimo Garibaldi foi morto por pistoleiros em 

acampamento do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O caso encaminhado à 

Corte Interamericana, a qual determinou que o Brasil efetuasse o pagamento de indenização à 

família Garibaldi, além de recomendar que houvesse a conclusão do inquérito policial do caso 

 
8 Expressão em latim que significa único do seu género. 
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e a responsabilização dos servidores públicos que conduziram a apuração. Entretanto, no âmbito 

interno, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito e foi acolhido pela Justiça 

Estadual, por fim, os recursos não obtiveram êxito, e o Superior Tribunal de Justiça manteve o 

arquivamento do processo9. 

 Na terceira condenação do Brasil, no Caso Escher e outros, a Corte observou as 

violações ao direito à intimidade e ao devido processo legal. Pois que os fatos decorreram com 

a solicitação da Polícia Militar ao Poder Judiciário para interceptar as linhas telefônicas 

utilizadas por cooperativas ligadas ao MST, as interceptações deram-se de forma ilegal e, 

inclusive, conversas foram divulgadas em rede de comunicação nacional. Por unanimidade a 

Corte decidiu que o Brasil deveria arcar com as indenizações às vítimas e investigar os fatos 

geradores das violações do relatado caso, tais pontos foram considerados cumpridos pelo órgão 

internacional. 

 Um dos casos mais delicados e problemáticos foi o Gomes Lund e outros (mais 

conhecido como Caso Guerrilha do Araguaia), já que envolve um período histórico obscuro na 

história do país. O Estado brasileiro fora intimado pela Corte para responder pelo 

desaparecimento e mortes dos membros do Partido Comunista do Brasil na década de 70. A 

Corte Interamericana julgou que o Brasil era responsável pelo desaparecimento forçado e pelas 

violações do direito à vida, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à integridade pessoal 

e à liberdade pessoal. Apesar da sentença ter tomado certa repercussão no direito brasileiro, o 

Estado brasileiro deixou de cumprir inúmeras recomendações realizadas pela Corte 

Interamericana. 

 O Caso Favela Nova Brasília fora julgado pela Corte Interamericana em 2017, sendo 

levado ao Tribunal, pois, houveram duas chacinas ocorridas em comunidades carentes, 

especificamente no complexo do Alemão no estado do Rio de Janeiro. A Corte analisou o 

mérito em torno das violações ao direito a garantia e proteção judicial, integridade pessoal e a 

circulação e residência. Por fim, determinando que o Estado deveria indenizar a família das 

vítimas e que as investigações fossem reabertas. 

 Já no que tange ao Caso do Povo Indígena Xucuru e seus Membros, a Corte 

Interamericana debruçou sobre as violações ao direito à propriedade, as garantias e proteções 

judiciais e à integridade pessoal. Levando em consideração que a comunidade indígena Xucuru 

aguardava há anos a devida demarcação de suas terras e que o Estado retirasse os invasores 

dela. Em Sentença, a Corte considerou o Brasil culpado por tais violações e, também, por negar 

 
9 Recurso Especial nº 1.351.177/PR – STJ, 6ª Turma, relator Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 
15/06/2016; 
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proteção judicial a comunidade indígena, devendo pagar indenização aos posseiros e ajustar 

políticas de proteção aos povos indígenas. 

 O Caso Herzog e outros também aborda o período histórico da Ditadura Militar, pois, 

durante tal período, o jornalista Vladimir Herzog fora intimado para comparecer na sede do 

DOI/CODI e, quando compareceu, foi torturado e morto pelos membros do órgão. Na Sentença 

proferida pela Corte Interamericana, ficou determinado que o Estado brasileiro é culpado pela 

ausência investigação e julgamento dos responsáveis pela morte e tortura do jornalista e, 

ademais, também julgou culpado pela violação ao direito à verdade (pela versão de suicídio 

passada à família na época). Tratando-se do Regime Militar, a República Federativa do Brasil 

possui uma postura muito inerte e não realizou com integralidade as recomendações postas pela 

Corte. 

 Antes de adentramos na análise de caso central no presente estudo, deve ser ressaltado 

que o Estado brasileiro possui certas dificuldades para cumprimento integral de todas as 

recomendações e obrigações feitas pela Corte Interamericana nos casos narrados. Sendo sua 

maior problemática na responsabilização dos responsáveis pelas violações e na investigação 

dos fatos, logo, este trabalho também possui como objetivo analisar e evidenciar as razões para 

tal descumprimento e apresentar vias possíveis para o cumprimento integral das recomendações 

realizadas pela Corte Interamericana, com o fito do sistema brasileiro contribuir com a maior 

propagação da cultura dos Direitos Humanos no âmbito interno. 
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2  CASO TRABALHADORES DA FAZENDA BRASIL VERDE VS. BRASIL 

 

2.1.   Contexto histórico do caso e o julgamento no Brasil 

Iniciando este presente capítulo, deve ser ressaltado que foram utilizadas como fontes 

principais o Relatório de Admissibilidade e Mérito da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos10 e Sentença do Caso proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos11, 

com o objetivo de coletar as informações oficiais sobre os fatos históricos e procedimentos 

jurídicos ante aos órgãos internacionais. 

Tendo a problemática do caso dos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde se iniciando 

em 21 de dezembro de 1988, quando a Comissão Pastoral da Terra e a Diocese de Conceição 

de Araguaia, acompanhados por parentes de Luis Ferreira da Cruz e Iron Canuto da Silva, de 

16 e 17 anos respectivamente, apresentaram uma denúncia perante a Polícia Federal. 

Na denúncia oferecida pelos familiares e os órgãos, fora alegado que os jovens haviam 

desaparecidos durante o mês de agosto de 1988, levados para trabalhar durante 60 dias na 

Fazenda Brasil Verde, no estado do Pará. Ademais, os parentes informaram que os jovens, após 

o período combinado, tentaram sair do local, porém, foram ameaçados e forçados a regressar 

ao trabalho, logo depois desaparecendo. 

A Fazenda Brasil Verde se localizava no município de Sapucaia, estado do Pará, na 

República Federativa do Brasil. Possuindo como área total de 8.544 hectares, onde era criado 

cabeça de gados e tinha como proprietário no momento dos fatos, o sr. João Luis Quagliato 

Neto, que também fazia parte do Grupo Irmãos Quagliato (um grupo familiar voltado para 

agropecuária que possuem grandes fazendas na localidade, atuam na área de pecuária de corte 

atualmente). 

Após denúncias de trabalhadores e moradores da região que relataram condições de 

trabalho análogas à escravidão, em 25 de janeiro de 1989, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

contactou o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), localizado em 

 
10 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório de Admissibilidade e Mérito Fazenda Brasil Verde 

Vs. Brasil, Nº 169/2011. 2011. Disponível em: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12066FondoPt.pdf - Acesso em 13/08/2020. 
11 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sentença do Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. 

Brasil. 2016. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf - Acesso em 

13/08/2020. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12066FondoPt.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf
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Brasília. Na denúncia requereu a instauração de fiscalização na região, pois eram reincidentes 

as notícias de trabalho escravo no local. 

Por conseguinte, após provocação, a Polícia Federal realizou uma vistoria na Fazenda 

Brasil Verde, relatando que não havia vestígios de trabalho escravo em face da situação 

encontrada, apesar de informar que os trabalhadores recebiam valores irrisórios comparados a 

jornada de trabalho constituída, todavia, viam-se presos a aceitar tais condições já que não 

haviam muitos empregos na região. Entretanto, no mesmo relatório de vistoria, fora salientado 

que os jovens desaparecidos fugiram para outra fazenda em busca de trabalho (COMISSÃO 

IDH. 2011. p. 17). 

Alguns anos depois, especificamente em 18 de março de 1992, a Comissão Pastoral da 

Terra encaminhou um ofício à Procuradoria Geral da República, relatando as denúncias 

realizadas anos antes. A Procuradoria instaurou um processo administrativo, porém, novamente 

fora relatado que não havia trabalho escravo na região. 

Contudo, em 02 de agosto de 1993, a Delegacia Regional do Trabalho do estado do 

Pará, entrou em contato com a Procuradoria Geral da República, afirmando que havia realizado 

nova vistoria no local e que não presenciou trabalho escravo na Fazenda Brasil Verde, porém, 

havia 49 trabalhadores sem registros em suas Carteiras de Trabalho. 

Em 10 de março de 1997, o senhor José da Costa Oliveira, compareceu ao Departamento 

da Polícia Federal do Pará e relatou que conseguiu fugir da Fazenda Brasil Verde. Informou 

que foi contratado pelo “gato” Raimundo e que deviam gastos de hospedagem e utensílios de 

trabalho. Outrossim, foram ameaçados de morte caso efetuassem qualquer tipo de denúncia ou 

se tentassem fugir da fazenda, prática utilizada como tentativa de ludibriar as fiscalizações. 

Por consequência da denúncia realizada pelo José da Costa Oliveira, em abril de 1997, 

o Ministério do Trabalho realizou nova visita e vistoria em face da Fazenda Brasil Verde, em 

tal procedimento fora concluído que os trabalhadores eram alojados em barracos sem qualquer 

higiene; inúmeros possuíam doenças de pele e não recebiam tratamento adequado; todos eram 

ameaçados por armas de fogo e não podiam sair da fazenda; além de serem escondidos durante 

as fiscalizações dos órgãos competentes (COMISSÃO IDH. 2011. p. 19).  

Apenas em 30 de junho de 1997, como fruto do relatório supracitado, o Ministério 

Público Federal ajuizou denúncia em face de: Raimundo Alves da Rocha (empregador dos 

rurais); Antônio Alves Vieira (gerente da Fazenda Brasil Verde) e João Luiz Quagliato Neto 

(proprietário da Fazenda) por trabalho escravo, aliciamento de trabalhadores, atentado contra a 
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liberdade do trabalho e frustrar direitos trabalhistas, crimes previstos nos Artigos 149; 197, 

inciso I; 207 e 203 c/c 71 do Código Penal12 (COMISSÃO IDH. 2011. p. 21). 

A audiência preliminar fora realizada em 13 de setembro de 1999, contra o proprietário 

da fazenda, sr. João Luiz Quagliato Neto, após diversas intimações. Todavia, o Ministério 

Público solicitou a suspensão condicional do processo instaurado por dois anos, nos moldes do 

Artigo 89 da Lei 9.099/95, pois a pena prevista era menor que um ano. O Magistrado acolheu 

a suspensão condicional do processo e em maio de 2002, fora declarada extinta a ação penal 

(COMISSÃO IDH. 2011. p. 22). 

A audiência de qualificação e interrogatório em face de Raimundo Alves da Rocha e 

Antônio Alves Vieira aconteceu 22 de junho de 1999. Entretanto, em 16 de março de 2001, o 

juiz substituto declarou a “incompetência da Justiça Federal” e encaminhou os autos para a 

Justiça Estadual de Xinguara. No ano de 2003 aconteceu a audiência, porém, em novembro do 

mesmo ano, o Ministério Público Estadual do Pará requereu em sede de Alegações Finais o 

arquivamento da denúncia por “falta de indícios suficientes de autoria” (COMISSÃO IDH. 

2011. p. 22). 

Toda a problemática processual não fora solucionada e, em novembro de 2004, a Justiça 

Estadual também se declarou incompetente para julgar o caso, gerando conflito de competência. 

Por conta disso, o processo chegou a tramitar no Superior Tribunal de Justiça, em setembro de 

2007, a Terceira Turma declarou que a Justiça Federal e reenviou os autos para a Vara de 

Marabá no Pará (COMISSÃO IDH. 2011. p. 23). 

Diante da ausência dos réus, após inúmeras intimações, em 27 de outubro de 2007, o 

juiz federal solicitou as razões finais das partes. Contudo, o Ministério Público afirmou que 

ocorrera a prescrição dos crimes e que a demanda deveria ser arquivada, sendo tal tese acatada 

pelo juízo. Ou seja, todos os 3 (três) foram absolvidos após toda a morosidade da justiça. 

(COMISSÃO IDH. 2011. p. 23). 

Cumulado a todo o procedimento penal, no ano de 2000, de forma concomitante, a 

Delegacia Regional do Trabalho do Pará (DRTP) realizou nova fiscalização na Fazenda Brasil 

Verde, constatando que as péssimas condições de trabalho permaneciam, ainda havia 

aliciamento ilegal e os trabalhadores desejavam manifestamente o retorno para suas residências. 

Somada a tudo isso, ainda fora constatado que havia vigilância armada na fazenda, reforçando 

a ideia de ameaça presenciada nos relatórios de outros órgãos. Por fim, com todas as 

 
12 Tais Artigos dispõem sobre os crimes, respectivamente: redução a condição análoga à de escravo; atentado 

contra a liberdade de trabalho; aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional; frustação 

de direito assegurado por lei trabalhista; crime continuado. 
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informações recolhidas na fiscalização, afirmou a Delegacia Regional do Trabalho do Pará 

(DRTP) que os 82 (oitenta e dois) trabalhadores eram vítimas de trabalho escravo na Fazenda 

Brasil Verde. 

Tomando ciência do relatório da DRTP, o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

apresentou uma Ação Civil Pública, em 30 de maio de 2000, requerendo o fim das atividades 

na fazenda, interrompendo o trabalho escravo e o regime de cárcere privado, configurando 

crime contra a liberdade do trabalho. A audiência de conciliação ocorreu logo depois, no dia 20 

de julho de 2000, na qual o proprietário da fazenda, sr. João Luiz Quagliato Neto, se 

comprometeu em não permitir mais o trabalho escravo e fornecer condições mínimas de 

trabalho (moradia, instalações sanitárias, água potável, etc.), sob pena de multa (COMISSÃO 

IDH. 2011. p. 28).  

Com a celebração do acordo em audiência, a Ação Civil Pública fora arquivada em 18 

de agosto de 2000. Porém, a Delegacia Regional do Trabalho se responsabilizou por fiscalizar 

o cumprimento do acordo, chegando a realizar outras vistorias (nos anos de 2001 e 2002), no 

entanto, afirmou que a Fazenda Brasil Verde estava “cumprindo com o acordo” (COMISSÃO 

IDH. 2011. p. 29).  

Por outro lado, no ano de 2007, ainda não havia informações procedentes sobre o 

paradeiro dos jovens Iron Canuto da Silva e Luis Ferreira da Cruz (aqueles mencionados no 

início da descrição e que foram considerados desaparecidos). Assim sendo, a Polícia Federal 

do Pará solicitou a Comissão Pastoral da Terra que remetesse a cópia da denúncia do 

desaparecimento, com o fito de obter informações sobre seus paradeiros. Após investigações, a 

Polícia afirmou que ambos haviam falecidos, porém por motivos diversos do trabalho escravo 

investigado (CORTE IDH. 2016. p. 46).  

Ante a todo exposto, com a extrema morosidade nas investigações, no trâmite da ação 

penal arquivada e com a ação civil pública não ocorreu reparações das vítimas pelos danos 

sofridos. A omissão estatal fora tão gritante após a primeira denúncia, em 1988, até a emissão 

do Relatório de Admissibilidade e Mérito da Comissão em 2011, se passaram 23 (vinte e três) 

anos sem o devido resguardo por parte do Estado brasileiro. Devendo ser salientado que a falha 

do Estado na prestação jurisdicional e, consequentemente, na tarefa de proteger os direitos 

fundamentais, constituiu motivo para acionar a sistemática internacional com base no 

esgotamento dos recursos internos (PIOVESAN, 2013, p. 415).  

Por tais fatos e razões, diante da limitação sofrida no Poder Judiciário brasileiro, as 

vítimas denunciaram e pleitearam a reparação ante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos dos danos sofridos, pois se tratava de crimes de violações dos direitos humanos. 
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Dessa forma, resolveram por acionar a jurisdição internacional pleiteando o resguardo dos 

Direitos Humanos explanados pela Convenção. 

 

2.2 Narrativa e aspectos do relatório e da sentença do Caso Trabalhadores da Fazenda 

Brasil Verde  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu a denúncia da Comissão 

Pastoral da Terra e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL/Brasil), em 12 de 

novembro de 1998, contra a República Federativa do Brasil, tendo a mesma sido citada em 25 

de novembro de 199813. 

Após a ausência de resposta por parte do Estado brasileiro, em 13 de julho de 2001, a 

Comissão solicitou que o Brasil se manifestasse sobre o mérito, pois tratava-se de gravidade e 

urgência da integridade das vítimas envolvidas, nos moldes do Artigo 37.3 do seu Regulamento 

Interno. Ademais, fora encaminhado por parte dos peticionários novas informações alusivas ao 

mérito da demanda, sendo recebidas pela Comissão. 

No ano de 2004, a Comissão solicitou novamente manifestação das partes sobre o caso, 

sendo requerido pelos peticionários dilação de prazo por três vezes para apresentação de novas 

informações do caso, decorrendo o último prazo em 07 de janeiro de 2005 (COMISSÃO IDH. 

2011. p. 2). 

Em 16 de outubro de 2007, o Estado brasileiro apresentou sua primeira contestação 

sobre o mérito e a admissibilidade da demanda. Apenas em novembro de 2011, a Comissão 

elaborou o Relatório de Admissibilidade e Mérito chegando às conclusões sobre o caso e 

formulou diversas recomendações à República Federativa do Brasil, sendo as conclusões: A. 

Fora violado os direitos consagrados nos Artigos 5, 6, 7, 8, 22 e 25 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos; B. Houve violação dos direitos consagrados nos Artigos I, II, XIV, VIII 

e XVIII da Declaração Americana dos Direitos do Homem; C. O Estado não tomou medidas 

necessárias e eficazes para garantir os direitos humanos violados, nos termos do Artigo 1.1 da 

Convenção. Chegando a aplicar o instituto da prescrição no plano jurídico interno em face dos 

direitos considerados violados (COMISSÃO IDH. 2011. p. 62). 

Diante das violações consideradas pela Comissão Interamericana, consequentemente, a 

mesma recomendou ao Estado brasileiro as seguintes medidas: A. Reparar as vítimas pelos 

 
13 O Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil não foi o primeiro a ser analisado pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. No Caso José Pereira, o Estado brasileiro reconheceu a 
existência de trabalho escravo no seu território e celebrou um acordo, se comprometendo em reparar 
com os danos sofridos pela vítima, julgar e punir os responsáveis e adotar medidas para prevenção de 
outros casos. 
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danos materiais e morais sofridos, assim como o salário devido e montantes ilegalmente 

subtraídos; B. Investigar os fatos referentes as violações aos direitos humanos dentro do prazo 

razoável; C. Promover medidas penais e administrativas pertinentes as ações e omissões dos 

agentes estatais; D. Estabelecer mecanismos de busca das vítimas de trabalho escravo; E. 

Implementação de políticas públicas e legislativas com a finalidade de prevenção de novas 

violações alusivas ao trabalho escravo. Cumulados com a erradicação da discriminação racial 

nas campanhas de conscientização, a respeito da sujeição à servidão e ao trabalho escravo; F. 

Fortalecer o sistema jurídico e efetivamente cumprir com as legislações trabalhistas; G. Zelar 

pelo cumprimento das leis trabalhistas referente aos salários e jornadas de trabalho (CORTE 

IDH. 2016. p. 5). 

Por derradeiro, ante a notificação do Estado sobre o Relatório de Admissibilidade e 

Mérito proferido, a Comissão estabeleceu prazo de 2 (dois) meses para cumprimento das 

recomendações. Diversamente disso, a República Federativa do Brasil solicitou dilação de 

prazo por 10 (dez) vezes, levando a Comissão concluir que não haveria solução amistosa das 

violações. 

Em 04 de março de 2015, a Comissão encaminhou o Caso à jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Solicitou ainda que o Tribunal decretasse a 

responsabilidade do Estado pelas violações discriminadas no Relatório de Admissibilidade e 

Mérito proferido pela própria Comissão. Após a manifestação das partes, últimas diligências e 

alegações finais, no dia 18 de outubro de 2016, o Tribunal iniciou o julgamento e, por 

consequência, a proferir sentença. 

Antes de adentrar o mérito da demanda encaminhada à Corte, fora analisada as exceções 

preliminares invocadas pelo Estado brasileiro, sendo um total de 10 (dez). Foram pontos 

trazidos pelo Brasil: A. Inadmissibilidade da submissão do caso à Corte em virtude da 

publicação do Relatório de Mérito por parte da Comissão; B. Incompetência ratione personae 

a respeito de supostas vítimas não identificadas; identificadas mas que não concederam 

procuração; que não figuravam no Relatório de Mérito da Comissão ou que não estavam 

relacionadas aos fatos do caso; C. Incompetência ratione personae sobre violações em abstrato; 

D. Incompetência ratione temporis a respeito de fatos anteriores à data de reconhecimento da 

jurisdição da Corte por parte do Estado; E. Incompetência ratione temporis sobre fatos 

anteriores à adesão do Estado à Convenção Americana; F. Incompetência ratione materiae por 

violação ao princípio da subsidiariedade do Sistema Interamericano (fórmula da 4ª instância); 

G. Incompetência ratione materiae relativa a supostas violações da proibição de tráfico de 

pessoas; H. Incompetência ratione materiae sobre supostas violações de direitos trabalhistas; 
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I. Falta de esgotamento prévio dos recursos internos; e J. Prescrição da petição perante a 

Comissão a respeito das pretensões de reparação de dano moral e material (CORTE IDH. 2016. 

p. 9). 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos apenas julgou parcialmente uma exceção 

de preliminar apresentada pelo Estado brasileiro, no que tange a “incompetência ratione 

temporis a respeito de fatos anteriores à data de reconhecimento da jurisdição da Corte pelo 

Estado” (Item D das preliminares supracitadas). O Tribunal fundamentou que pode examinar e 

pronunciar-se sobre as demais violações em fatos ocorridos após o dia 10 (dez) de dezembro 

de 1998, ou seja, após o reconhecimento da competência do próprio Tribunal por parte do 

Estado. Fora considerado parcialmente procedente, pois a Corte afirmou que em caso de 

violação contínua ou permanente que se estendesse após a data de reconhecimento da 

jurisdição, seria de competência do Tribunal em analisar tal fato (CORTE IDH. 2016. p. 18). 

 Por outra via, a Corte Interamericana julgou improcedente as demais preliminares 

invocadas pelo Estado brasileiro. O Tribunal ressaltou que as matérias apresentadas não 

deveriam ser apreciadas como preliminares, pois adentravam em quesitos de mérito (CORTE 

IDH. 2016. p. 9/25) 

Ainda antes de apreciar o mérito da demanda apresentada, o Tribunal definiu como 

imprescindível o reconhecimento das supostas vítimas, pois o caso se põe de maneira complexa 

pela quantidade de trabalhadores localizados na Fazenda Brasil Verde durante as vistorias 

realizadas em abril de 1997 e março de 2000 (atentando-se com a preliminar acolhida, se 

pronunciando apenas sobre as vítimas e violações que ocorreram ou persistiram após 10 de 

dezembro de 1998). 

Por conta disso, a Corte passou a analisar os relatórios das partes e da Comissão, somada 

as provas constituídas nos autos. Tomando como base, na vistoria de abril de 1997, 43 (quarenta 

e três) trabalhadores considerados como vítimas e ais quais usufruiriam das garantias e 

proteções judiciais possíveis proferidas por Sentença (CORTE IDH. 2016. p. 49/50). 

 Utilizando-se da mesma metodologia, o Tribunal declarou que nas fiscalizações 

realizadas em março de 2000 e encontrando indícios probatórios suficientes, seriam 

consideradas como supostas vítimas 85 trabalhadores que também sofreriam com as possíveis 

garantias e proteções judiciais. Por fim, após determinação das supostas vítimas, a Corte 

Interamericana passou analisar o mérito. 

A República Federativa do Brasil fora acusada de violar inúmeros direitos protegidos 

pela Convenção Americana, sendo eles: proibição da escravidão, servidão, trabalho forçado e 

tráfico de escravos e de mulheres; direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal, ao 
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reconhecimento da personalidade jurídica; direito de circulação e de residência; discriminação 

estrutural; e direitos da criança. 

No que tange a proibição da escravidão, servidão, trabalho forçado e tráfico de pessoas, 

possui caráter de jus cogens no Direito Internacional, sendo considerada obrigação erga omnes 

e, obviamente, de cumprimento obrigatório pelos Estados. Nesse sentido que a Convenção 

Americana se resguarda no Artigo 6, in verbis: 

 

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. (Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 1969).  
 

A Comissão se manifestou inicialmente, expondo sobre a escravidão que, de acordo 

com a Convenção, entende-se como exercício dos atributos de propriedade sobre uma pessoa, 

isto é, exercer controle sobre o indivíduo ao ponto de anular a personalidade da vítima (como 

se um objeto fosse). A servidão por dívidas também se inclui a prática análoga à escravidão, 

sendo também proibida por instrumentos internacionais. Por último, também afirmou que o 

trabalho forçado se configura com a ameaça feita sobre a vítima para que realize serviços contra 

sua vontade, ademais, o mero pagamento em troca dos serviços não desconfigura a servidão ou 

trabalho escravo. (CORTE IDH. 2016. p. 57) 

Por via de consequência, a Comissão afirmou que no caso encaminhado ao Tribunal, a 

ausência de medidas eficazes contra o trabalho escravo, servidão e trabalho forçado, gera 

violações à outras garantias previstas na Convenção, especificamente os direitos à integridade 

pessoal, à liberdade pessoal e à circulação e residência (CORTE IDH. 2016. p. 58). 

Apesar de reconhecer que o Brasil, após o ano de 2003, tomou esforços para combater 

o trabalho escravo, a Comissão pronunciou-se que não foram medidas eficientes, pois houve 

falta de periodicidade nas fiscalizações, insuficiência de registro e ausência de consequência, 

ante a situação encontrada. Portanto, a Comissão argumentou que o Estado seria 

internacionalmente responsável por não adotar medidas suficientes em face das irregularidades 

encontradas, violando do Artigo 6 e sucessivamente dos Artigos 5, 7 e 22 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

Os Representantes reafirmaram a responsabilidade internacional do Estado brasileiro, 

alegando que o trabalho escravo possui caráter estrutural e fora tolerado pelo Brasil. Outrossim, 
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declararam que o trabalho escravo fora efetivamente configurado na Fazenda Brasil Verde, pela 

presença de inúmeros fatores, sendo alguns deles: condições indignas de trabalho; ameaças e 

agressões aos trabalhadores; eram obrigados a viver na fazenda; também a pagar preços 

elevados pela utilização de ferramentas, artigos de higiene e comida, o que constituía dívidas 

fraudulentas (CORTE IDH. 2016. p. 59-60). 

Ou seja, para os representantes, houve atentado contra a honra e dignidade das pessoas, 

impedimento de livre desenvolvimento de vida privada e anulação do direito à personalidade 

jurídica. Como linha de consequência, ratificaram que foram violados os Artigos 3, 5, 7, 11 e 

22 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Por sua vez, o Estado brasileiro afirmou que, “deve-se evitar a confusão entre os 

diversos tipos de exploração humana, pois isso banalizaria a escravidão e dificultaria sua 

erradicação”. Dessa forma, alegou ainda que o Tribunal deveria se limitar na análise da 

demanda, pelo fato de haver inúmeros conceitos e formas de se caracterizar os tipos de 

escravidão contemporânea (CORTE IDH, 2016, p.60). 

Declarou ainda que não existiu escravidão após a ratificação do Pacto São José da Costa 

Rica, onde fora reconhecida a competência da Corte. Na fiscalização realizada em março de 

2000, afirma que a Fazenda Brasil Verde construiu um ambiente perigoso à saúde e à 

integridade física dos trabalhadores, não sendo encontrado qualquer tipo de privação de 

liberdade. Portanto, afirmou que a situação poderia ser solucionada com a aplicação da 

legislação trabalhista pátria e na configuração do Artigo 149 do Código Penal14, porém, não 

deveria se caracterizar escravidão, servidão ou trabalho forçado. 

Finalizando sua defesa, a República Federativa do Brasil declarou que a Comissão não 

cumpriu com seu papel probatório de comprovar que os trabalhadores da fazenda estavam 

sujeitos a algum atributo do direito de propriedade, ou sequer foram privados do direito de 

liberdade. Afirmando ainda que, cumpriu com todos os padrões internacionais para prevenção 

e erradicação do trabalho escravo, inclusive com criação de políticas públicas. 

A Corte estabeleceu alguns critérios basilares para análise, após tais explanações o 

Tribunal adentrou ao mérito e fora pontuando algumas controvérsias para melhor deliberar 

sobre o tópico apresentado e, logo em seguida, se manifestou sobre as acusações e violações 

dos direitos humanos. 

 
14 “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”. 



34 

 

  

O cerne da problemática do caso dos trabalhadores é o conceito de escravidão, ante a 

tentativa do Estado de contestar tais significados e sua inaplicabilidade no caso em tela, o 

Tribunal passou a explanar que o conceito evoluiu e não se limita apenas à propriedade sobre 

pessoa. A Corte considerou dois elementos fundamentais para que configure a escravidão: o 

estado ou condição de um indivíduo e exercício de algum dos tributos de propriedade. Podendo 

caracterizar escravidão, quando há exercício de poder ou controle sobre o indivíduo, ao ponto 

de anular a personalidade da vítima. 

Por conseguinte, a Corte Interamericana definiu que a situação de escravidão se 

configura com a restrição do direito da personalidade jurídica do ser humano e pode gerar por 

consequência violações do direito à integridade pessoal, à liberdade pessoal e à dignidade, 

conforme os fatos de cada caso. 

Disposto no Artigo 6.1 da Convenção Americana, a servidão fora considerada pela 

Corte como prática análoga à escravidão que deve ser abolida e abandonada, devendo receber 

a mesma proteção que a escravidão tradicional, este entendimento fora adotado por Tribunais 

internacionais como: Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Tribunal Ad Hoc para antiga 

Iugoslávia, Tribunal Especial para Serra Leoa, entre outros. 

 
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no Caso Siliadin Vs. França mencionado 

anteriormente, determinou que a servidão consiste na “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”. Posteriormente, o 

Tribunal Europeu considerou a servidão como “uma forma agravada de trabalho 

forçado ou compulsório”, no sentido de que a vítima sente que sua condição é 

permanente e não há possibilidade de mudanças. Além disso, as formas de coerção 

podem ser tanto explícitas como implícitas (CORTE IDH. 2016, pag. 74). 

 

Nestes termos, a Corte afirmou que a servidão deve ser interpretada como “a obrigação 

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

propriedade da pessoa, sem a possibilidade de alterar essa condição” (CORTE IDH, 2016, p. 

74). 

Logo em seguida, com o mesmo liame de raciocínio, a Corte Interamericana passa a 

debruçar sobre o debate em torno do tráfico de escravos e de mulheres. Realizando uma 

interpretação sistemática, foram empregadas como norte as Jurisprudências de Tribunais 

Internacionais que já trataram da temática. 

Passando por um estudo, a Corte apresentou o Protocolo de Palermo que estabelece nos 

Artigos 3º e 4º definições importantes. Nele é conceituado que tráfico de pessoas significa 

recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento, sobre uso de força e 

ameaça (ou qualquer forma de coação), possuindo o fito de exploração da vítima. O Protocolo 
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afirma ainda que o consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, será considerado 

irrelevante, caso seja sofrido quaisquer meios ilegais. 

Sobre o tráfico de crianças e de mulheres, sendo para fins de exploração, o Tribunal 

afirma que se enquadra como forma contemporânea de escravidão. Pois, nesse sentido, 

compreende outros “Mecanismos Especiais das Nações Unidas”. 

 

As definições incluídas nos tratados internacionais anteriormente resumidos e a 

interpretação realizada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos no Caso Rantsev 

não deixam dúvida de que os conceitos de tráfico de escravos e de mulheres 

transcenderam o seu sentido literal de modo a proteger, na atual fase de 

desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, as “pessoas” 

traficadas para submissão a várias formas de exploração sem o seu consentimento. O 

elemento que vincula as proibições de tráfico de escravos e de mulheres é o 

mesmo, isto é, o controle exercido pelos perpetradores sobre as vítimas durante 

o transporte ou traslado com fins de exploração. Além disso, a Corte identifica os 

seguintes elementos comuns a ambas as formas de tráfico: i) o controle de movimento 

ou do ambiente físico da pessoa; ii) o controle psicológico; iii) a adoção de medidas 

para impedir a fuga e iv) o trabalho forçado ou obrigatório, incluindo a prostituição. 

(CORTE IDH, 2016, p. 76) (Grifo nosso).  

 

Desta forma, a Corte Interamericana dispôs que o Artigo 6.1 da Convenção, a expressão 

“tráfico de escravos e de mulheres” deve ser interpretada da mesma forma que tráfico de 

pessoas. Tal posicionamento e embasamento adotado pelo Tribunal, fora notavelmente 

engajado à luz da manifestação do Direito Internacional contemporâneo sobre o tema. 

A respeito sobre o trabalho forçado, o Tribunal não se prolongou no debate, pois a Corte 

Interamericana já se manifestou sobre tal conceito no Caso dos Massacres de Ituango Vs. 

Colômbia. Na jurisprudência sedimentada, a Corte entendeu e adotou a definição disposto no 

Artigo 2.1 da Convenção Nº 29 da Organização Internacional do Trabalho, dispondo: 

 

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. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO. 1930. Artigo 2.1).  

 

Portanto, conforme entendimento já ilustrado, a Corte definiu que o trabalho forçado 

possui como elementos basilares o trabalho ou serviço exigido sob ameaça e que sejam 

realizados de forma involuntária. Outrossim, para configuração de responsabilidade dos agentes 

estatais, o Tribunal afirmou que a violação se molda por participação direta ou apenas por 

aquiescência dos fatos (CORTE IDH, 2016, p. 77) 

No que tange a discriminação estrutural, está prevista no Artigo 24 da Convenção 

Americana, que todos serão iguais perante a lei, o Tribunal recordou que junto a igualdade deve 
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o Estado resguardar e garantir todos os direitos previstos no Pacto, nos moldes do Artigo 1.1 

da Convenção. 

A vulnerabilidade dos trabalhadores no caso fica nítida após o relatório de março de 

2000, pois fora determinado que havia situação de miséria dos obreiros, levando-os a aceitar 

qualquer condição de trabalho proposta. Diante da vulnerabilidade advinda da pobreza, a Corte 

afirmou que a falta de amparo dos hipossuficientes gera tratamento discriminatório. 

Frisou a Corte, portanto, que o descumprimento por parte do Estado-membro da 

obrigação geral de resguardar e garantir os direitos humanos previstos no Artigo 1.1 da 

Convenção, por qualquer meio discriminatório, gerou responsabilidade internacional do 

Estado. 

Por último, a Corte Interamericana reconheceu que o senhor Antônio Francisco da Silva 

(criança na época dos fatos) sofreu violações referente à escravidão, conforme fiscalização de 

março de 2000. No período, após fugir da fazenda, conseguiu denunciar as condições à Polícia 

Federal, relatando escravidão, ameaças e violência. 

Sobre o direito da criança, o Tribunal ressaltou que a Convenção Americana (1969) 

abrange e protege os direitos das crianças. No Artigo 19 do referido instrumento internacional, 

obriga os Estados-membros adotarem medidas de proteção em favor das crianças e suas 

condições, dispõe que “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”15.  

Tomando como norte na Convenção sobre Direitos da Criança e as Convenções 138 e 

182 da Organização Internacional do Trabalho, a Corte Interamericana determinou que a 

criança possui o direito de ser protegida contra exploração econômica e qualquer trabalho 

nocivo a sua saúde e educação. Em consequência, ante a fiscalização realizada em março de 

2000, não restam dúvidas que Antônio Francisco da Silva sofreu com formas de trabalho 

análogas à escravidão. 

Por todas as razões expostas, com base nas provas e nos fatos do caso, o Tribunal 

considerou que a República Federativa do Brasil violou o Artigo 6.1 (Proibição da escravidão 

e da servidão) da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos e, em reflexo, os Artigos 

1.1 (Obrigação de respeitar os direitos), 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade 

jurídica), 5 (Direito à integridade pessoal), 7 (Direito à liberdade pessoal), 11 (Proteção da 

honra e da dignidade) e 22 (Direito de circulação e de residência) do mesmo instrumento 

internacional. Ademais, fora também concluído que ocorreu a violação do Artigo 19 (Direitos 

 
15 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm - Acesso em 10.08.2020. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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da criança) da Convenção, pois o senhor Antônio Francisco da Silva era menor de idade na 

época dos fatos e não fora devidamente protegido pelo Estado (CORTE IDH. 2016. p. 89). 

Ainda em instrumento de sentença, após manifestar-se sobre os direitos violados no 

caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos passou a analisar as violações do direito à 

garantia judicial e à proteção judicial na segunda metade do mérito. Com o fito de investigar e 

julgar as medidas de reparo tomadas pelo Estado quando acionado no seu âmbito jurídico e 

político interno, analisando as alegações das partes pertinentes as violações do direito à garantia 

judicial e à proteção judicial. 

Como costumeiro, a Comissão tomou a palavra primeiro, afirmando que houve uma 

enorme morosidade por parte estatal após tomar ciência dos fatos. Por conta disso, alegou que 

o Brasil fora responsável pela violação do Artigo 8 e 25 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos: 

 

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.  

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. 

2.         Os Estados Partes comprometem-se: 

a.     a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do 

Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 

b.     a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 

c.  a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se 

tenha considerado procedente o recurso. (Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, 1969. Artigo 8 e 25) (grifo nosso). 

  

O processo penal instaurado em face do proprietário e outros funcionários responsáveis 

pela situação encontrada da fazenda fora iniciado em junho de 1997 e apenas finalizado em 2008. 

A Comissão afirma que o Estado brasileiro não garantiu o acesso à justiça das vítimas, violando o 

Artigo 25 da Convenção Americana. Pois mesmo tendo ciência da situação encontrada na Fazenda 

Brasil Verde, as vítimas não conseguiram contar com a eficiência judiciária. 

A Comissão ainda declarou que houve a discriminação estrutural, pelo fato de não ter sido 

instaurado processos criminais alegando que se tratava de seara trabalhista. Por outro lado, apenas 

fora celebrado um acordo entre o Estado e o proprietário da fazenda, se olvidando das vítimas. Por 

fim, afirmou a Comissão que a República Federativa do Brasil deveria ser considerada responsável 
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internacionalmente pela violação dos Artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (CORTE IDH. 2016, p. 91). 

Os representantes em manifestação concordaram com o liame de argumentos apresentado 

pela Comissão, afirmando que o Estado descumpriu com o seu dever de investigar e reparar as 

violações ocorridas. Pelo contrário, a demanda que era considerada urgente, o Brasil deixou passar 

inúmeros anos com a impunidade dos agentes, faltando com o seu dever estabelecido pela 

Convenção Americana. Nestes termos, os representantes finalizam ressaltando a gravidade da 

escravidão e todas suas formas análogas, sendo estas absolutamente proibidas no Direito 

Internacional, assumindo forma de jus cogens (CORTE IDH., 2016, p. 92). 

A República Federativa do Brasil, em sua defesa, divagou em forma argumentativa, 

alegando que a falha na investigação e persecução em matéria penal não deve ser responsabilidade 

estatal. Ademais, afirmou que os agentes estatais desempenharam de forma correta suas funções e 

não encontraram a prática de trabalho escravo ou condição de escravidão. 

Em outro raciocínio, o Estado alegou que o processo penal instaurado em 1997 não chegou 

à conclusão por conta das diversas localidades das vítimas, sendo a distância geográfica um 

empecilho para colheita de provas e para determinação da competência para julgamento da 

demanda. Por último, afirmou o Brasil que nas fiscalizações realizadas pelos agentes estatais não 

se chegou em indícios de trabalho escravo na localidade. 

Passando a se manifestar, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou a 

preliminar parcialmente acolhida, afirmando que sua competência  se limita às atuações estatais 

pós a ratificação do Pacto de São José da Costa Rica, onde o Brasil reconhecera a competência da 

Corte, ou seja, após 10 de dezembro de 1998  (CORTE  IDH., 2016, p. 93). 

No que beira a diligência do Estado, o Tribunal afirmou que tratando-se de escravidão ou 

formas análogas, Estado-membro possui a obrigação investigativa e punitiva de ofício, já que se 

refere à princípios e direitos básicos da pessoa humana. Sendo assim, após tomar ciência da 

situação ocorrida na Fazenda Brasil Verde, o Brasil deveria ter tomado as diligências necessárias 

e urgentes, por conta da gravidade dos fatos. 

Usando como norte de entendimento, a Corte Interamericana afirmou que ante a 

vulnerabilidade dos trabalhadores, a tramitação do processo necessitava de garantias rápidas para 

resolução e execução. Neste mesmo sentido, fora utilizado como parâmetro o Caso Siliadin Vs. 

França, sendo o posicionamento do Tribunal Europeu: 

 

Nesse sentido, o Tribunal Europeu também indicou que se exige uma diligência especial 

em casos nos quais a integridade da pessoa está em jogo, e existe uma obrigação positiva 

de penalizar e investigar qualquer ato dirigido a manter uma pessoa em situação de 
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escravidão, servidão ou trabalho forçado. Ademais, estabeleceu que a obrigação de 

investigar o tráfico de pessoas não deve depender de uma denúncia, mas, uma vez que as 

autoridades tomam conhecimento da situação, devem atuar de ofício. Finalmente, 

indicou que o requisito de devida diligência está implícito em todos os casos, mas, quando 

existe a possibilidade de resgatar as pessoas da situação denunciada, a investigação deve 

ser realizada com urgência (CORTE IDH., 2016, p. 94).  

 

Em razão disso, com a análise dos fatos, a Corte definiu com claridade que a integridade 

dos trabalhadores estava em risco, havia situação análoga à escravidão e, consequentemente, 

carecia de uma resolução urgente, o que não aconteceu. Portanto, fora concluído que o Estado 

violou a garantia judicial, prevista no Artigo 8.1 cumulado com o Artigo 1.1 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

Sobre a violação do Artigo 25.1 da Convenção, a Corte indicou que os Estados possuem a 

obrigação de oferecer meios recursais efetivos para aqueles submetidos a sua jurisdição, contra os 

atos que violam os seus direitos fundamentais. Além disso, dispõe o Artigo 25, que não é só 

necessária a previsão legal do instrumento de recurso, o mesmo deve ser efetivo nas suas 

finalidades quando se trata de violação legal, seja ela na Convenção ou no âmbito legislativo 

interno. 

Nos fatos e atos processuais explanados anteriormente, o Tribunal chegou à conclusão de 

que foram protocolados dois processos criminais, um processo trabalhista, uma Ação Civil 

Pública. Todavia, nenhum dos procedimentos citados obteve êxito em suas finalidades, pelo 

contrário, encontrou-se uma morosidade absurda na resolução, tendo o principal processo penal 

contra o proprietário da Fazenda Brasil Verde durado por 10 anos e ainda fora declarada extinta. 

Assim sendo, a Corte Interamericana declarou que o Estado também havia violado o direito 

à proteção judicial, conforme o Artigo 25 (Proteção Judicial) da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, com fulcro nos Artigo 1.1 e 2 do mesmo instrumento, em prejuízo das vítimas 

encontradas nas fiscalizações realizadas em 1997 e 2000, totalizando 128 pessoas. 

  

2.3   Das obrigações impostas na sentença da Corte IDH 

Após análise integral do mérito, a Corte Interamericana passou a prolatar na Sentença 

as obrigações impostas ao Estado brasileiro. Consequentemente, com fulcro no Artigo 6.1 da 

Convenção Interamericana, o Tribunal considerou por unanimidade que o Brasil foi 

responsável internacionalmente por conta da confirmação da violação de direitos humanos 

como de escravidão e tráfico de pessoas. Ademais, considerou responsável também por violar 

os direitos da criança em face do senhor Antônio Francisco da Silva, previsto no Artigo 19 do 

mesmo instrumento. 
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Sobre os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, o Tribunal por unanimidade 

considerou a República Federativa do Brasil responsável violar o Artigo 25 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, pois mesmo após ciência dos acontecimentos se portou 

com inércia em garantir o devido acesso à justiça das vítimas. Por outro lado, a Corte não 

considerou o Estado brasileiro responsável por violar o direito à personalidade jurídica, à vida, 

à integridade e à liberdade, previstos nos Artigos 3, 4, 5, 7 e 8 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em prejuízo de Luis Ferreira da Cruz e Iron Canuto da Silva (os dois jovens 

que desapareceram e as famílias realizaram as primeiras denúncias. Entretanto, fora constatado 

que os mesmos não sofreram as violações narradas).  

Com base na prevenção de costume do órgão, o Tribunal recomendou ao Estado 

medidas para repelirem novas violações aos direitos humanos, sendo elas: Publicação de 

Sentença; Imprescritibilidade do delito de trabalho escravo; projetos de lei pendentes e 

proporcionalidade da pena; políticas públicas. 

A Obrigação de Publicar a Sentença em meio midiático nacional se põe como costume 

nas recomendações da Corte, pois há um viés pedagógico, na tentativa de tornar pública a 

condenação e suas reparações, tendo uma maior repercussão na sociedade do país condenado. 

Nesse mesmo liame principiológico, a Corte recomendou que o Estado brasileiro deve publicar 

o instrumento de Sentença no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, tanto nacional 

quanto do Estado do Paraná. Por via de consequência, também fora solicitado ao Estado que o 

mesmo reconhecesse sua responsabilidade internacional diante do caso. 

Outra medida recomendada pela Corte, fora referente a prescrição em casos de 

escravidão. Sobre tal ponto, o Tribunal declarou que a sentença possui a finalidade de 

estabelecer que a escravidão e suas formas análogas são imprescritíveis e, independem, das 

tipificações penais do ordenamento interno brasileiro. Sendo assim, a Corte afirmou que para 

resguardos futuros será necessário que o poder legislativo brasileiro aplique a 

imprescritibilidade nos crimes de escravidão e em suas formas análogas. 

Ainda fora solicitado pelos representantes que o Estado deveria tomar medidas 

legislativas para fazer com que o crime de escravidão possuísse penas proporcionais as suas 

gravidades. Entretanto, a Corte entendeu que seria faculdade do Estado determinar pena mínima 

para tais infrações, sendo o Estado-membro com maior competência para definir melhores 

condições de aplicação das penas. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que as políticas públicas 

adotadas pela República Federativa do Brasil são suficientes para prevenção de futuras 

violações. Pois o Estado criou inúmeras medidas desde 1995, como por exemplo: o Grupo 
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Interministerial para Erradicar o Trabalho Forçado (GERTRAF) e a Comissão Nacional para 

Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). 

Por último, a Corte Interamericana proferindo em Sentença as medidas de reparação aos 

direitos humanos violados, estabelecendo as seguintes obrigações ao Estado: 

a) Instaurar em tempo razoável diligências, investigações e/ou processos penais 

referentes aos fatos constatados na fiscalização realizada em março de 2000; 

b) Publicar no prazo de seis meses o resumo da Sentença em Diário Oficial, em 

Jornal de Ampla Circulação e em site eletrônico oficial; 

c) Realizar medidas necessárias para que não seja aplicada a prescrição em casos 

de escravidão e suas formas análogas, após a notificação da Sentença e dentro de um 

prazo razoável; 

d) A título de dano imaterial, o Estado deve efetuar o pagamento de US$ 

30.000,00 (trinta mil dólares dos Estados Unidos da América) para as 45 vítimas da 

fiscalização de 1997 e US$ 40.000,00 (quarenta mil dólares dos Estados Unidos da 

América) para as 85 vítimas da fiscalização de 2000; 

e) A título de custas e gastos, o Estado deve arcar com US$ 5.000,00 (cinco mil 

dólares dos Estados Unidos da América) à Comissão Pastoral da Terra e US$ 

50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) ao Centro pela 

Justiça e o Direito Internacional; 

f) Apresentação de um relatório de cumprimento de Sentença por parte do Estado 

brasileiro, após um ano da notificação da Sentença. (CORTE IDH. 2016. p. 122/123). 
 

Apesar das medidas internas realizadas pelo Estado e reconhecidas pelo Tribunal, a 

doutrina reconhece a importância da condenação para avanço e aperfeiçoamento no âmbito 

interno brasileiro: 

 

O caso apresenta-se como emblemático devido à identificação dos obstáculos 

frequentes e a omissões do Estado na responsabilização das violações e de seus 

respectivos responsáveis, bem como à intensa perpetuação de entraves à erradicação 

dessa grave violação de direitos fundamentais, especialmente no Brasil.  

Assim, e com base no entendimento da comissão, fica claro que o Brasil depara com 

a oportunidade de avançar e aperfeiçoar sua legislação e políticas públicas, de modo 

que consiga ajustar a proteção dos direitos dos trabalhadores e intensifique o combate 

ao trabalho escravo contemporâneo. (OLIVEIRA, 2016, p.389). 

 

Por fim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que apenas irá 

considerar o caso como encerrado, caso haja no Relatório de Supervisão e Cumprimento do 

Estado devidamente relatado e cumprido as medidas dispostas no instrumento de Sentença. 

 

2.4   Do Cumprimento de Sentença 

No dia 22 de novembro de 2019, a Corte Interamericana analisou o relatório do Estado 

e emitiu uma Resolução de Supervisão de Cumprimento de Sentença16. Sendo verificado que o 

Estado brasileiro apenas cumpriu de forma integral suas obrigações: de publicar a Sentença e 

 
16 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Supervisão de Cumprimento de Sentença. 2019. Disponível em: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/trab_FazBras_22_11_19_por.pdf - Acesso em 13/08/2020. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/trab_FazBras_22_11_19_por.pdf
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seu resumo oficial; e também efetuou o devido pagamento das custas e gastos aos 

representantes, nos montantes fixados em instrumento de sentença. 

 Informou a Corte Interamericana que houve um erro material na Sentença, pois fora 

incluído o nome errado de uma das vítimas do caso. Dessa forma, em Resolução a Corte 

modificou o nome do Gonçalo Luiz Furtado para José Francisco Furtado de Sousa, retificando 

em inúmeros pontos da Sentença. 

 Declarou também que o Brasil deixou de efetuar o pagamento a título de reparação do 

dano imaterial de 56 (cinquenta e seis) vítimas ou seus sucessores, cumprindo parcialmente este 

ponto da Sentença. Na mesma inadimplência, a Corte afirmou que também não foram 

devidamente cumpridos os pontos referentes ao reinício das investigações para punir os 

responsáveis e adotar as medidas necessárias para garantir que a prescrição não seja aplicada à 

escravidão e suas formas análogas. Por via de consequência, a Corte se posicionou que irá 

manter em aberto a supervisão dos cumprimentos desses tópicos. 

Ante a nova inércia e inadimplência do Estado perante as condenações sofridas, 

conforme pontos supracitados, José Miranda e Fernanda Ortiz entendem que o Brasil ainda não 

encontrou medidas necessárias para resguardar os direitos dos trabalhadores rurais: 

 

Assim, ainda que com a condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos o 

Brasil deveria assumir o compromisso de promover a erradicação do trabalho em 

condições análogas à escravidão, bem como emprestar efetividade aos processos 

judiciais para que os eventuais responsáveis pela prática fossem de fato punidos, o 

que ocorreu de fato foi uma tentativa de relaxamento das normas, o que na prática 

dificulta a punição por esse crime, tornando o direito ainda mais inefetivo para esses 

trabalhadores. (MIRANDA; ORTIZ, 2019, p. 254-55). 

 

 Por fim, a Corte declarou que o Estado deveria apresentar relatório de cumprimento das 

reparações recomendadas em instrumento de sentença restantes, a data fixada fora de 20 de 

março de 2020, todavia, não há manifestação do Estado e nem novo relatório de cumprimento 

até a presente data. Dessa forma, o Tribunal solicitou a notificação das partes e não considerou 

o caso devidamente encerrado, pois não se configurou o integral adimplemento estatal. Afirmou 

ainda que continuará com a supervisão de cumprimento de sentença em face da República 

Federativa do Brasil para efetivo resguardo e reparo dos direitos humanos no âmbito interno. 
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3 DEBATE SOBRE AS RAZÕES DO NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA 

SENTENÇA DA CORTE IDH 

 

3.1.   Da responsabilidade do Estado no integral cumprimento de sentença 

O cumprimento das recomendações e condenações dos órgãos do sistema 

interamericano de direitos humanos é obrigatório por todos os Estados que reconhecem sua 

jurisdição e ratificaram os tratados internacionais do sistema regional. Sobre a responsabilidade 

do Estado, o artigo 68 da Convenção Americana (1969) estabelece que “os Estados Partes na 

Convenção se comprometem a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes”17. 

Aceitar a jurisdição internacional é faculdade do Estado, porém, uma vez reconhecida a 

competência da Corte, o Estado se obriga a implementar suas decisões no âmbito interno. Logo, 

após todo o trâmite de ratificação do Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil se tornou 

membro do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Por corolário lógico, 

torna-se obrigado a proteger os direitos humanos e cumprir de forma integral todas as sentenças 

condenatórias do órgão internacional. Portanto, junto à luz do artigo 68 da Convenção, o não 

cumprimento das obrigações, também é considerado violação da Convenção Americana pela 

Corte. 

Assim, as sentenças da Corte IDH são cumprimento obrigatório pelos Estados que 

reconhecem sua jurisdição e que tenham por ela sido condenados em razão de uma 

violação de direitos humanos. Essa obrigatoriedade é atribuída a dois aspectos 

fundamentais: a) à existência de dispositivo expresso na CADH, prevendo este caráter 

mandatório para os Estados que a tenham reconhecido; b) à própria natureza das 

garantias previstas pela CADH, de norma cogente de direito internacional, o que 

permite a responsabilidade internacional do Estado na hipótese de sua não 

observância. (FRANCO, 2014, p.34). 

 

Também é previsto na Convenção Americana, especificamente no artigo 1.1, que o 

Estado Membro possui o dever de resguardar os direitos humanos nela reconhecidos. Ou seja, 

independente de sentença condenatória da Corte, o Estado deve garantir e respeitar tais direitos 

a todos que estão sujeitos à sua jurisdição (FRANCO, 2014, p.30). 

 
17 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1969. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm - Acesso em 10.08.2020 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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Cumprir as decisões do tribunal e as normas da Convenção é respeitar o princípio da 

responsabilidade internacional do Estado, levando em consideração também a boa-fé do Estado 

estabelecido no pacta sunt servanda (os pactos devem ser integralmente cumpridos), disposto 

na Convenção de Viena. Por via de consequência, para garantir tal cumprimento o Estado deve 

utilizar de seus recursos internos para um resguardo prático e eficaz (ÁVILA, 2009, p. 227). 

A Convenção de Viena e o princípio da boa-fé estatal também já fora matéria de 

Jurisprudência18 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

 

Em virtude do princípio da boa-fé, consagrado no mesmo artigo 31.1 da 

Convenção de Viena, se um Estado subscreve ou ratifica um tratado 

internacional, especialmente tratando-se de direitos humanos, como é o caso da 

Convenção Americana, tem a obrigação de realizar seus melhores esforços para 

aplicar as recomendações de um órgão de proteção como a Comissão Interamericana 

que é, ademais, um dos principais órgãos da Organização dos Estados Americanos, e 

que tem como função “promover a observância e a defesa dos direitos humanos” no 

hemisfério. (CORTE IDH, 1997, § 80) (Grifo nosso). 

 

Por conta dos princípios defendidos pela Corte cumulados com a responsabilidade 

internacional do Estado, trouxe grandes modificações referentes ao papel do Estado e a 

flexibilidade quanto ao conceito de soberania. Sendo necessária a limitação dos poderes estatais 

e a conciliação com normativas internacionais e internas, conforme dispõe o Artigo 27 da 

Convenção de Viena (1969) que “Direito Interno e Observância de Tratados Uma parte não 

pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um 

tratado”19. Os Estados são vistos como “unidade jurídica autônoma”, sendo necessária 

relativização da soberania visando a primazia dos direitos humanos em toda sociedade 

internacional.  

Logo, posicionamentos contrários às recomendações da Corte adotados pelos Estados 

Membros geram uma insegurança jurídica internacional, não auxiliando na propagação dos 

direitos humanos (TAVARES, 2012, p. 26). 

No ordenamento brasileiro, especificamente no Artigo 4º da Constituição Federal, 

estabelece que a República Federativa do Brasil se rege no princípio da prevalência dos direitos 

humanos. Portanto, no âmbito interno existe os instrumentos indicativos para cumprimento das 

recomendações da Corte Interamericana, os quais devem ser empregados em todos os casos que 

 
18 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Loayza Tamayo v. Peru, 1997, para. 80. Disponível em 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/2227caso.htm - Acesso em 

10.08.2020. 
19  Convenção de Viena sobre o Direitos dos Tratados. 1969. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm - Acesso em 10.08.2020. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/2227caso.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm
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geraram condenações, como por exemplo a falta de necessidade de homologação das Sentenças 

proferidas pela Corte no Superior Tribunal de Justiça, sendo exceção à regra disposta no Artigo 

105, inciso I, alínea i, da Constituição Federal (ÁVILA, 2009,  p. 227). 

Ademais, se faz mister salientar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre 

a Convenção Americana de Direitos Humanos (no julgamento do Recurso Extraordinário Nº 

466.343 de 200820), negando aplicabilidade das normas infraconstitucionais de direito interno 

que conflitarem com os tratados de direitos humanos. Tendo como um dos resultados, por 

exemplo, a configuração da ilegalidade da prisão do depositário infiel. 

Resta com clareza que a sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos não se trata de meros documentos políticos, pois o Brasil exerceu sua faculdade e 

reconheceu a competência da Corte Interamericana. Inclusive prevendo na Constituição Federal 

o princípio da prevalência dos direitos humanos. Entretanto, tais avanços não são devidamente 

aplicados quando há a necessidade de reparação dos direitos humanos violados, tendo o Estado 

se portado como inadimplente e omisso de forma recorrente nas condenações da Corte IDH. 

A Convenção Americana criou deveres jurídicos de cumprimento e fiscalização das 

obrigações, não apenas pelo órgão internacional, e também pelos Poderes da República 

Federativa do Brasil. Logo, no Caso dos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, há a 

obrigatoriedade do Estado brasileiro em adimplir com as obrigações restantes nos moldes do 

Relatório de Supervisão de Cumprimento de Sentença, cumprindo com a responsabilidade 

internacional assumida. 

 

3.2. O uso do argumento da soberania absoluta para atos internacionais 

Não impedir as ações de particulares que levaram à configuração do trabalho escravo, 

não garantir os direitos dos trabalhadores rurais e sequer retomar as investigações dos fatos 

ocorridos, levaram o Estado brasileiro ser internacionalmente responsável pelas violações aos 

direitos humanos no Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. 

Tal fato se agrava com a inércia do Brasil ante as obrigações dispostas em sentença 

proferida pela Corte e cumulada a ausência de resposta ao Relatório de Supervisão de 

Cumprimento. Normalmente, a República Federativa do Brasil se guarda de forma cômoda e 

errônea no seu argumento de soberania absoluta e acaba cumprindo com o que lhe convém nas 

recomendações do Tribunal. 

 
20 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário Nº 466.343/08. 2008. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf - Acesso em 10.08.2020. 

http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf
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No ordenamento jurídico brasileiro está previsto a soberania como princípio 

fundamental da República Federativa do Brasil, disposto no inciso I, do artigo 1º da 

Constituição Federal. Para Miguel Reale, o conceito de soberania seria o poder de organização 

jurídica do Estado e de valer dentro de seu território a universalidade de suas decisões nos 

limites dos fins éticos de convivência (2011. p. 87, apud TAVARES, 2012, p. 4). 

Constitucionalizada, o fundamento da soberania passou a vincular todos os atores 

internos da sociedade brasileira (TAVARES, 2012, p. 3). Nesta seara, a fundamentação para o 

não cumprimento dos atos internacionais gira em torno do resguardo da soberania e 

independência nacional, no entanto, há de se considerar a flexibilidade do seu conceito na 

contemporaneidade, principalmente quando verificamos que o Estado não é o único ator do 

sistema internacional e para dar concretização à cooperação (PEREIRA, 2013, p. 319). 

A condenação do Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil (popularmente conhecido como 

Caso Guerrilha do Araguaia), foi um exemplo emblemático de como o Estado brasileiro de 

forma costumeira, se escusa em sua soberania jurídica, e seleciona as obrigações que irá 

cumprir. Neste caso, uma das recomendações do Tribunal era que o Brasil revisasse a Lei de 

Anistia (Lei Nº 6.683/1979) e investigasse as violações dos direitos humanos cometidas por 

agentes estatais durante o período da Ditadura Militar (CORTE IDH, 2010, p. 66)21.  

A revisão foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n° 153 (ADPF), com o argumento de que a Lei Nº 

6.683/79 não deveria ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, ao 

analisar a possível revisão da Lei de Anistia recomendada pela Corte Interamericana, o 

Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a demanda por 7 (sete) votos a 2 (dois)22. Sendo 

válido apresentar o voto do Ministro Celso de Mello: 

 

É preciso ressaltar, no entanto, como já referido, que a lei de anistia brasileira, 

exatamente por seu caráter bilateral, não pode ser qualificada como uma lei de auto-

anistia, o que torna inconsistente, para os fins deste julgamento, a invocação dos 

mencionados precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Com efeito, a Lei nº 6.683/79 – que traduz exemplo expressivo de anistia de “mão 

dupla” (ou de “dupla via”), pois se estendeu tanto aos opositores do regime militar 

quanto aos agentes da repressão – não consagrou a denominada anistia em branco, 

que busca, unicamente, suprimir a responsabilidade dos agentes do Estado e que 

 
21 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 2010. P. 66. para. 180. 

Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf - Acessado em 14.08.2020. 
22 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125515 – Acesso em 

14.08.2020. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125515
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constituiu instrumento utilizado, em seu próprio favor, por ditaduras militares latino-

americanas. (STF. 2010. p. 27)23 (grifo nosso). 

  

 No caso supracitado, o Supremo Tribunal Federal se posicionou abertamente contra as 

recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, indo contrariamente aos tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro, utilizando o 

constitucionalismo da soberania como barreira para efetivação dos direitos humanos 

decorrentes da Convenção Americana. Ademais, tal posicionamento, apoia-se na soberania 

jurídica estatal absoluta para afastar as decisões internacionais quando conveniente, 

concebendo duas esferas jurídicas distintas e sem diálogo. (TAVARES, 2012, p. 13-4).  

Essa postura reiterada adotada pelo Estado brasileiro, de não respeitar o sistema 

internacional que é membro por exercício da própria faculdade, constituiu um posicionamento 

dualista conveniente, conforme dispõe Valério de Oliveira Mazzuoli: 

 

Para os adeptos dessa corrente, o Direito interno de cada Estado e o Direito 

Internacional são dois sistemas independentes e distintos, ou seja, constituem círculos 

que não se interceptam (meramente contíguos), embora sejam igualmente válidos (...) 

segundo essa construção, sendo o Direito Internacional e o Direito interno dois 

sistemas de normas diferentes, independentes um do outro, que não se tocam por 

nenhum meio, impossível seria a existência de qualquer antinomia entre eles. 

(MAZZUOLI, 2011, p. 75). 

 

Ainda com base no que leciona Mazzuoli, tal concepção dualista, traçando o plano 

jurídico internacional como distinto fosse, também emana do entendimento de que os tratados 

internacionais são “compromissos exteriores” do Estado, sem influência no ordenamento 

jurídico interno (MAZZUOLI, 2011, p. 77). Todavia, não merece prosperar o posicionamento 

adotado Brasil, pois na prática os tratados internacionais exercem nítida influência normativa 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Segundo Flávia Piovesan, o posicionamento baseado na soberania absoluta não merece 

prosperar no cenário constitucional brasileiro, que absorve os tratados internacionais, sendo 

previsto na Constituição Federal o princípio da prevalência dos direitos humanos, portanto: 

 

A partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas relações com base 

na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo a existência 

de limites e condicionamentos à noção de soberania estatal. Isto é, a soberania do 

Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo como parâmetro 

obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se com a concepção 

tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o processo de sua 

 
23 Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 153/2010. Voto do 

Ministro Celso de Mello.  2010. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF153CM.pdf - Acesso em: 14.08.2020. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF153CM.pdf
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flexibilização e relativização, em prol da proteção dos direitos humanos. Esse 

processo é condizente com as exigências do Estado Democrático de Direito 

constitucionalmente pretendido. (PIOVESAN, 2013, p. 94) (grifo nosso). 

 

Também é importante ressaltar que a interação da ordem jurídica internacional dos 

direitos humanos com a ordem jurídica interna brasileira, também é prevista na Constituição 

Federal. O §2º do artigo 5º determina que os direitos expressos na Carta Magna não excluem 

outros decorrentes de tratados internacionais que o Brasil tenha ratificado, logo, cumulado com 

o princípio da prevalência dos direitos humanos há a abertura da ordem jurídica interna ao 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos (PIOVESAN, 2013, p. 93/95). 

Portanto, o direito interno deve ser instrumento viável a aplicação do direito 

internacional dos direitos humanos. Baseando-se de tal liame de raciocínio, a doutrina jurídica 

estabeleceu a teoria de relativização da soberania, pois o Estado ao cumprir as recomendações 

internacionais que lhe são impostas, exercer o seu dever internacional (TAVARES. 2012. p. 

27). Obviamente, deve ser salientado, que tal teoria não acaba com a soberania do Estado, 

porém a mesma deve ser relativa visando a proteção dos direitos humanos para que não seja 

utilizada como escusa de cumprimento. 

 

A soberania não poderá servir de escudo para o não cumprimento de decisões 

internacionais por qualquer que seja a entidade ou órgão do Estado. Ainda mais 

quando essas decisões vêm de uma Corte que a própria Constituição Federal pugnou 

pela sua criação, e que o Brasil aceitou sua jurisdição. Aceitar a jurisdição de um 

Tribunal implica necessariamente obedecer às suas decisões. (TAVARES. 2012. p. 

27) (Grifo nosso). 
 

Nesta seara, a omissão do Estado brasileiro no cumprimento das condenações da Corte 

Interamericana, não respeita sua responsabilidade internacional gerada pela ratificação da 

Convenção Americana e, consequentemente, no reconhecimento da competência do Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Indo contrário com o plano prático ideal, 

que deveria estar em sintonia com o direito internacional, funcionando os Poderes do Estado e 

ordenamento jurídico interno como protetores efetivos dos direitos humanos (TAVARES, 

2012, p. 14). 

As sentenças da Corte Interamericana não devem ser vistas como uma imposição 

externa, muito menos como interferência na soberania do Estado. O Tribunal teve sua 

competência reconhecida por um ato expresso de vontade do Estado brasileiro, sabendo que os 

atos do órgão seriam de cumprimento obrigatório (FRANCO, 2014, p.33). 

Por fim, é nítido que não pode se falar em interferência da soberania brasileira, pois a 

as sentenças proferidas pela Corte Interamericana possuem o fito de auxiliar o Estado Membro 
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no efetivo reparo e resguardo dos direitos humanos e, por via de consequência, na maior 

propagação dos direitos no âmbito jurídico-social interno. 

 

3.3. Medidas adotadas por outros Estados para auxiliar o cumprimento de decisões da 

Corte IDH: análise comparada 

 A postura costumeira do Estado de não cumprir de forma integral com as condenações 

da Corte Interamericana, além de não assumir com sua responsabilidade internacional, acaba 

afastando seus agentes políticos do resguardo efetivo dos direitos humanos no âmbito interno. 

Somado a tal fato, a não consagração constitucional da jurisprudência da Corte Interamericana 

e da Convenção Americana, corroboram com a imensa inadimplência do Estado brasileiro e de 

seus agentes políticos. 

 O fato de a Convenção Americana possuir caráter supralegal também complementa 

com a inadimplência estatal, apesar de possuir superioridade hierárquica em face de outras 

normas infraconstitucionais, a posição do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 

Nº 466.343 de 2008) pugna pela infraconstitucionalidade do tratado internacional. Sendo 

perdida a oportunidade de conferir valor constitucional a todos os tratados de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil, tal atribuição reforçaria a obrigatoriedade do cumprimento das 

condenações da Corte aos agentes políticos internos (CEIA, 2013, 144). 

 Devendo ser ressaltado que a possibilidade do tratado internacional que verse sobre 

direitos humanos assumir caráter de emenda constitucional, conforme previsto no §3º do artigo 

5º da Constituição Federal, é aplicável apenas aos tratados ratificados pós a Emenda 

Constitucional Nº 45 de 2004 (CEIA, 2013, 144). 

 Contrário ao posicionamento adota pelo Estado brasileiro, outros países membros do 

Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos adotaram a consagração 

constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos e, consequentemente, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A título de exemplo, a Bolívia estabelece que 

os direitos previstos em sua Constituição serão interpretados nos moldes dos tratados de direitos 

humanos ratificados pelo país, ademais, também dispõe que prevalecerá os tratados caso 

enunciarem direitos mais favoráveis, vejamos: 

 

Artículo 13. 

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 

protegerlos y respetarlos. 

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación 

de otros derechos no enunciados. 
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III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 

jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por Bolivia. 

Artículo 256. 

I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, 

que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se 

aplicarán de manera preferente sobre ésta. 

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo 

a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean 

normas más favorables. (BOLIVIA. 2009. p.5/64) (grifo nosso)24. 

 

 Neste mesmo posicionamento constitucional sobre os tratados que versam sobre 

direitos humanos, a legislação do Equador prevê: 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público. (ECUADOR, 2008, p. 127) (grifo nosso)25. 

 

 Outros países também estabelecem cláusulas constitucionais abertas, que permitem 

maior integração da ordem internacional com a constitucional, especialmente quando se trata 

de direitos humanos. A Constituição da Argentina prevê no seu artigo 75, inciso 22, que os 

tratados de proteção dos direitos humanos têm hierarquia constitucional, complementando os 

direitos já reconhecidos. A Constituição do Peru consagra que os direitos constitucionais 

reconhecidos devem ser interpretados nos moldes da Declaração Universal de Direitos 

Humanos e com outros tratados de direitos humanos ratificados pelo país (PIOVESAN, 2016, 

p. 14). 

 Utilizando como parâmetro, a consagração constitucional dos países latino-americanos 

supracitados, que consideram a Convenção Americana como caráter constitucional, gera o 

reconhecimento formal da posição hierárquica do Pacto São José da Costa Rica e, por via de 

 
24 Estado Plurinacional de Bolívia. Constitución Política del Estado. 2009. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf - Acesso em 14.08.2020. 
25 República del Ecuador. Constitucion de la Republica del Ecuador 2008. Disponível em: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf - Acesso em 14.08.2020. 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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consequência, assegura elementos de referência obrigatória no plano interno para 

Administração, o Legislativo e Judiciário nacionais (CEIA, 2013, p. 143). 

 Tal medida da consagração constitucional, adotada por inúmeros membros da 

Organização dos Estados Americanos, caso aplicada no âmbito legislativo interno brasileiro 

seria de grande valia. Pois os Poderes da República deveriam seguir estritamente a Convenção 

Americana e as decisões/jurisprudências da Corte Interamericana, podendo os atos que forem 

contra serem impugnados por conta da inconstitucionalidade. Por outra via, caso houvesse 

eventual conflito entre as normas constitucionais e tratados humanísticos, deveria ser aplicada 

a norma que mais amplie e assegure o direito, conforme princípio pro homine (CEIA, 2013, p. 

144). 

 A consagração da constitucionalidade da Convenção Americana, somada com o 

princípio da prevalência dos direitos humanos já previsto, seria norteador aos Poderes da 

República. Criando maior conexão entre a ordem interna e internacional de proteção aos direitos 

humanos, assim não haveria espaço para omissão do Estado brasileiro em retomar as 

investigações dos responsáveis, aplicação do instituto da prescrição as violações dos direitos 

humanos como ocorreu com a ação penal do caso apresentado e, muito menos, para expresso 

posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal em face as recomendações da Corte 

(conforme o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 153, 

brevemente narrada). 

 Ante a negligência no pagamento das indenizações das vítimas e seus familiares no 

Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, poderia ser criado uma lei no ordenamento 

jurídico brasileiro dando o caráter de natureza alimentícia as verbas recomendadas pela Corte 

Interamericana. Assim, haveria privilégio na ordem dos precatórios para pagamento de tais 

valores, uma possível medida que também seria de grande valia para o caso apresentado e 

futuros (LEITE, 2008, p. 462). 

 Por fim, outra medida possível para compelir o integral cumprimento de Sentença, 

sendo adotadas para casos extremos, seria a previsão da possibilidade da suspensão ou expulsão 

do Estado Membro pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Trazer a 

supervisão do cumprimento de sentença para a Assemblei Geral e dar a ela a possibilidade de 

punir em casos mais gravosos, geraria maior garantia coletiva do próprio Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, pois a função de supervisão deixaria de ser 

preocupação solitária da Corte (PIOVESAN, 2013, p. 366). 

 Nesta possível medida, a Assembleia Geral receberia o relatório anual das atividades 

da Corte Interamericana, nos quais indicam os Estados Membros que estariam inadimplentes 
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com as condenações do Tribunal, nos moldes do Artigo 65 da Convenção Americana. 

Consequentemente, após análise da Assembleia, em casos graves e de reiterada inadimplência, 

poderia ser aplicada a sanção de suspensão ou expulsão da Organização dos Estados 

Americanos. 

 A título de exemplo, pode ser citado o Artigo 8º do Estatuto do Conselho da Europa 

que dispõe: 

 

Artigo 8º 

Qualquer Membro do Conselho da Europa que atente gravemente contra o disposto 

no artigo 3º pode ser suspenso do seu direito de representação e convidado pelo 

Comité de Ministros a retirar-se nas condições previstas no artigo 7º Se não for 

tomado em consideração este convite, o Comité pode decidir que o Membro em causa 

deixou de pertencer ao Conselho a contar de uma data que o próprio Comité fixa. 

(CONSELHO, 1949, p. 2)26. 

  

 Tal dispositivo determina que o Comitê de Ministros, o qual supervisa a execução de 

sentenças do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tem o poder de suspender ou expulsar os 

Estados Membros que não cumprem com as obrigações dispostas em sentença condenatória.  

 Deve ser ressaltado que a aplicação da suspensão ou expulsão são apenas para casos 

gravíssimos de violações e inadimplências reiteradas, sendo tais punições nunca utilizadas pelo 

Conselho da Europa. A doutrina acredita que a gravidade dessas sanções poderia resultar em 

grande constrangimento perante a comunidade internacional e abalaria relações diplomáticas 

traçadas pelo Estado violador, levando o mesmo a cumprir com suas obrigações internacionais 

para evitar tal acontecimento. (CEIA, 2013, p. 149). 

 Entretanto, a imposição de sanções políticas ou econômicas não seria o meio mais 

adequado para alcançar o devido resguardo dos direitos humanos na região interamericana. Em 

primeiro plano, não se trata de compelir ou forçar o Estado Membro o cumprimento da sentença 

condenatória, mas sim na conscientização do Estado sobre o seu dever de proteger e propagar 

os direitos humanos no seu território (CEIA, 2013, p. 150). 

 A condenação do Caso dos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde possui um alto 

grau de importância no seu cumprimento integral, pois ainda há 56 (cinquenta e seis) vítimas e 

familiares que não foram indenizados pelas condições desumanas vividas durante a época dos 

fatos e, muito menos, houve a retomada da investigação e condenação dos responsáveis no 

âmbito jurídico interno. 

 
26 Conselho da Europa. Estatuto do Conselho da Europa. 1949. Disponível em: 

http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/estatuto_do_conselho_da_europa.pd

f - Acessado em 15.08.2020. 

http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/estatuto_do_conselho_da_europa.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/estatuto_do_conselho_da_europa.pdf
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 As possíveis medidas acima apresentadas são importantes para fazer, de forma efetiva 

e definitiva, que a República Federativa do Brasil cumpra com sua obrigação criada a partir da 

ratificação da Convenção Americana e reconhecimento da competência do Sistema 

Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Deste modo, vincularia seus agentes políticos 

internos com o seu compromisso internacional reconhecido de resguardar e promover a cultura 

dos direitos humanos na sociedade brasileira. 

 

3.4.   O não cumprimento de sentença e a ausência do Estado Democrático de Direito para 

as vítimas de violações de direitos humanos 

 A democracia é o regime político que melhor protege e promove os direitos humanos, 

sendo regido pela soberania popular, visando que todo poder emana do povo. Reúne ainda em 

seu âmbito ideológico, as liberdades civis, igualdade jurídica, busca da igualdade social e 

participação popular na política. Logo, pode se considerar o norte principal da democracia os 

direitos humanos, traçando a limitação ao poder do Estado para que se proteja o indivíduo 

(STURZA; MACIEL, 2016, p. 264). 

 Pode ser dizer que o Estado democrático irá alçar a proteção dos seus cidadãos, sendo 

estes reconhecidos como portadores de direitos fundamentais, independente de qualquer 

diferença, não existindo democracia sem direitos humanos, conforme leciona Flávia Piovesan: 

 

Por outro lado, na acepção material, pode-se sustentar que a democracia não se 

restringe ao primado da legalidade, mas também pressupõe o respeito aos direitos 

humanos. Isto é, além da instauração do Estado de Direito e das instituições 

democráticas, a democratização requer o aprofundamento da democracia no 

cotidiano, por meio do exercício da cidadania e da efetiva apropriação dos direitos 

humanos. Nesse sentido, não há democracia sem o exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais. A Democracia exige, a igualdade no exercício de direitos civil, 

políticos, sociais, econômicos e culturais (PIOVESAN, 2000, p. 228). 

  

 Logo, não deve se reduzir a democracia apenas ao zelo pela liberdade, pois um Estado 

que reconhece a importância e prevalência dos direitos humanos em seu ordenamento pátrio, 

também entende que não há democracia sem propagação e resguardo dos direitos humanos. 

Nesse contexto e pensamento, nasce a concepção de Estado Democrático de Direito, devendo 

esse garantir no plano jurídico e prático o Bem Estar Social, garantindo os direitos mínimos a 

existência do indivíduo (STURZA; MACIEL, 2016, p. 269). 

 Ante a importante valorização do direito internacional dos direitos humanos, o Brasil 

passou a ratificar os tratados internacionais que versam sobre a matéria. Por sua vez, 

reconhecendo como princípio do Estado Democrático de Direito brasileiro a prevalência dos 
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direitos humanos. Como consequência, reconhecendo a proibição do trabalho escravo como jus 

cogens e com eficácia erga omnes em seu território (MENDES, 2018, p. 163-64). 

 Todavia, apesar da normatização e o reconhecimento internacional, deve ser ressaltado 

que ainda há um abismo entre os casos de trabalho escravo no território brasileiro e a eficaz 

política pública. Ainda existe no território brasileiro grande negligência com os casos que 

infringem a dignidade do trabalhador e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana 

(MENDES, 2018, p. 163-4). 

 O Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil por sorte conseguiu 

repercussão geral e chegou ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, 

gerando a responsabilização internacional do Estado brasileiro. Todavia, mesmo com todo o 

reconhecimento do próprio Estado como culpado, a República Federativa do Brasil não se 

mostra positiva com as recomendações da Corte. Ainda faltam 56 (cinquenta e seis) vítimas e 

familiares a serem indenizados pelas violações sofridas e chegando a constar no Relatório de 

Cumprimento de Sentença da Corte que nada fora feita até a presente data. 

 Ademais, conforme disposto em instrumento de sentença, o Estado brasileiro tem a 

obrigação de vincular todos os seus poderes e órgãos estatais, funcionando em conjunto. 

Inclusive utilizando do controle de convencionalidade (previsto no artigo 2º da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos), ou seja, o Estado brasileiro deve adequar seu direito 

interno para que seja efetivamente cumprida as recomendações da Corte e garantindo os direitos 

previstos na Convenção (MIRANDA; ORTIZ, 2019, p. 249). 

 Por via contrária, ante a obrigação de retomar as investigações e punir os indivíduos 

responsáveis por instaurar as condições do trabalho escravo, o Poder Judiciário brasileiro se 

utiliza do instituto da prescrição e se recusa a retomar com as investigações dos fatos. Tal 

posicionamento é completamente contrário ao que já fora massificado pela Corte 

Interamericana em sua jurisprudência, indicando que é inadmissível a invocação da prescrição 

para evadir a obrigação estatal em investigar e punir os delitos derivados de violações aos 

direitos humanos (MIRANDA; ORTIZ, 2019, p. 250).  

 Além disso, cumulado com toda a omissão estatal perante as condenações do caso, o 

Brasil ainda dá passos para trás com suas políticas públicas e posturas para resguardar futuras 

violações referentes ao trabalho escravo27. 

 
27 Podendo ser ressaltado aqui que inclusive há o Caso Empregados da Fazenda de Fogos de 

Santo Antônio de Jesus e seus familiares, novo caso de negligência estatal em face de direitos 
trabalhistas. Tendo a Comissão emitido Relatório de Admissibilidade e Mérito, considerando o Brasil 
culpado pela explosão que causara danos às vítimas, pelas condições de trabalho e pela ausência de 
fiscalização do Estado. 
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Um exemplo neste sentido refere-se à recente recusa do governo brasileiro em 

publicar a chamada “Lista Suja” do trabalho escravo. Chamada oficialmente de 

“cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas 

à de escravo”, constitui-se em um importante instrumento de combate ao trabalho 

escravo. Sua publicação estava suspensa desde 2014, quando o Supremo Tribunal 

Federal (STF) acatou o pedido feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (Abrainc), argumentando que não havia a garantia do direito de defesa 

das empregadoras. Seguiu-se um debate judicial que culminou na edição de alterações 

na forma como a lista seria divulgada, agora contendo apenas os nomes dos 

empregadores com todos os recursos administrativos esgotados. Cumprindo-se as 

exigências do STF para a divulgação da lista, o Governo Federal recusou-se a publicá-

la, o que só ocorreu mediante liminar concedida ao Ministério Público do Trabalho, 

obrigando que o documento, elogiado pela Organização das Nações Unidas, voltasse 

a se tornar público. Ora, tal posicionamento pode ser claramente encarado como uma 

chave permissiva, de abertura de espaços permanentes de exceção dos quais se 

originam campos, neste específico caso, empresas-campos, espaços nos quais a 

massificação dos lucros e da produtividade se dá pela exploração, autorizada, de vidas 

transformadas em vidas nuas. (MIRANDA; ORTIZ, 2019, p. 254). 

  

 É cristalino que a República Federativa do Brasil carece de mudança de postura diante 

ao Sistema de Proteção aos Direitos Humanos, pois fora assumido o compromisso de promover 

a erradicação do trabalho escravo em condições análogas à escravidão, além de utilizar dos 

mecanismos judicias para punir os responsáveis, o que não acontece na prática.  

 O Estado Democrático de Direito brasileiro mostra-se imaturo e frágil ante ao efetivo 

resguardo dos direitos humanos em seu território no plano prático e governamental. Ainda 

assumindo uma postura completamente contrária ao que zela o Sistema Interamericano de 

Proteção aos Direitos Humanos, não só no Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Não 

sendo confortável aos Poderes do Estado brasileiro afirmarem que há decisões superiores à sua, 

mostrando-se despreparados para lidar com as jurisprudências e decisões de órgãos 

internacionais (TAVARES. 2012. p. 13).  

 Para as vítimas que sofreram com as violações reconhecidas e não tiveram seus direitos 

reparados, não usufruem desse Estado Democrático de Direito brasileiro que é omisso nas 

obrigações estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sendo possível 

constatar que o Estado brasileiro se porta conivente com as violações. 

 Por fim, é inadmissível que o Brasil permaneça inerte as recomendações realizadas 

pela Corte. Pois não há democracia e cidadania sem o desenvolvimento e consagração dos 

direitos humanos. Sendo direitos inerentes a qualquer pessoa, independente de posição política, 

econômica, social e cultural. O verdadeiro Estado Democrático de Direito se cria com, não só 

a previsão dos direitos fundamentais, mas também com a eficiente proteção da dignidade da 

pessoa humana, o que não aconteceu para as vítimas do Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil 

Verde. 
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     CONCLUSÃO 

 

 O Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil ainda não fora concluso 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo a mesma indicado pendências para 

efetivo cumprimento do instrumento de sentença. Dessa forma, o Estado permanece 

inadimplente no que tange o pagamento das indenizações de 56 vítimas do caso e a retomada 

das investigações e punição dos responsáveis pelas violações, sem aplicar o instituto da 

prescrição conforme entendimento do Tribunal. 

 Após toda a explanação, torna-se cristalino que há uma certa postura de descuido do 

Estado brasileiro com a responsabilidade assumido na ratificação do Pacto de São José da Costa 

Rica, onde fora reconhecida a jurisdição da Corte. Não só no Caso dos Trabalhadores da 

Fazenda Brasil Verde, há outros casos contenciosos que o Brasil se manteve inerte, inclusive 

com a retomada das investigações e punição dos responsáveis (como no Caso Escher e outros, 

Caso Gomes Lund e outros e Caso Herzog). 

 Portanto, é histórico toda a resistência do Brasil as temáticas que abordam direitos 

humanos e os modelos contemporâneos de reparação. A negligência se materializa com o 

descumprimento de prazos e de respostas solicitadas pela Corte, não atribuindo a verdadeira 

relevância ao contencioso internacional. Ademais, há também uma gigantesca morosidade na 

resolução dos casos, levando inúmeros anos para as vítimas serem indenizadas e, muitas vezes, 

não há responsabilização e punição dos violadores. 

 A problemática se dá quando há inúmeras vítimas que não conseguem obter o reparo 

das violações sofridas e ficam desamparadas pelo Estado brasileiro. Não podendo ser construída 

um Estado Democrático de Direito com tamanha omissão e negligência com a propagação dos 

direitos humanos. 

 Por tais razões, urge a necessidade de mudança da postura do Estado brasileiro ante as 

condenações sofridas na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil deve se adequar 
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ao direito internacional contemporâneo, entendendo a aplicabilidade da relativização do 

conceito e prática de sua soberania para maior resguardo e propagação dos direitos humanos no 

seu âmbito político-social, respeitando o tratado ratificado de forma autônoma e a cooperação 

internacional. 

 Caso a aplicabilidade dos recursos atuais não sejam suficientes para uma efetiva 

mudança, também há a possibilidade da consagração constitucional da Convenção Americana 

e o reconhecimento da hierarquia do tratado, como consagram outros países latino-americanos 

membros da Organização dos Estados Americanos. Tal medida pode gerar um maior 

comprometimento dos agentes políticos no âmbito interno, já que seus atos estariam 

estritamente ligados às jurisprudências e decisões da Corte Interamericana, sob pena de 

inconstitucionalidade. 

 Em casos de reiterados descumprimentos, haveria a possibilidade da Assembleia Geral 

da Organização dos Estados Americanos auxiliar na fiscalização do cumprimento de sentença 

junto ao Tribunal. Em casos graves, podendo se chegar na suspensão ou expulsão do Estado 

Membro, utilizando como padrão o Conselho da Europa. 

 No cenário político contemporâneo, com constituições e tratados que versam e 

resguardam direitos fundamentais, não pode o Estado brasileiro se guardar por trás de sua 

soberania. Deve abrir cada vez mais o diálogo com o Sistema Interamericano de Proteção dos 

Direitos Humanos e aumentar a conscientização sobre a importância das condenações, como 

instrumentos de promoção dos direitos humanos no Brasil, o cumprimento de Sentença efetivo 

alimenta as transformações políticas, jurídicas, legislativas e culturais.  

 O caso em tela, adentra em temáticas que não deveriam existir no século presenciado, 

se fazendo necessária a erradicação de qualquer trabalho escravo e de suas formas análogas, 

junto com o fim da vulnerabilidade do trabalhador rural e das discriminações sociais e 

econômicas que levam os indivíduos a serem subordinados em situações extremas. 

 Não há Estado Democrático de Direito sem proteção e primazia dos direitos humanos. 

Apenas com o integral cumprimento das obrigações e com a efetiva proteção e resguardo dos 

direitos humanos, que o Estado Democrático de Direito poderá ser usufruído de forma efetiva 

por toda sociedade brasileira.  

 Por fim, apesar de toda omissão no Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, há a 

possibilidade do integral cumprimento de sentença por parte do Estado. Pois a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos não deu o caso como encerrado e afirma que irá 

permanecer no controle das fiscalizações. Todavia, o problema se firma com a conduta 
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costumeira do Estado em sempre se escusar ao cumprimento e na esperança maculada das 

vítimas em esperar o improvável. 
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