
Referência: Notícia de Fato nº 1.23.005.000177/2017-62

DESPACHO 

1- Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de encaminhamento, realizado

pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  de documentos

relacionados aos autos judiciais nº 2001.39.01.00270-0,  referente ao Caso Fazenda Brasil

Verde.

2- Tal comunicação se baseia no Ofício nº 00101/2016/DPI/NEXT/PGU/AGU,

que informa da notificação realizada ao Estado Brasileiro, em 15 de dezembro de 2016, da

sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no Caso Fazenda

Brasil Verde  vs Brasil, a qual estabeleceu, ao país,  uma série de medidas reparadoras em

relação aos fatos investigados no bojo do Inquérito Policial nº 2001.39.01.00270-0, referentes,

em linhas gerais, a redução à condição análoga à de escravidão de aproximadamente 120

(cento de vinte) pessoas na Fazenda Brasil Verde, propriedade rural localizada no Município

de Sapucaia/PA, sob atribuição da Procuradoria da República no Município de Redenção.

3- O Caso em questão, em esforço de síntese, diz respeito, principalmente, a

duas fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – a primeira em 23 de

abril de 1997, com 43 trabalhadores encontrados e a segunda em 15 de março de 2000, com

85 trabalhadores encontrados – e após a devida instrução e condenação, traz determinação ao

Estado Brasileiro, na parte que nos cabe enquanto instituição titular da ação penal no Brasil,

que:

“(…) 9. O Estado deve reiniciar, com a devida diligência, as investigações

e/ou processos penais relacionados aos fatos constatados em março de

2000 no presente caso para, em um prazo razoável, identificar, processar

e, se for o caso, punir os responsáveis, de acordo como estabelecido nos

parágrafos 444 a 446 da presente Sentença. Se for o caso, o Estado deve

restabelecer (ou reconstituir) o processo penal 2001.39.01.00270-0, iniciado
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em 2001, perante a 2ª Vara da Justiça Federal de Marabá, Estado do Pará, de

acordo com o estabelecido nos parágrafos 444 a 446 da presente Sentença.”

(nossos grifos)

4- Os parágrafos 444, 445 e 446 da Sentença, por sua vez, dispõem:

“(…) 444. A Corte recorda que no capítulo VII-1 declarou que as diversas

investigações realizadas pelo Estado sobre os fatos do presente caso foram

inadequadas  e  violaram  os  direitos  às  garantias  judiciais  e  à  proteção

judicial das vítimas.

445. Em virtude do anterior, assim como em outros casos já analisados e em

atenção  ao  caráter  de  delito  de  Direito  Internacional  da  escravidão  e  à

imprescritibilidade da submissão de uma pessoa a condição análoga à

escravidão,  a Corte dispõe que  o Estado deve reiniciar, com a devida

diligência, as investigações e/ou processos penais que correspondam aos

fatos constatados em março de 2000 no  presente caso para,  em um

prazo  razoável,  identificar,  processar  e,  se  for  o  caso,  punir  os

responsáveis. Em particular, o Estado deverá: a) assegurar o pleno acesso

e capacidade de atuar das vítimas e de seus familiares em todas as

etapas destas investigações, de acordo com a lei interna e as normas da

Convenção Americana; b) como a escravidão é um delito de Direito

Internacional e em consideração às particularidades e ao contexto em

que ocorreram os fatos, o Estado deve se abster de recorrer a figuras

como a anistia, bem como qualquer obstáculo processual para escusar-

se  desta  obrigação;  c)  garantir  realizada  que  as  investigações  e

processos relacionados aos fatos do presente caso se mantenham, em

todo  momento,  sob  conhecimento  da  justiça  federal  e d)  divulgar

publicamente  os  resultados  dos  processos  para  que  a sociedade

brasileira conheça a determinação judicial quanto aos fatos objeto do

presente caso. Em especial, o Estado deve realizar uma investigação e,

se  for  o  caso,  restabelecer  (ou  reconstruir)  o  processo  penal

2001.39.01.000270-0,  iniciado em 2001,  perante a 2ª Vara de Justiça

Federal de Marabá, Estado do Pará.

446. Ademais, como fez em outras oportunidades, a Corte dispõe que, de
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acordo  com  a  normativa  disciplinar  pertinente,  o Estado  examine  as

eventuais irregularidades processuais e investigativas relacionadas ao

presente  caso  e,  se  for  o  caso,  sancione  a  conduta  dos  servidores

públicos correspondentes, sem que seja necessário que as vítimas do caso

interponham denúncias para tais efeitos.” (nossos grifos)

5-  Diante  de  tais  determinações,  resta  a  esta  Procuradoria  da  República,

guardadas  as  adequações  normativas  devidas,  reiniciar  os  trabalhos  de  investigação  em

relação aos fatos verificados na fiscalização realizada em março de 2000, bem como em

relação ao sumiço dos autos judiciais de nº  2001.39.01.00270-0.

6-  Realce-se que a  Procuradoria da República  no Município  de Redenção,

criada em 2011, alberga o município de Sapucaia e os fatos ali ocorridos em suas atribuições

territoriais, motivo pelo qual se apresenta como órgão responsável pelo deslinde do caso em

substituição à PRM-Marabá, à época atuante na questão.

7-  Frise-se,  por  oportuno,  que a condenação estabelece a  liberdade no  seu

cumprimento, aconselhando a, se for o caso, restaurar o processo desaparecido. Portanto, não

sendo a restauração dos autos originários a melhor linha estratégica para o caso, tendo em

vista o grande lapso temporal desde a última notícia que se tem do procedimento (idos de

2001), junto do que se conseguir resgatar, novas informações serão necessárias para melhor

formação do juízo de materialidade e autorias penais, como as declarações colhidas in situ,

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Ação Civil Pública impetrada em

2000 pelo Ministério Público do Trabalho, além de complementações que se apresentarem

necessárias posteriormente..

8-  Desta  maneira,  para  desencadear  o  cumprimento  da condenação

internacional, determino:

a) A abertura de Processo Investigatório Criminal em separado,  nos termos da

Resolução nº 77 de 14 de Setembro de 2004, para investigação do extravio dos autos judiciais
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nº 2001.39.01.00270-0, para o qual determino:

i- Inicie-se o procedimento com cópia do presente despacho, transladando-se

cópia,  ainda,  do  ofício  de  f.  02/04  e  do  ofício   nº 00101/2016/DPI/NEXT/PGU/AGU,

constante na mídia digital de f. 07.

ii  –  Oficie-se  a  Subseção  Judiciária  de Marabá  para que,  no  prazo  de  15

(quinze) dias, busque nos bancos de dados que possui informações referentes a última guia de

transporte realizada, esclarecendo a forma de envio (malote, carta registrada, entrega direta) e

apresentando o documento de controle de recebimento, se houver (contendo, principalmente,

a  assinatura  de  quem recebeu),  ou  apresentando  explicações  caso  não  se  tenha  adotado

qualquer  controle  no  envio  dos  autos,  buscando  informações  acerca  dos  servidores

responsáveis pelo caso à época e, principalmente, tentando rastrear o processo de remessa,

indicando os motivos pelos quais não se teria adotado o controle exigido, se for o caso, ou

buscando quem possa indicar, dado o grande lapso temporal já decorrido.

iii -  Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que, no prazo de

15 (quinze) dias, busque informações acerca do sumiço do procedimento, inclusive com a

Comarca de Xinguara, e as apresente ao Ministério Público Federal, esclarecendo, se possível,

quem  foram  o  último  servidor  e  membro  responsáveis  por  ele  e  fornecendo  cópias  de

comprovantes de recebimento e/ou protocolos eventualmente existentes para controle do caso,

ressaltando a enorme necessidade de colaboração do Poder Judiciário Estadual, tendo em vista

o grande lapso temporal decorrido.

iii – O PIC em questão deve ser referenciado no Sistema Único ao que será

criado a partir da presente Notícia de Fato, devendo ambos tramitarem fisicamente apensados.

b) A abertura de Procedimento Investigatório Criminal,  a partir  da presente

Notícia de Fato,  nos termos da Resolução nº 77 de 14 de Setembro de 2004, para o qual

determino:
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i-  Seja  impressa  a  Sentença  da  CIDH,  constante  da  digital  de  f.  07  e

transladadas tais cópias para criação do Anexo I do PIC, contendo o título na capa “Sentença

do Caso Fazenda Brasil Verde -  Corte Interamericana de Direitos Humanos”

ii-  Seja  impresso o  Relatório  de Fiscalização  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, referente aos fatos de 31 de março de 2000 e transladadas tais cópias para criação

do Anexo II do PIC, contendo o título na capa “Relatório de Fiscalização MTE – Fazenda

Brasil Verde – 31/03/2000”

iii-  Sejam  oficiadas  (enviar  por  e-mail,  com  imediato  contado  telefônico

solicitando confirmação de recebimento) à  Procuradoria da República no Município de

Marabá e Subseção Judiciária de Marabá  para que forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias

a  documentação  que  eventualmente  possuam  dos  autos  judiciais  nº  2001.39.01.00270-0,

inclusive eventual denúncia ofertada perante a Justiça Federal de Marabá, antes do declínio de

competência. Realce-se a importância do caso para que diligenciem tanto nos arquivos físicos

das unidades quanto nas redes digitais existentes.

iv- Sejam oficiadas (os) ao  Centro pela Justiça e o Direito Internacional

(CEJIL)  e à Comissão Pastoral da Terra, peticionários da CIDH, informando do presente

despacho e da instauração dos Procedimentos Investigatórios Criminal, assegurando-lhes e às

vítimas e parentes delas, desde já, acesso aos procedimentos e ao cumprimento da decisão

internacional, solicitando, ainda, sua colaboração para que forneçam, no prazo de 15 (quinze)

dias, toda a documentação que possuam, e que se refiram aos fatos ocorridos em Março de

2000, em relação ao Caso Fazenda Brasil Verde vs Brasil.

v- Sejam oficiadas à Procuradoria do Trabalho no Município de Marabá e à

Justiça do Trabalho da 8ª Região para que informem o número e forneçam, no prazo de 15

(quinze) dias, a documentação que eventualmente possuam (preferencialmente cópia integral,

se possível) da Ação Civil Pública de 30 de maio de 2000, impetrada em desfavor da Fazenda

Brasil Verde e que tem os fatos ora investigados como supedâneo.

c) Atento à determinação de dar publicidade, possibilitar o acesso das vítimas
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ao deslinde a ser dado ao caso, bem como deixar claro a abertura das atividades relacionadas

ao caso ao auxílio de quem possa e queira contribuir, informe-se à 2ª Câmara de Coordenação

e  Revisão,  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional do  Ministério  Público  Federal  e  à

Assessoria  de Comunicação da Procuradoria  Geral  da  República,  com cópia  do  presente

despacho, da abertura dos procedimentos em questão, para os encaminhamentos que julgarem

necessários.

d) Cumpridas as diligências e ultrapassados os prazos concedidos, venham os

autos imediatamente ao gabinete deste Procurador da República.

                                               Redenção/PA, 28 de março de 2016.

IGOR DA SILVA SPINDOLA

Procurador da República
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