
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Marabá

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  1ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MARABÁ

Processo nº   0005216-83.2015.4.01.3901
URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelas Procuradoras da República que

esta subscrevem, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fls. 776/777,

expor e requerer o que se segue.

I. BREVE SÍNTESE PROCESSUAL

Trata-se  de  denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público  Federal  em  face  de

Francisco Assis Souza de Alencar, Augusto Pereira Alves, José Gomes de Melo e Carlos de

Tal pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, I e IV e 149 do Código Penal, na

forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma normativo. Também Arthur Benedito Cortes

Machado foi denunciado pelo delito do artigo 149 do CP. 

Os fatos relacionam-se à vítima José Pereira Ferreira, trabalhador rural que

teria fugido da Fazenda Espírito Santo, em 1989, quando ainda adolescente, depois de

ser submetido a trabalho análogo ao de escravo, sem receber seus pagamentos devidos,

com  restrição  de  sua  liberdade  e  constante  vigilância  armada.  Ao  tentar  fugir  da

fazenda a vítima sofreu tentativa de homicídio pelos ora réus, tendo sido atingido pelos

disparos de arma de fogo na cabeça, segundo depoimento que prestou perante a Polícia

Federal em 19 de outubro de 1989 (fls. 15-17).

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 1994 (fl. 233).

O processo em relação a Arthur Benedito Cortes Machado tramitou em separado

(fls. 430/431).
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Em  24/02/1994,  em  decorrência  do  desconhecimento  do  endereço  dos  réus,

determinou-se sua citação por edital (fl. 233). Não comparecendo aos autos para o exercício

de sua defesa,  nos  termos  da então  vigente redação do art.  366 do CPP determinou-se a

tramitação do processo à revelia dos denunciados (fl. 243).

Em 21/10/1997 os réus foram pronunciados e determinou-se sua prisão preventiva

(fls. 502/512).

Em 24 de outubro de 2001 (fl. 548) o juízo federal declinou de sua competência

para processar e julgar o processo e encaminhou os autos ao juízo estadual da Comarca de

Xinguara/PA.

Em  24  de  outubro  de  2003,  em  decorrência  de  o  Brasil  não  responder

adequadamente  às  denúncias  de  prática  de  trabalho  análogo  à  escravidão  e  de  haver

desinteresse  e  ineficácia  nas  investigações  e  processos  referentes  aos  assassinos  e

responsáveis pela exploração trabalhista de José Pereira, o Brasil foi peticionado perante a

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pactuando Acordo de Solução Amistosa

pela qual  se  comprometeu a proceder com o julgamento e  punição dos responsáveis

individuais  pelos  crimes  cometidos  contra  José  Pereira1,  fatos  objeto  do  processo  em

epígrafe.

O processo  judicial,  por  sua  vez,  nesse  momento  em trâmite  perante  o  juízo

estadual, culminou em decisão de fls. 612/623, prolatada apenas em 07 de julho de 2011 após

ratificação da denúncia pelo Ministério  Público Estadual,  tentativas  de citação dos réus e

apresentação  de  defesa  preliminar  pelo  réu  Artur  Benedito  Cortes  Machado,  com  o

reconhecimento  da  incompetência  da  Justiça  Estadual  para  processar  o  feito  e  o

encaminhamento dos autos novamente ao juízo federal.

Já em trâmite neste Juízo Federal foi cumprido o mandado de prisão expedido

contra Francisco Assis Souza de Alencar, um dos réus, em 11/06/2014, e este apresentou

recurso  em sentido  estrito  da  decisão  de  pronúncia,  havendo  nova  cisão  processual,  em

relação ao recorrente, para apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região do recurso

interposto2.

1 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório n. 95/03, Caso n. 11.289. José Pereira. 2003.
Disponível em: https://cidh.oas.org/annualrep/2003port/Brasil.11289.htm. 
2 Recurso em Sentido Estrito n. 0000280-45.1997.4.01.3901  concluso ao relator desde 03 de maio de 2007
segundo  informação  da  tramitação  processual  disponível  no  site  do  TRF1:
<https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?
proc=2804519974013901&secao=TRF1&nome=FRANCISCO%20ASSIS%20SOUZA%20DE
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Este  juízo,  então,  às  fls.  776/777,  revisitando  decisão  anteriormente  proferida,

manifestou-se pela impossibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional nos

termos da anterior redação do artigo 366 do CPP, vigente quando da citação por edital dos

réus, indicando possível ocorrência de prescrição e encaminhando os autos para manifestação

do  Ministério  Público  Federal,  o  que  ora  passamos  a  fazer,  aduzindo  desde  já  a  não

ocorrência da prescrição no caso em apreço, senão, vejamos.

II.  DA  IMPRESCRITIBILIDADE  DOS  CRIMES  OBJETO  DO  PRESENTE

PROCESSO

No  que  diz  respeito  à  prescrição  dos  crimes  objeto  de  apuração  e

persecução no presente processo, são eles imprescritíveis,  tendo em vista tratar-se de

delitos  perpetrados  mediante  graves  violações  de  direitos  humanos  e,  mais

especificamente, de fatos os quais o Brasil comprometeu-se em âmbito internacional a

perseguir em âmbito interno. 

 O juízo requer a análise da ocorrência da prescrição, trazendo por fundamento

as disposições legais em âmbito interno, apenas, para a análise do instituto.

 Se fosse apenas essa a perspectiva – porque não é, como se verá –, ter-se-ia

operado a prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstracto em relação ao delito do art.

149  do  Código  Penal,  cuja  pena  privativa  de  liberdade  máxima  é  de  08  (oito)  anos  de

reclusão,  a  que  corresponde  prazo  prescricional  de  doze  anos,  já  transcorrido  desde  a

pronúncia. De fato, não houve, entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, suspensão do

prazo prescricional fundada no art. 366 do Código de Processo Penal, em sua redação dada

pela Lei 9.271/1996, em relação aos réus citados por edital. Foram eles processados à revelia,

com base na redação anterior do art. 366 do Código de Processo Penal, ultrativa, notadamente

em razão de que os fatos imputados precederam essa alteração legislativa. 

 Ainda,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  prosseguimento  dos  feitos  de

competência  do  Tribunal  do  Júri  em virtude  da  obrigatoriedade  de  intimação  pessoal  da

pronúncia, prevista na redação original do art. 413 do Código de Processo Penal, o delito de

homicídio qualificado tentado também teria alcançado sua prescrição em 22.10.2017.

 A sistemática comum de extinção da punibilidade em razão do decurso do

prazo prescricional, entretanto, não se aplica à espécie, eis que como se está diante de

crimes praticados mediante grave violação de direitos humanos, os delitos imputados

%20ALENCAR&mostrarBaixados=N>
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afiguram-se imprescritíveis,  conforme normas cogentes  de direito internacional,  cujo

descumprimento pode gerar responsabilização do Brasil em âmbito internacional tanto

pelo descumprimento de norma    jus cogens   como pelo descumprimento de pactuação

específica  formulada  em  Acordo  de  Solução  Amistosa  perante  a  Comissão

Interamericana de Direitos Humanos, consubstanciada no Relatório n. 95/03 (Caso n.

11.289 da CIDH)  3  . 

 De fato, no âmbito do Relatório nº 95/03, de 24.10.2003, referente ao “Caso

José Pereira” (Caso 11.289), em que acordada a solução amistosa com o Estado brasileiro,

assim foi celebrado o ajuste, literalmente (íntegra em anexo):

“IV. SOLUÇÃO AMISTOSA ALCANÇADA 
24. O  acordo  de  solução  amistosa  assinado  entre  ambas  partes  em  18  de

setembro de 2003 contempla o seguinte:
1. O  Estado  brasileiro  representado  pela  Secretaria  Especial  de  Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República  e  os  peticionários  representados  pelo  “Centro  pela
Justiça e o Direito Internacional/Brasil, e pela Comissão Pastoral da Terra celebram o presente
Acordo de Solução Amistosa no contexto do caso 11.289. 

2. O caso 11.289 refere-se ao cidadão brasileiro José Pereira, ferido no ano
1989 por disparos de arma de fogo efetuados por pistoleiros que tentavam impedir a fuga
de trabalhadores  mantidos  em condições  análogas  à de  escravos  na  fazenda Espírito
Santo, no Estado do Pará. José Pereira tinha 17 anos nessa época e foi gravemente ferido,
sofrendo lesões permanentes no olho e mãos direitos. 
3. O presente acordo de solução amistosa tem por objeto reparar os danos causados a
José  Pereira  pelas  violações  sofridas,  considerando-se  concluído  o  caso  11.289  com  o
cumprimento dos termos acordados.

I. Reconhecimento de Responsabilidade 
4. O Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade internacional em

relação ao caso 11.289, embora a autoria das violações não sejam atribuídas a agentes
estatais, visto que os órgãos estatais não foram capazes de prevenir a ocorrência da grave
prática  de  trabalho  escravo,  nem  de  punir  os  atores  individuais  das  violações
denunciadas. 

5. O reconhecimento público da responsabilidade do Estado brasileiro com
relação à violação de direitos humanos terá lugar durante a solenidade de criação da
Comissão  Nacional  de  Erradicação  do  Trabalho  Escravo-CONATRAE  (criada  pelo
Decreto Presidencial de 31 de julho de 2003), que será realizada no dia 18 de setembro de
2003. 

6. As partes assumem o compromisso de manter sigilo sobre a identidade da
vítima no momento da solenidade de reconhecimento  de responsabilidade do Estado e em
declarações públicas sobre o caso.

II. Julgamento e punição dos responsáveis individuais

7. O Estado brasileiro assume o compromisso de continuar com os esforços
para o cumprimento dos mandados judiciais de prisão contra os acusados pelos crimes
cometidos  contra  José  Pereira.  Para  isto,  o  Acordo  de  Solução  Amistosa  será
encaminhado ao Diretor Geral do Departamento da Polícia Federal.

III. Medidas pecuniárias de Reparação 
8. A fim de efetuar a indenização pelos danos materiais e morais a José Pereira,

o Estado brasileiro encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional. A Lei Nº 10.706 de
30  de  julho  de  2003,  aprovada  em  caráter  de  urgência,  determinou  o  pagamento  de  R$
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) à vítima. O montante foi pago a José Pereira mediante
uma ordem bancária (Nº 030B000027) em 25 de agosto de 2003. 

3 Disponível em: https://cidh.oas.org/annualrep/2003port/Brasil.11289.htm. 
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9. O pagamento da indenização descrita no parágrafo anterior exime o Estado
brasileiro de efetuar qualquer outro ressarcimento a José Pereira.

IV. Medidas de Prevenção 
IV.1 Modificações Legislativas 

10. A fim de melhorar a Legislação Nacional, que tem como objetivo proibir a
prática do trabalho escravo no país, o Estado brasileiro compromete-se a implementar as ações
e as propostas de mudanças legislativas contidas no Plano Nacional para a Erradicação do
Trabalho Escravo, elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, e iniciado pelo Governo brasileiro em 11 de março de 2003. 

11. O  Estado  brasileiro  compromete-se  a  efetuar  todos  os  esforços  para  a
aprovação legislativa (i) do Projeto de Lei Nº 2130-A, de 1996 que inclui, entre as infrações
contra a ordem econômica, a utilização de mecanismos “ilegítimos da redução dos custos de
produção como o não pagamento dos impostos trabalhistas e sociais, exploração do trabalho
infantil, escravo o semi-escravo”; e (ii) o Substitutivo apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra
ao projeto de Lei  Nº 5.693 do Deputado Nelson Pellegrino,  que modifica o artigo 149 do
Código Penal Brasileiro. 

12. Por último, o Estado brasileiro compromete-se a defender a determinação da
competência  federal  para  o julgamento  do crime de redução  análoga  à de escravo,  com o
objetivo de evitar a impunidade.

IV.2. Medidas de Fiscalização e Repressão do Trabalho Escravo 
13. Considerando  que  as  propostas  legislativas  demandarão  um  tempo

considerável para serem implementadas na medida que dependem da atuação do Congresso
Nacional, e que a gravidade do problema da prática do trabalho escravo requer a tomada de
medidas imediatas, o Estado compromete-se desde já a: (i) fortalecer o Ministério Público do
Trabalho; (ii) velar pelo cumprimento imediato da legislação existente, por meio de cobranças
de multas administrativas e judiciais, da investigação e a apresentação de denúncias contra os
autores da prática de trabalho escravo; (iii) fortalecer o Grupo Móvil do MTE; (iv) realizar
gestões junto ao Poder Judiciário e a suas entidades representativas, no sentido de garantir o
castigo dos autores dos crimes de trabalho escravo. 

14. O Governo compromete-se a revogar,  até o fim do ano, por meio de atos
administrativos que lhe correspondam, o Término de Cooperação assinado em fevereiro de
2001  entre  os  proprietários  de  fazendas  e  autoridades  do  Ministério  de  Trabalho  e  do
Ministério Público do Trabalho, e que foi denunciado no presente processo em 28 de fevereiro
de 2001. 

15. O Estado brasileiro compromete-se a fortalecer gradativamente a Divisão de
Repressão ao Trabalho Escravo e de Segurança dos Dignatários-DTESD, criada no âmbito do
Departamento da Policía Federal por meio da Portaria-MJ Nº 1.016, de 4 de setembro de 2002,
de  maneira  a  dotar  a  Divisão  com  fundos  e  recursos  humanos  adequados  para  o  bom
cumprimento das funções da Polícia Federal nas ações de fiscalização de denúncias de trabalho
escravo. 

16. O Estado brasileiro compromete-se a diligenciar junto ao Ministério Público
Federal,  com o objetivo de ressaltar  a importância da participação e acompanhamento das
ações de fiscalização de trabalho escravo pelos Procuradores Federais. 
IV.3. Medidas de Sensibilização contra o Trabalho Escravo 

17. O  Estado  brasileiro  realizará  uma  campanha  nacional  de  sensibilização
contra  a  prática  do  trabalho  escravo,  prevista  para  outubro  de  2003,  e  com um  enfoque
particular no Estado do Pará. Nessa oportunidade, mediante a presença dos peticionários dar-
se-á publicidade aos termos deste Acordo de Solução Amistosa. A campanha estará baseada
num plano de comunicação que contemplará a elaboração de material informativo dirigido aos
trabalhadores,  a  inserção  do  tema  na  mídia  pela  imprensa  e  através  de  difusão  de  curtas
publicitários. Também estão previstas visitas de autoridades nas áreas de enfoque. 

18. O Estado brasileiro compromete-se a avaliar a possibilidade de realização de
seminários sobre a erradicação do trabalho escravo no Estado do Pará, até o primeiro semestre
de  2004,  com  a  presença  do  Ministério  Público  Federal,  estendendo  o  convite  para  a
participação dos peticionários.

IV) Mecanismo de Seguimento 
19. Para  a  supervisão  do  cumprimento  do  presente  acordo  até  o  efetivo
cumprimento de todas suas cláusulas, as partes encaminharão relatórios anuais sobre os
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avanços  alcançados,  e  a  CIDH  facilitará  audiências  para  receber  informações  e
viabilizará os pedidos de visitas in situ, caso seja necessário.”
(grifamos)

 De notar-se que, conforme o trecho transcrito da Solução Amistosa, o Estado

brasileiro reconheceu sua responsabilidade internacional em relação ao Caso 11.289 (“Caso

José  Pereira”)  como  grave  violação  de  direitos  humanos,  assumindo,  inclusive,  o

compromisso de fazê-lo publicamente. Nesse contexto, comprometeu-se a continuar, ainda, os

esforços para o cumprimento dos mandados judiciais de prisão contra os acusados, dentre os

quais o que pesava contra o próprio recorrente. 

Conforme,  aliás,  observa o ofício de fls.  719/720, oriundo da Secretaria  de

Direitos Humanos da Presidência da República, “segundo o acordo estabelecido,  o Estado

brasileiro  assumiu  o  compromisso  perante  a  CIDH de  promover  a  devida  apuração  e

punição  dos  responsáveis  pelos  fatos  concernentes  à  referida  denúncia  [o  que  condiz

exatamente com o que está em discussão neste feito processual] e  de adotar medidas

preventivas para combater a prática do trabalho escravo no Brasil” (grifou-se).

Vê-se,  assim,  que  a  decretação  da prescrição  fará  do caso  José Pereira  um

paradoxo:  o  caso  que  chega  às  instâncias  internacionais,  via  Sistema  Interamericano  de

Direitos  Humanos,  origina  acordo  internacional  firmado  pelo  Brasil,  alcança  ampla

repercussão  e  cria  novos  paradigmas  políticos  e  sociais  no  combate  ao  trabalho  escravo

contemporâneo, é o mesmo que confirma e se torna índice daquilo que ele próprio denunciou,

a manutenção da impunidade e o não cumprimento das obrigações internacionais de proteção

e defesa dos Direitos Humanos, mesmo após o Estado brasileiro ter se responsabilizado pelas

violações e se comprometido a executar as recomendações estabelecidas.

 Por outro lado, muitas  nuances revelam a adequação dos fatos objeto deste

processo como o que se define na categoria de “graves violações a direitos humanos”, o que

ensejaria  o  reconhecimento  de  sua  imprescritibilidade  ainda  que  não  houvesse  o  Brasil

pactuado o Acordo de Solução Amistosa n. 95/03 perante a CIDH, vez que  a prescrição

penal é inadmissível e inaplicável quanto se tratar de violações muito graves aos direitos

humanos nos termos do Direito Internacional, como vem assinalando a jurisprudência da

Corte IDH.

A imprescritibilidade das medidas de responsabilização dos autores de crimes

praticados mediante graves violações de direitos humanos ou de crimes contra a humanidade

faz parte do costume internacional desde a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do

Homem (OEA,  abril  de  1948)  e  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  (ONU,

dezembro de 1948), das quais o Brasil é signatário. Ademais, foi afirmada pela Assembleia
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Geral  da  ONU  em diversas  Resoluções  editadas  entre  1967  e  1973,  todos  documentos

jurídicos anteriores à ocorrência dos crimes imputados na denúncia. 

 O  tema  referente  à  imprescritibilidade  dos  crimes  decorrentes  de  graves

violações a direitos humanos foi abordado pelo Procurador-Geral da República Rodrigo Janot

Monteiro de Barros em parecer que ofertou na ADPF nº 320/DF, feito submetido à jurisdição

do Supremo Tribunal Federal, onde o assunto, ali também objeto de apreciação, encontra-se

pendente.  Na  referida  manifestação  ministerial,  discorre  o  douto  Procurador-Geral  da

República, literalmente (grifos diferem do original): 

"A jurisprudência da Corte IDH, contudo, desde o julgamento  BARRIOS ALTOS VS. PERU

(2001), é uniforme no sentido de afirmar que “são inadmissíveis as disposições de anistia,
prescrição  e  o  estabelecimento  de  excludentes  de  responsabilidade  que  pretendam
impedir  a  investigação  e  sanção  dos  responsáveis  por  graves  violações  de  direitos
humanos  tais  como  a  tortura,  as  execuções  sumárias  extralegais  ou  arbitrárias  e  os
desaparecimentos  forçados,  todas elas  proibidas por contrariar  direitos  inderrogáveis
reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos”.
[...]
A reprovação jurídica internacional a tais condutas e a imprescritibilidade da ação penal a elas
correspondente está evidenciada pelas seguintes provas do direito costumeiro cogente anterior:
a) Carta  do  Tribunal  Militar  Internacional  (1945);4 b) Lei  do  Conselho  de  Controle  no 10
(1945);5 c) Princípios  de  Direito  Internacional  reconhecidos  na  Carta  do  Tribunal  de
Nuremberg e nos julgamentos do Tribunal, com comentários (International Law Commission,
1950);6 d) Relatório da Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas

4Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis,
and  Charter  of  the  International  Military  Tribunal.  Londres,  8  ago.  1945.  Disponível  em:
< http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp >,  acesso  em  27  ago.  2014.  O  acordo  estabelece  a
competência  do  tribunal  para  julgar  crimes  contra  a  paz,  crimes  de  guerra  e  crimes  contra  a
humanidade, no art. 6(c): “nomeadamente, homicídio, extermínio, escravização, deportação e outros
atos  desumanos  cometidos  contra  qualquer  população  civil,  antes  ou  durante  a  guerra,  ou
perseguições baseadas em razões políticas, raciais ou religiosas na execução de ou em conexão
com qualquer crime sujeito à jurisdição do Tribunal, estejam ou não em violação ao direito interno do
país  onde  hajam  sido  perpetrados”  (no  original:  “namely,  murder,  extermination,  enslavement,
deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the
war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any
crime within the jurisdiction of the Tribunal,  whether or not in violation of the domestic law of the
country where perpetrated”).
5Nuremberg Trials Final Report Appendix D: Control Council  Law No. 10: Punishment of Persons
Guilty  of  War  Crimes,  Crimes  Against  Peace  and  Against  Humanity,  art.  II.  Disponível  em:
< http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp >,  acesso  em  27  ago.  2014.  Segundo  o  documento:
“1. Cada um dos seguintes atos é reconhecido como crime: [...] (c) Crimes contra a Humanidade.
Atrocidades  e  crimes,  incluindo  mas  não  se  limitando  a  homicídio,  extermínio,  escravização,
deportação, prisão, tortura, estupro e outros atos desumanos cometidos contra qualquer população
civil, ou persecução baseada em razões políticas, raciais ou religiosas, estejam ou não em violação
ao direito interno do país onde hajam sido perpetrados. [...]”.

No original:  “1. Each of the following acts is recognized as a crime: [...] (c) Crimes against
Humanity. Atrocities and offenses, including but not limited to murder, extermination, enslavement,
deportation,  imprisonment,  torture,  rape,  or  other  inhumane  acts  committed  against  any  civilian
population, or persecutions on political, racial or religious grounds whether or not in violation of the
domestic laws of the country where perpetrated. [...]”.
6Texto adotado pela Comissão de Direito Internacional e submetido à Assembleia Geral das Nações 
Unidas como parte do relatório da Comissão. O relatório foi publicado no Yearbook of the 
International Law Commission, 1950, v. II e está disponível em: < http://bit.ly/juri000l > ou 
< https://www.jura.uni-
bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/Strafrecht5/Materialien
/Nuremberg_Principles.pdf >, acesso em 27 ago. 2014.
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(ONU) (1954);7 e) Resolução 2184 (Assembleia Geral  da ONU, 1966);8 f) Resolução 2202
(Assembleia Geral da ONU, 1966);9 g) Resolução 2338 (Assembleia Geral da ONU, 1967);10

h) Resolução 2583 (Assembleia Geral da ONU, 1969);11 i) Resolução 2712 (Assembleia Geral
da ONU, 1970);12 j) Resolução 2840 (Assembleia Geral  da ONU, 1971);13 k) Princípios de
Cooperação Internacional na identificação, prisão, extradição e punição de pessoas condenadas
por crimes de guerra e crimes contra a humanidade (Resolução 3074 da Assembleia Geral da
ONU, 1973).14

Na Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  a  Imprescritibilidade  de  Crimes  de  Guerra  e  de
Crimes contra a Humanidade (1968),15 a imprescritibilidade estende-se aos “crimes contra a
humanidade, cometidos em tempo de guerra ou em tempo de paz e definidos como tais no
Estatuto  do  Tribunal  Militar  Internacional  de  Nuremberg  de  8  de  agosto  de  1945  e
confirmados pelas Resoluções no 3 e 95 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 13 de
fevereiro de 1946 e 11 de dezembro de 1946”. Nota-se, sobretudo a partir dos trabalhos da
Comissão de Direito Internacional da ONU da década de 1950 e das resoluções de sua

“Princípio  VI  –  Os crimes doravante  estabelecidos  são  puníveis  como crimes segundo o Direito
Internacional:  (a)  Crimes  contra  a  paz:  [...].  (b)  Crimes  de  guerra:  [...].  (c)  Crimes  contra  a
humanidade: Homicídio, extermínio, escravização, deportação e outros atos desumanos praticados
contra qualquer população civil, ou perseguições baseadas em razões políticas, raciais ou religiosas,
quando tais atos sejam praticados ou tais perseguições sejam cometidas na execução de ou em
conexão com qualquer crime contra a paz ou qualquer crime de guerra. [...] 122. O Tribunal, contudo,
não excluiu  a possibilidade de que crimes contra a humanidade sejam cometidos também antes de
uma guerra. 123. Em sua definição de crimes contra a humanidade, a Comissão omitiu a expressão
‘antes ou durante a guerra’ contida no artigo 6 (c) da Carta do Tribunal de Nuremberg porque essa
expressão se referia a uma guerra em particular, a guerra de 1939. A omissão da expressão não
significa que a Comissão considere que crimes contra a humanidade possam ser cometidos apenas
durante uma guerra. Ao contrário, a Comissão é de opinião que tais crimes podem ter lugar também
antes de uma guerra em conexão com crimes contra a paz. 124. De acordo com o artigo 6 (c) da
Carta,  a  formulação  acima caracteriza  como crimes contra  a  humanidade homicídio,  extermínio,
escravização etc., cometidos contra ‘qualquer’ população civil. Isso significa que esses atos podem
ser  crimes  contra  a  humanidade  mesmo  se  forem  cometidos  pelo  agente  contra  sua  própria
população.”
No original: “Principle VI – The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international
law:  (a) Crimes  against  peace:  [...].  (b) War  crimes:  […].  (c) Crimes  against  humanity:  Murder,
extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population,
or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions
are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war crime. [...]
122. The Tribunal did not, however, thereby exclude the possibility that crimes against humanity might
be committed also before a war. 123. In its definition of crimes against humanity the Commission has
omitted the phrase "before or during the war" contained in article 6 (c) of the Charter of the Nuremberg
Tribunal because this phrase referred to a particular war, the war of 1939. The omission of the phrase
does not mean that the Commission considers that crimes against humanity can be committed only
during a war. On the contrary, the Commission is of the opinion that such crimes may take place also
before a war in connection with crimes against peace. 124. In accordance with article 6 (c) of the
Charter,  the  above  formulation  characterizes  as  crimes  against  humanity  murder,  extermination,
enslavement, etc., committed against ‘any’ civilian population. This means that these acts may be
crimes against humanity even if they are committed by the perpetrator against his own population.”
O  histórico  completo dos  trabalhos  da  Comissão  está  disponível  em
< http://untreaty.un.org/ilc/guide/7_3.htm >. Sobre o assunto, observa  ANTONIO CASSESSE (International
Criminal Law.  Oxford/NewYork: Oxford University Press, 2008. p. 108) que o vinculo entre crimes
contra  a  humanidade e os  crimes contra  a  guerra  e  contra  a  paz foi  formalmente suprimido  no
anteprojeto  de Código de Crimes contra  a  Paz e a  Segurança  da  Humanidade,  em 1996 (“It  is
interesting to note that the link between crimes against humanity and crimes against peace and war
crimes was later deleted by the Commission when it adopted the draft Code of Crimes against the
Peace and Security of Mankind of 1996”).
7Report of the International Law Commission Covering the Work of its Sixth Session, 28 July 1954,
Official  Records  of  the  General  Assembly,  Ninth  Session,  Supplement  No.  9  (A/2693) .  Article  2,
paragraph  11  (previously  paragraph  10),  disponível  em  < http://bit.ly/un000A >  ou
< http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_88.pdf >,  acesso  em  27  ago.  2014.  Diz  o
comentário:
“Comentário – O texto anteriormente aprovado pela Comissão dizia o que se segue: [...]. Este texto
correspondia em substância ao artigo 6, parágrafo (c), da Carta do Tribunal Militar Internacional em
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Assembleia Geral em meados dos anos 1960, crescente tendência de dispensar o elemento
contextual “guerra” na definição dos crimes contra a humanidade.
[...]
Valem  referência,  ainda,  os  motivos  apresentados  no  parecer  da  Procuradoria-Geral  da
República no pedido de prisão preventiva para fins de extradição 696, no que se refere  à
imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade:

A pretensão punitiva não está prescrita nem Argentina nem no Brasil. Na Argentina, a
imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade praticados sob o regime autoritá-
rio foi afirmada pela Corte Suprema no caso ENRIQUE LAUTARO ARANCIBIA CLAVEL, jul-
gado  em  24.08.2004.  O  tribunal  argentino  entendeu  que  a  Convenção  sobre  a
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a Humanidade, de que
a Argentina é parte, não institui, prospectivamente, a imprescritibilidade da pretensão
punitiva relativa a esses crimes, mas se limita a afirmar sua existência anterior pelo

Nuremberg. Era, contudo, mais amplo em escopo do que dito parágrafo em dois aspectos: proibia
também atos desumanos cometidos por motivos culturais e, ademais, caracterizava como crimes sob
o Direito Internacional não apenas atos desumanos cometidos em conexão com crimes contra a paz
ou crimes de guerra, conforme definidos naquela Carta, mas também tais atos cometidos em conexão
com todas as outras infrações definidas no artigo 2 do anteprojeto de Código.
A Comissão decidiu alargar o escopo do parágrafo de forma a tornar a punição dos atos enumerados
no parágrafo  independente  de  eles  serem ou  não  cometidos  em conexão  com outras  infrações
definidas no anteprojeto de Código. Por outro lado, a fim de não caracterizar qualquer ato desumano
cometido por um indivíduo privado como crime internacional, achou-se necessário dispor que tal ato
constitui  crime internacional  apenas se cometido pelo  indivíduo privado por  instigação ou com a
tolerância das autoridades de um Estado.”
No original: “Comment – The text previously adopted by the Commission read as follows: [...]. This
text corresponded in substance to article 6, paragraph (c), of the Charter of the International Military
Tribunal at Nürnberg.  It  was,  however,  wider in scope than the said paragraph in two respects: it
prohibited also inhuman acts  committed on cultural  grounds and,  furthermore,  it  characterized as
crimes under international law not  only inhuman acts committed in connexion with  crimes against
peace or war crimes, as defined in that Charter, but also such acts committed in connexion with all
other offences defined in article 2 of the draft Code.
The Commission decided to enlarge the scope of the paragraph so as to make the punishment of the
acts enumerated in the paragraph independent of whether or not they are committed in connexion with
other offences defined in the draft Code. On the other hand, in order not to characterize any inhuman
act committed by a private individual as an international crime, it was found necessary to provide that
such  an  act  constitutes  an  international  crime  only  if  committed  by  the  private  individual  at  the
instigation or with the toleration of the authorities of a State.”
8Disponível  em  < http://bit.ly/un000B >  ou  < http://www.un.org/documents/ga/res/21/ares21.htm >,
acesso em 27 ago. 2014. O artigo 3 da Resolução condena, como crime contra a humanidade, a
política colonial do governo português, a qual “viola os direitos econômicos e políticos da população
indígena por meio do assentamento de imigrantes estrangeiros nos territórios e da exportação de
trabalhadores africanos para a África do Sul”.
9Disponível  em  < http://bit.ly/un000B >  ou  < http://www.un.org/documents/ga/res/21/ares21.htm >,
acesso em 27 ago. 2014. O artigo 1 da resolução condena a política de apartheid praticada pelo
governo da África do Sul como crime contra a humanidade.
10Disponível  em < http://bit.ly/un000D > ou  < http://www.un.org/documents/ga/res/22/ares22.htm >,
acesso  em 27  ago.  2014.  A  resolução  “reconhece  ser  necessário  e  oportuno  afirmar  no  direito
internacional, por meio de uma convenção, o princípio segundo o qual não há prescrição penal para
crimes de guerra e crimes contra a humanidade” e recomenda que “nenhuma legislação ou outra
medida seja tomada que possa ser prejudicial aos objetivos e propósitos de uma convenção sobre a
inaplicabilidade  de  limitações  legais  a  [persecução  de]  crimes  de  guerra  e  crimes  contra  a
humanidade,  na pendência  da aprovação de uma convenção [sobre o assunto]  pela  Assembleia
Geral”.
11Disponível  em  < http://bit.ly/un000G >  ou  < http://www.un.org/documents/ga/res/24/ares24.htm >,
acesso em 27 ago. 2014. A resolução convoca todos os Estados da comunidade internacional a
adotar  as  medidas  necessárias  à  completa  investigação  de  crimes de guerra  e  crimes contra  a
humanidade, conforme definidos no art. I da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de
Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, bem como à identificação, prisão, extradição e punição
de todos os criminosos de guerra e pessoas culpadas por crimes contra a humanidade que ainda não
tenham sido processadas ou punidas.
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reconhecimento de norma imperativa de direito internacional (jus cogens), de caráter
consuetudinário [...].

O quadro não é diferente no Brasil, por fundamentos muito semelhantes. Como fica
claro na fundamentação do julgado, a condição da República Argentina de parte da
Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a
Humanidade não foi elemento determinante do entendimento da Corte Suprema de
Justiça daquele país.  O elemento determinante foi a compreensão de que a im-
prescritibilidade em questão constitui norma imperativa de direito internacional,
tanto de natureza principiológica quanto consuetudinária. Em sendo assim, ela
também se aplica ao Brasil.”

No mesmo sentido, declarando a imprescritibilidade dos delitos decorrentes de

graves violações a direitos humanos, a CIDH, no Caso Bulacio vs. Argentina, consignou, em

sentença de 18.09.2003 que nenhuma disposição ou instituto de direito interno, entre eles a

prescrição, poderia opor-se ao cumprimento das decisões da Corte quanto à investigação e

punição dos responsáveis pelas violações de direitos humanos16.

12Disponível  em < http://bit.ly/un000J >  ou  < http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm >,
acesso em 27 ago. 2014. A resolução lamenta que numerosas decisões aprovadas pelas Nações
Unidas sobre a questão da punição de criminosos de guerra e de pessoas que cometeram crimes
contra  a humanidade ainda não estavam sendo totalmente cumpridas pelos Estados e expressa
profunda preocupação com o fato  de que,  nas condições  atuais,  como resultado  de guerras  de
agressão e políticas e práticas de racismo, apartheid,  colonialismo e outras ideologias e práticas
similares, crimes de guerra e crimes contra a humanidade estavam sendo cometidos em várias partes
do mundo. A resolução também convoca os Estados que ainda não tenham aderido à Convenção
sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade a observar
estritamente as provisões da Resolução 2583 da Assembleia Geral da ONU.
13Disponível  em  < http://bit.ly/un000L >  ou  < http://www.un.org/documents/ga/res/26/ares26.htm >,
acesso em 27 ago. 2014. A resolução reproduz os termos da Resolução 2712.
14ONU. Princípios de Cooperação Internacional na Identificação, Prisão, Extradição e Punição de
Pessoas Culpadas por Crimes de Guerra e Crimes Contra a Humanidade. Aprovados pela Resolução
3074 da Assembleia Geral em 3 de dezembro de 1973. Estabelece o Princípio 1: “Crimes de guerra e
crimes contra a humanidade, onde quer que sejam cometidos, devem estar sujeitos a investigação, e
as pessoas contra as quais haja prova de que tenham cometido tais crimes devem estar sujeitas a
localização, prisão, julgamento e, se julgadas culpadas, a punição.” No original:  “War crimes and
crimes against  humanity,  wherever  they  are  committed,  shall  be  subject  to  investigation  and  the
persons against whom there is evidence that they have committed such crimes shall be subject to
tracing,  arrest,  trial  and,  if  found guilty,  to  punishment.”  Disponível  em < http://bit.ly/un000M > ou
< http://www.un.org/documents/ga/res/28/ares28.htm >, acesso em 27 ago. 2014.
15Aprovada pela Assembleia Geral da ONU por meio da Resolução 2391 (XXIII), de 26 de novembro
de 1968.  Entrou  em vigor  no  direito  internacional  em 11  de  novembro  de  1970.  Disponível  em
< http://bit.ly/CLWCrimes >  ou  < http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/warcrimes.pdf >,
acesso em 27 ago. 2014.
16 No original:

“116. En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho interno
(supra 106.a y 107.a), este Tribunal ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de
prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos. La
Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias
de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada
en el artículo 25 de la Convención Americana.
117. De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna
disposición o  instituto  de derecho  interno,  entre  ellos  la  prescripción,  podría  oponerse  al
cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si  así no fuera,  los derechos
consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de una protección efectiva.
Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y al espíritu de la Convención, así
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 Em suma, a imprescritibilidade dos crimes decorrentes de graves violações a

direitos  humanos  constitui  norma  cogente  de  Direito  Internacional,  de  natureza

principiológica e consuetudinária, anterior mesmo à edição de tratados sobre o tema, embora

vindo a ser positivada, posteriormente, em vários deles, conforme tem sido reconhecido na

jurisdição internacional.

 Diga-se,  ainda,  que  essa  imprescritibilidade  deflui  igualmente  da

imprescritibilidade mesma do direito da vítima, de sua família e da sociedade de ver punidas,

em benefício de toda a comunidade internacional, condutas que representem graves violações

a direitos humanos.

Ainda, é de se recordar que não apenas por se tratar de norma jus cogens tem

aplicação a imprescritibilidade dos crimes que impliquem grave violação de direitos humanos,

mas, tendo em vista os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil de proteção aos

Direitos  Humanos,  também sob a perspectiva do direito interno é de se reconhecer  a

imprescritibilidade dos crimes em análise, já que, conforme entendimento consolidado

do Supremo Tribunal Federal, os Tratados de Direitos Humanos assinados pelo Brasil

passam a ter   status   de norma supralegal:

PRISÃO  CIVIL  DO  DEPOSITÁRIO  INFIEL  EM  FACE  DOS  TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL
DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO
HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil,
sem qualquer  reserva,  ao  Pacto  Internacional  dos  Direitos  Civis  e  Políticos  (art.  11)  e  à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7),
ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois  o
caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar
específico  no  ordenamento  jurídico,  estando abaixo  da Constituição,  porém acima da
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos
humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287
do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do
Novo  Código  Civil  (Lei  n°  10.406/2002).  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM GARANTIA.
DECRETO-LEI  N°  911/69.  EQUIPAÇÃO  DO  DEVEDOR-FIDUCIANTE  AO
DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do contrato de
alienação  fiduciária  em  garantia  viola  o  princípio  da  proporcionalidade,  visto  que:  a)  o
ordenamento  jurídico  prevê  outros  meios  processuais-executórios  postos  à  disposição  do
credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema
de coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição
de  excesso,  em sua  tríplice  configuração:  adequação,  necessidade  e  proporcionalidade  em
sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando o
devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou
uma figura atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão
"depositário  infiel"  insculpida  no  art.  5º,  inciso  LXVII,  da  Constituição  e,  dessa  forma,
desfigurando  o  instituto  do  depósito  em  sua  conformação  constitucional,  o  que  perfaz  a
violação  ao  princípio  da  reserva  legal  proporcional.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO

como a los principios generales del derecho; uno de estos principios es el de pacta sunt
servanda, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto
útil  en  el  plano  del  derecho  interno  de  los  Estados  Partes  ( infra  142).”
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf>
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CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.
(RE 349703, Relator(a):  Min.  CARLOS BRITTO,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC
05-06-2009 EMENT VOL-02363-04 PP-00675) 

Nesse sentido, de acordo com a posição do próprio Supremo Tribunal Federal,

se houver qualquer norma no direito  interno cuja aplicação implique descumprimento dos

diplomas internacionais sobre direitos humanos pactuados pelo Brasil, seja tal norma anterior

ou posterior  à  adesão,  deve ela  ser  afastada  quando em conflito  com a  norma de  direito

internacional em questão.

Assim, não há que se falar da aplicação do artigo 109 do Código Penal in casu,

pois  tal  aplicação  implicará,  também  em  âmbito  interno,  descumprimento  de  norma

hierarquicamente superior, de proteção aos direitos humanos em tratado pactuado pelo Brasil. 

Por fim,  é de se ressaltar  ainda que não bastasse todo o exposto acerca do

imperioso  afastamento  do  instituto  da  prescrição  no caso  dos  autos,  tal  determinação  foi

imposta ao Brasil quanto aos crimes envolvendo trabalho escravo em recente julgado da Corte

Interamericana de Direitos Humanos. 

De fato, no caso dos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, a Corte declarou

que a prescrição: “(…) é incompatível com a obrigação do Estado Brasileiro de adaptar sua

normativa interna de acordo com os padrões internacionais”17, ressaltando que a figura da

prescrição  representou  uma  violação  ao  artigo  2  da  Convenção  Americana  de  Direitos

Humanos, visto que se constituiu em um elemento determinante para manter a impunidade

dos fatos constatados18.

Nessa linha, o Tribunal Interamericano entendeu, portanto, que a perda

do   direito de punir   do Estado em virtude do decurso do tempo não pode ser invocada

diante do delito de escravidão e suas formas análogas no Direito Internacional, em razão

de seu caráter de delitos  de Direito  Internacional,  cuja proibição alcançou status de

norma imperativa,    jus cogens  19  ,   de amplitude    erga omnes  , atribuída de forma geral a

todos os Estados-parte, que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos e

17Idem, parágrafo 413. 
18Idem, parágrafo 454. 
19 Art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969 (promulgada pelo Brasil
mediante o Decreto n.º 7.030/09):

Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens). É nulo um
tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral.
Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e
reconhecida  pela  comunidade  internacional  dos  Estados  como  um  todo,  como  norma  da  qual  nenhuma
derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma
natureza. 
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documentos  internacionais  de  proteção  desses  direitos,  o  que  consagra  a  proibição

absoluta da escravidão pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos  20  .

Merece destaque nessa consideração, que a escravidão é tipificada como crime

contra  humanidade,  delito  internacional  de  competência  do  Tribunal  Penal  Internacional,

conforme o art. 7.1, “c” do Estatuto de Roma, ratificado pelo Brasil mediante a promulgação

do Decreto n.º 4.338/02. O Estatuto dispõe em seu art. 29, a imprescritibilidade dos crimes

sobre os quais é competente.

Logo,  a  construção  hermenêutica  da  Corte  Interamericana  expõe  uma

convergência do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre a temática, esclarecendo o

Tribunal  que  na  sentença,  não  declarou  a  imprescritibilidade  de  maneira  geral,  do  delito

tipificado  no  art.  149 do Código  Penal  brasileiro,  mas  sim das  condutas  que  constituam

escravidão  ou  uma  de  suas  formas  análogas,  conforme  o  disposto  na  decisão,

independentemente  se  estas  corresponderem a  um ou  mais  tipos  penais  no  ordenamento

jurídico do Brasil.  Assim,  ordenou, como medida de não-repetição que:  “O Estado deve,

dentro de um prazo razoável a partir da notificação da presente Sentença, adotar as

medidas  necessárias  para  garantir  que  a  prescrição  não  seja  aplicada  ao  delito  de

Direito Internacional de escravidão e suas formas”  21  .

Portanto, percebe-se pelo exposto, que o Estado brasileiro encontra-se em fase

de cumprimento  de duas importantes  decisões internacionais  sobre a  temática de trabalho

escravo contemporâneo: a do caso José Pereira, vítima do processo em epígrafe, resultado do

Acordo de Solução Amistosa realizado no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos

Humanos,  e  a  da  sentença  Trabalhadores  da  Fazenda  Brasil  Verde,  prolatada  pela  Corte

Interamericana de Direitos Humanos. Em ambas, o Brasil foi responsabilizado por violações

de Direitos Humanos contra os trabalhadores que estavam em situação de escravidão, sendo

instado  por  esses  órgãos  do  Sistema  Interamericano,  a  cumprir  com  uma  série  de

compromissos  e  modificações  legislativas,  judiciais  e  sociais,  como  as  referidas

20 A Corte dedica tópico exclusivo de sua sentença para abordar  “A evolução da proibição da escravidão, da
servidão, do trabalho forçado e de práticas análogas à escravidão no Direito Internacional” (pg. 63-70), no qual
aborda os diversos organismos e instituições internacionais (ONU, OIT, Conselho da Europa, União Africana,
Tribunal Penal Internacional e etc), bem como o vasto rol de documentos internacionais de proteção de Direitos
Humanos  voltados para  a  proibição  expressa  da  escravidão.  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil. Sentença de Exceções Preliminares,
Mérito,  Reparações  e  Custas,  de  20  de  outubro  de  2016.  Disponível  em:  <http://www.itamaraty.gov.br/pt-
BR/direitos-humanos-e-temas-sociais/sentenca-corte-interamericana-de-direitos-humanos-no-caso-
trabalhadores-da-fazenda-brasil-verde>, parágrafo 354.
21 CORTE  INTERAMERICANA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Caso  Trabalhadores  da  Fazenda  Brasil
Verde Vs. Brasil. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, de 20 de outubro de 2016.
Disponível  em:  <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/direitos-humanos-e-temas-sociais/sentenca-corte-
interamericana-de-direitos-humanos-no-caso-trabalhadores-da-fazenda-brasil-verde>,  parágrafo  454-455  e
pedidos. 
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anteriormente,  chamando-se  especial  atenção  para  incompatibilidade  da  aplicação  da

prescrição nesses casos, com as obrigações internacionais de Direitos Humanos estabelecidas.

Sob esse prisma, cabe assinalar que o Brasil, como membro da Organização

dos Estados Americanos (OEA), signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos

desde 1992 e sujeito à competência contenciosa da Corte Interamericana desde 1998, possui a

obrigação  de  cumprir  de  boa-fé  com  as  decisões  estipuladas  por  esses  mecanismos,

observando-se que este dever “vincula todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto, os

quais se encontram obrigados a exercer um controle de convencionalidade ex officio entre

suas normas internas e a Convenção Americana, no âmbito de suas respectivas competências

e das regras processuais correspondentes”22, não sendo permitido ao Estado se isentar do

cumprimento  dos  tratados  internacionais  de Direitos  Humanos  sob a  alegação de suposta

incompatibilidade com seu ordenamento jurídico interno, segundo o art. 27 da Convenção de

Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969.

Por  essas  razões,  o  Ministério  Público  Federal  manifesta-se  pelo

reconhecimento da imprescritibilidade dos delitos objeto da presente ação penal. Esta é

uma  oportunidade  para  o  Estado  Brasileiro,  através  deste  juízo,  não  se  mostrar

indiferente  aos  compromissos  internacionais  assumidos  em  matéria  de  proteção  e

garantia dos Direitos Humanos, efetivando o princípio da prevalência desses direitos nas

relações  internacionais  (art.  4º,  II,  CRFB/88)  e  garantindo o  combate à  impunidade

desses delitos.

 De fato, não apenas o eventual reconhecimento da ocorrência de prescrição do

presente caso conduziria, certamente, a um ilícito internacional, pondo o Brasil na perspectiva

de ser levado à Corte IDH, que, em um tal caso, diante de sua jurisprudência, decidiria em

desfavor  do  Estado  brasileiro,  como  tal  declaração  ofenderia  frontalmente  a  Própria

Constituição da República, tendo em vista o que esta dispõe em seus artigos 1º, inc. II e III,

4º, II e 5º, §§ 1º, 2º e 4º e o posicionamento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal

Federal, aqui exposto, de que os estatutos de direitos humanos incorporados pelo Brasil ao

ordenamento  jurídico  interno  possuem  caráter  de  norma  supralegal,  afastando  qualquer

disposição de caráter legal com ela conflitante.

22 CORTE  INTERAMERICANA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Caso  Trabalhadores  da  Fazenda  Brasil
Verde Vs. Brasil. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, de 20 de outubro de 2016,
parágrafo  408.  Caso Almonacid Arellano e outros Vs.  Chile.  Sentença de Exceções Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas, de 26 de setembro de 2006, par. 124.  Caso Comunidade Garífuna de Punta Piedra e
seus membros  Vs.  Honduras.  Sentença  de Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações e  Custas,  de 08 de
outubro de 2015, par. 346.
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III. CONCLUSÃO

 Por todo o exposto, vem o Ministério Público Federal manifestar-se pelo

reconhecimento  por  este  juízo  da  imprescritibilidade  dos  delitos  objeto  do  presente

processo  e  para  que  dê  continuidade  ao  feito  de  forma célere,  buscando  efetivar  o

compromisso assumido pelo Brasil em âmbito internacional.

Marabá/PA, 23 de março de 2018.
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