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RESUMO  

A presente pesquisa visa analisar as violações de direitos humanos 

praticadas pelo Brasil ante o Sistema Interamericano, destacando o caso José 

Pereira (n.11.289). No estudo, examinamos os mecanismos de tutela dos direitos 

humanos previstos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, bem como 

sua efetividade. A pesquisa foi concretizada através do levantamento, consulta e 

análise da doutrina aplicável, de casos submetidos à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos de tratados e legislação aplicáveis, com suas alterações 

posteriores. Também foi analisado o impacto das decisões e recomendações da 

Comissão no caso sobre as manifestações do Poder Judiciário e nas políticas 

públicas. Os métodos utilizados foram o analítico e o fenomenológico. Como 

resultado da pesquisa pode-se relatar que o Sistema Interamericano é ferramenta 

imparcial e efetiva para a proteção dos direitos que assegura, tornando-se 

importante mecanismo controle e orientação das ações estatais dos países que a 

aderiram. O Caso José Pereira revela dados importantes, além das políticas 

públicas impulsionadas pela Solução Amistosa, contribuiu significativamente para o 

aumento do número dos trabalhadores em situação de escravidão libertados. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 1969, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, foi assinada a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), com propósito claro de 

fomentar a evolução das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal 

e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. Nesse 

contexto foram também criados mecanismos de tutela dos direitos assegurados na 

Convenção, notadamente a Corte e a Comissão Interamericanas de Direitos 

Humanos, ratificada pelo Brasil em 07 setembro de 1992. O caso José Pereira, um 

adolescente com 17 anos à época, envolveu mais 60 trabalhadores escravos no 

estado do Pará, ocorreu em 1989, e é exemplo da atuação da Comissão no Brasil. 

Nesse caso, o país foi orientado, após reconhecer sua omissão no resguardo dos 

direitos humanos, a adotar medidas internas para tutela das garantias asseguradas 

pela Convenção. 

 

OBJETIVOS 



Estudar os mecanismos de tutela dos direitos humanos previstos na 

Convenção, verificar suas formas de atuação, a efetividade de suas ações e a 

importância para a tutela dos direitos humanos nas Américas. Analisar o Caso José 

Pereira a partir da violação brasileira à Convenção, verificar quais soluções foram 

tomadas em relação a ele e aos demais envolvidos; apurar quais foram os impactos 

da solução amistosa firmada entre o Brasil e a Comissão na ordem interna. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolveu-se inicialmente a partir do levantamento, consulta e 

análise de estudos doutrinários anteriores e da legislação aplicável com suas 

alterações posteriores. O levantamento bibliográfico considerou a doutrina de 

direitos humanos voltada à compreensão do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, bem como os estudos sobre trabalho escravo na contemporaneidade. 

Para tanto o método foi analítico, uma vez que os conceitos foram decompostos e 

comparados.  A legislação foi compreendida a partir da dedução, uma vez que 

primeiramente foi analisada em seu caráter geral e abstrato.  

 

DESENVOLVIMENTO 

1.1 A Convenção Americana de Direitos Humanos 

Assinada em 1969, em San José, Costa Rica, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (CADH), também denominada de Pacto de San José da Costa 

Rica, representa importante instrumento para tutela de direitos humanos. A 

Convenção pode ser depositada pelos países-membros da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), estruturada em 1948, através da Carta da OEA, o 

Tratado Americano sobre Soluções Pacíficas (Pacto de Bogotá) e a Declaração 

Americana de Direitos e Deveres dos Homens (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS). 

A ratificação da Convenção deu origem ao chamado Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos. A Convenção, criada no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos, foi ratificada pelo Brasil em 1992 e estimula os estados nacionais 

participantes a promoverem e respeitarem os direitos humanos nas Américas.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos representa importante 

instrumento para tutela de direitos civis e políticos dos habitantes dos países 

signatários, dentre este o Brasil. Em seu art. 33, a Convenção reconheceu como 



“competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos 

compromissos assumidos pelos Estados Partes” (CADH) a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

 

1.2 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Sediada em Washington, Estados Unidos, a Comissão é composta por sete 

membros (art. 2º), de alta autoridade moral e reconhecido conhecimento em matéria 

de direitos humanos, nacionais e indicados pelos Estados-membros da OEA, com 

atuação por quatro anos, permitida uma reeleição e eleitos pela Assembleia Geral. 

A Comissão promove direitos humanos, orienta a OEA e os estados 

americanos na matéria, expede recomendações, recebe petições, elabora relatórios 

analisa a admissibilidade de denúncias e as encaminha à Corte com a 

demonstração ou comprovação do mérito das violações denunciadas. A Comissão 

esclarece no artigo 23 de seu Regulamento: 

 

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 em seu próprio nome ou no de terceiras 

pessoas, sobre supostas violações dos direitos humanos reconhecidos, 

conforme o caso, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos “Pacto de San 

José da Costa Rica [...].(CIDH) 

 

Para que a petição narrativa da violação seja admitida, será necessário que 

tenham sido esgotados os recursos de jurisdição interna, “salvo no caso de 

injustificada demora processual, ou no caso de a legislação doméstica não prover o 

devido processo legal” (PIOVESAN, 2015, p. 346), seja apresentada dentro do prazo 

de seis meses, contados a partir da decisão definitiva de jurisdição interna, e que 

não haja litispendência internacional, ou seja, “a mesma questão não pode estar 

pendente em outra instância internacional” (PIOVESAN, 2015, p. 347). 

Além disso, a petição deverá conter a narração dos fatos que caracterizaram 

a violação de direitos humanos e não poderá ser reprodução de outra manifestação 

outrora encaminhada à Comissão ou outro organismo internacional. 

Se admissível, a Comissão dará ao Estado oportunidade de se manifestar 

sobre a alegada violação, em prazo variável conforme as circunstâncias. Em 



seguida, com ou sem a manifestação, fará novo exame de admissibilidade, com a 

possibilidade de arquivá-la ou proceder à apuração dos fatos. Nesse exame, a 

Comissão poderá reanalisar as alegações ou realizar investigação dos relatos, com 

conhecimento das partes, sendo-lhe facultado pedir ao Estado informações 

pertinentes. 

Após, a Comissão colocar-se-á à disposição dos envolvidos para o fim de 

alcançar uma solução amistosa, hipótese que, caso alcançada, fará um relatório 

contendo a exposição dos fatos e a avença realizada, a ser enviado para o 

Secretário-Geral da OEA para publicação. 

Caso não se concretize, um relatório será redigido contendo os fatos e 

eventuais recomendações ao Estado-parte, ora violador, com natureza mandatória. 

Em seguida, “o relatório é encaminhado ao Estado-parte, que tem o prazo de três 

meses para conferir cumprimento às recomendações feitas” (PIOVESAN, 2015, p. 

348). 

No decorrer desse prazo, “o caso pode ser solucionado pelas partes ou 

encaminhado à Corte” (PIOVESAN, 2015, p. 348), se a Comissão entender que o 

Estado-parte não cumpriu as recomendações feitas, por maioria absoluta de seus 

membros. 

Nesse prazo, a Comissão poderá novamente intervir na tentativa de remediar 

a situação examinada, situação na qual fixará novo prazo para cumprimento das 

recomendações. Transcorrido, de acordo com o art. 51, item 2, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, a “Comissão decidirá, pelo voto da maioria 

absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se 

publica ou não seu relatório”. 

Em casos urgentes, a Comissão poderá realizar investigação preliminar, 

“mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alegue haver sido 

cometida a violação, somente com a apresentação de uma petição ou comunicação 

que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade” (art. 48, item 2). 

A Convenção Americana institucionalizou um Sistema de Proteção de Direitos 

Humanos que tem na Corte e na Comissão seus principais instrumentos de atuação. 

Sobre a competência da Comissão, Flávia Piovesan (2015, p.343) expõe que:  

 

A competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos alcança 

todos os Estados-partes da Convenção Americana, em relação aos direitos 



humanos nela consagrados. Alcança ainda todos os Estados-membros da 

Organização dos Estados Americanos, em relação aos direitos consagrados 

na Declaração Americana de 1948 

Para que conheça de determinado caso, primeiramente a Comissão 

procederá à apuração do noticiado, ainda que provocada por Estado-parte, com 

oitiva do Estado violador de direitos humanos, nos termos dos art. 61 e 48 a 50, da 

Convenção. Após, ambos poderão formular solução amistosa ao caso, hipótese em 

que o Estado se comprometerá a pagar uma justa compensação à vítima, criar 

políticas públicas para prevenção de violações e outras que a Comissão julgar 

pertinentes. No caso de o Estado não as cumprir, a Comissão submeterá o caso à 

Corte.  

 

1.3 A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Sediada em San José, Costa Rica, a Corte é composta por sete juízes, 

nacionais dos Estados membros da OEA, eleitos por um período de seis anos, sem 

a possibilidade de recondução, com atribuição judicial subdividida em consultiva e 

contenciosa. 

A Corte é órgão autônomo e com função judicial. Possui uma competência 

consultiva, ao emitir pareceres, e contenciosa, na qual institui o contraditório e 

analisa e julga as denúncias propostas contra estados nacionais que sejam 

integrantes da OEA e que reconhecem a jurisdição da Corte.  

O Brasil reconhece a jurisdição da Corte e tem sido objeto de denúncias junto 

a ela e a Comissão com frequência. Tal foi o ocorrido com o “Caso José Pereira” 

(11.289), em setembro de 1989, período em que o Brasil ainda não era signatário da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

A Corte pode também atuar provisoriamente em casos de extrema gravidade 

e urgência, para evitar danos irreparáveis à pessoa, mediante pedido da Comissão, 

se o caso ainda não estiver sob seu julgamento, ou de ofício, quando já sob sua 

jurisdição, possibilidade exclusiva da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

único tratado internacional que confere a sua respectiva Corte essa possibilidade 

(PIOVESAN, 2015, p.362). 

Ainda sobre o tema, somente a Comissão e os Estados-partes (que tenham 

reconhecido a jurisdição da Corte) podem encaminhar um caso. “Assim, os 



indivíduos dependem da Comissão ou de outro Estado (actio popularis) para que 

seus reclames cheguem à Corte IDH” (Ramos, p. 1303) 

 

2 O Caso José Pereira no Sistema Interamericano 

No âmbito da jurisdição interna, o processo de responsabilização dos 

responsáveis foi dividido em dois momentos, um para apuração do crime de redução 

à condição análoga à escravidão e outro para esse crime em conjunto à tentativa de 

homicídio de José Pereira e a consumação quanto ao seu companheiro de fuga. O 

primeiro perdurou até 1998, quando o administrador da fazenda foi condenado, mas 

a pena não foi executada por estar prescrita. No segundo, os acusados, ao todo 

quatro pessoas, foram submetidos ao Tribunal do Júri e tiveram suas prisões 

preventivas decretadas, porém não executadas por estarem todos foragidos. 

(Relatório 95/03) 

O Caso José Pereira revela dados importantes, além das políticas públicas 

impulsionadas pela Solução Amistosa, contribuiu significativamente para o aumento 

do número dos trabalhadores em situação de escravidão libertados. 

Nesse sentido considera a importância do funcionamento da Comissão e da 

Corte, quanto o problema do trabalho escravo no âmbito da realidade brasileira, a 

partir do Caso José Pereira.  

Em 16 de Dezembro de 1994, duas organizações não governamentais 

(Américas Watch e Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL)) relataram 

um incidente de violação dos direitos previstos pela Declaração e apresentaram uma 

petição contra o Brasil. 

Informaram que, em Setembro de 1989, José Pereira, 17 anos, e outros 60 

trabalhadores, eram submetidos a trabalho forçado, em condições desumanas e 

ilegais na Fazenda “Espírito Santo”, localizada no estado do Pará. O jovem e outro 

trabalhador, conhecido como “Paraná”, tentaram escapar da fazenda, mas no 

momento da fuga foram perseguidos e feridos por ajudantes do empregador que 

eram encarregados de manter os trabalhadores confinados. Diante de tal ação, 

Pereira ficou gravemente ferido e o acompanhante faleceu. 

As organizações não governamentais alegaram ainda que tal situação afetava 

inúmeros outros trabalhadores no país.  A denúncia foi recebida pela Comissão em 

1994 e, no mesmo ano, o Brasil a respondeu sob o argumento de que os recursos 

internos não foram esgotados. 



Após essa alegação, uma delegação da Comissão esteve no país para uma 

visita in loco no sul do Pará e, conforme consta no Relatório nº 95/03 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, a delegação colheu testemunhos de 

profissionais que laboram com os direitos humanos de trabalhadores rurais, de 

promotores de justiça, de juízes, além de realizar investigação dos fatos. 

Após a convocação de audiências e reuniões, a Comissão aprovou, em 1989, 

um informe quanto à admissibilidade do caso José Pereira e concluiu que o estado 

brasileiro era o responsável pelas violações apontadas à Convenção Americana e à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Sobre a responsabilidade dos Estados, Thomas Buergenthal esclarece: 

 

Os Estados têm, consequentemente, deveres positivos e negativos, ou seja, 

eles têm a obrigação de não violar os direitos garantidos pela Convenção e 

têm o dever de adotar as medidas necessárias e razoáveis para assegurar o 

pleno exercício destes direitos (BUERGENTHAL, 1984, p. 442 apud 

PIOVESAN, 2015, p. 342). 

 

Após realizadas algumas recomendações, visitas e audiências, houve uma 

nova reunião em 14 de outubro de 2003, na qual ocorreu a solução amistosa com 

data de vigência em 18 de setembro de 2003. 

A solução amistosa é uma das alternativas antes que a petição chegue à 

Corte e tem por objeto reparar os danos causados pelas violações sofridas. 

O Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade internacional em 

relação ao caso, embora a autoria das violações não tenha sido atribuída 

diretamente 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 autores 

individuais das violações denunciadas.  

O Estado, entre outras medias, assumiu o compromisso de dar continuidade 

ao cumprimento dos mandados judiciais de prisão contra os acusados e de pagar a 

José Pereira uma indenização no valor de R$ 52.000,00 

 

3 Cláusulas cumpridas e descumpridas pelo Brasil 

Quanto às modificações legislativas propostas no acordo que visavam à 

proibição e erradicação do trabalho escravo no país, o Brasil seguiu as alterações 



propostas no Plano Nacional Para erradicação do Trabalho Escravo, sendo que 

algumas já foram realizadas e outras estão em tramitação. 

A principal alteração ocorreu no artigo 149 do Código Penal (SCAFF, 2010) 

que visou fechar o tipo penal1 que antes possuía apenas a seguinte redação: 

“reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. Com a nova o artigo passou a 

dispor que também caracteriza essa condição submeter alguém a trabalhos forçados 

ou a jornada exaustiva, assim como sujeitar à condições degradantes de trabalho, 

quer restringindo, por qualquer meio, a locomoção em razão de dívida contraída com 

o empregador ou preposto 

 Ainda sobre o tema, a Constituição Federal foi alterada pela EC nº 81/2014 

que ampliou a redação do artigo 243 para incluir a exploração de trabalho escravo 

como uma das causas de expropriação sem indenização ao proprietário. 

 Outros projetos de lei que visam combater o trabalho escravo ainda estão em 

tramite perante o Congresso Nacional, como incluir no rol dos crimes hediondos a 

sujeição de alguém à condição análoga a de escravo ou aliciamento de 

trabalhadores de um local para outro território, com alteração das respectivas penas.  

 Enquanto projetos de leis de proteção tramitam lentamente, outros surgem 

para limitar a caracterização do trabalho forçado. 

 Sobre a questão a ONU manifestou preocupação com o projeto que lei 

432/2013 que visa restringir as hipóteses do que hoje se considera trabalho escravo 

no Brasil para ocorrências em que se identifica o cerceamento à liberdade do 

trabalhador, excluindo casos em que estes são submetidos a situações degradantes. 

A ONU declarou:  

 

Situações em que trabalhadores são submetidos a condições degradantes 

ou jornadas exaustivas, maculando frontalmente sua dignidade, ficariam 

impunes caso essa alteração legislativa seja aprovada. O projeto pode 

aumentar a impunidade e é um retrocesso frente a avanços obtidos pelo 

país nesse tema. (ONU, 2016) 

 

 Outro retrocesso foi a suspensão da “lista suja”, por medida liminar concedida 

pelo Supremo Tribunal Federal em 2014, que impediu a divulgação dos 

                                                           
1 A condição análoga a de escravo pode ser configurada por uma das denominadas de “figuras 

equiparadas”. Utiliza-se, portanto, de conceitos jurídicos indeterminados que mais uma vez ampliam 
as formas de interpretação, razão pela qual permanece o tipo penal aberto. (SCAFF, 2010) 



empregadores que submeteram os empregados a condições análogas ao trabalho 

escravo. Felizmente, a medida foi revogada em abril de 2016. 

Além das medidas legislativas, o Brasil comprometeu-se a tomar uma série de 

providências imediatas, como fortalecer o Ministério Público do Trabalho; velar 

pelo  cumprimento imediato da legislação existente; fortalecer o Grupo Móvel do 

MTE; revogar, até o fim de 2003, o Termo de Cooperação entre os proprietários de 

fazendas e autoridades do MTE e do Ministério Público do Trabalho. (SCAFF, 2010) 

De fato, várias ações ocorreram, como a Criação da Comissão Nacional de 

Erradicação do Trabalho Forçado CONATRAE; criação da lista suja do trabalho 

forçado; criação do plano de erradicação do trabalho forçado, oficinas, palestras e 

campanhas. (MST, 2016) 

 

RESULTADOS  

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é ferramenta imparcial e 

efetiva para a proteção dos direitos que assegura, tornando-se importante 

mecanismo controle e orientação das ações estatais dos países que a aderiram. O 

Caso José Pereira revela dados importantes, além das políticas públicas 

impulsionadas pela Solução Amistosa, contribuiu significativamente para o aumento 

do número dos trabalhadores em situação de escravidão libertados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste trabalho foi o de apresentar as violações de direitos 

humanos praticadas pelo Brasil ante o sistema interamericano, destacando o caso 

José Pereira. Para tanto, o Sistema Interamericano foi analisado, assim como o 

impacto das decisões e recomendações da Comissão às manifestações do Poder 

Judiciário e nas políticas públicas, revelando, portanto, que as ações estatais dos 

países que a aderiram estão sujeitos ao controle e à orientação do Sistema. 
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