
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 138.209 MARANHÃO

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) :MARCELO TESTA BALDOCHI 
IMPTE.(S) :GUILHERME MOACIR FAVETTI E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Decisão:

Trata-se  de  habeas  corpus  impetrado  contra  acórdão,  proferido  no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE REDUÇÃO A 
CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE  ESCRAVO.  ART.  149  DO 
CÓDIGO PENAL.  ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.  RESTRIÇÃO À 
LIBERDADE  DO  TRABALHADOR  NÃO  É  CONDIÇÃO 
ÚNICA  DE  SUBSUNÇÃO  TÍPICA.  TRATAMENTO 
SUBUMANO  AO  TRABALHADOR.  CONDIÇÕES 
DEGRADANTES  DE  TRABALHO.  FATO  TÍPICO. 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE. 

1.  O  artigo  149  do  Código  Penal  dispõe  que  configura 
crime a conduta de "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". 

2.  O crime de redução a condição análoga à de escravo 
pode ocorrer  independentemente  da restrição  à  liberdade de 
locomoção do trabalhador, uma vez que esta é apenas uma das 
formas de cometimento do delito, mas não é a única. O referido 
tipo penal  prevê outras  condutas que podem ofender o bem 
juridicamente tutelado, isto é, a liberdade de o indivíduo ir, vir 
e se autodeterminar, dentre elas submeter o sujeito passivo do 
delito a condições degradantes de trabalho. Precedentes do STJ 
e STF. 

3.  A peça  ministerial,  baseada  em  Relatório  do  Grupo 
Especial  de  Fiscalização  Móvel  do  Ministério  do  Trabalho  - 
operação  conjunta  realizada  pelo  Ministério  do  Trabalho  e 
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Emprego,  Ministério  Público  do Trabalho e  Polícia  Federal  -, 
descreve detalhadamente conduta que, em tese, se amolda, ao 
crime de redução a condição análoga à de escravo e é possível 
de ser imputada ao acusado. De igual forma, há um termo de 
Ajustamento de Conduta e  depoimentos testemunhais.  Nesta 
fase,  não  se  exige  prova  cabal  dos  fatos  delitivos,  sendo 
suficientes  para  a  deflagração  da  persecutio  criminis  os 
elementos aqui constantes. 

4.  A  revaloração  das  premissas  fáticas  adotadas  pelo 
próprio  acórdão  impugnado  imputa  um  provável  cenário 
desumano e degradante de trabalho e possível conduta abusiva 
por  parte  do  recorrido  (alojamentos  precários,  ausência  de 
instalações  sanitárias;  não  fornecimento  de  equipamento  de 
proteção individual; falta de local adequado para refeições; falta 
de  água  potável,  jornada  de  trabalho  exaustiva,  sistema  de 
servidão  por  dívidas,  retenção  de  salários,  contratação  de 
adolescente, etc.), descrevendo situação apta, em princípio, ao 
enquadramento  no  crime  do  art.  149  do  Código  Penal. 
Precedentes do STF e do STJ. 

5.  Recurso especial provido, para, afastada a atipicidade 
da conduta, receber a denúncia e determinar o prosseguimento 
da ação penal intentada.“

(REsp  1223781/MA,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 
29/08/2016)

Narra  o  impetrante  que:  a)  o  paciente  é  acusado,  em ação  penal 
originária formalizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, da 
suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  149,  caput,  e  §2°  do  Código 
Penal; b) o paciente foi absolvido sumariamente pelo Tribunal local em 
razão  da  suposta  ausência  de  tipicidade  da  conduta  que  lhe  fora 
atribuída;  c)  ao acolher recurso da acusação,  contudo,  o STJ recebeu a 
denúncia  oferecida  e  determinou  o  imediato  prosseguimento  da  ação 
penal.  Na  ocasião,  o  referido  Tribunal  Superior  considerou  que,  ao 
contrário da compreensão do Tribunal de Justiça, a supressão ao estado 
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de liberdade não constituía condição indispensável à incidência penal; d) 
ao  assim  proceder,  o  STJ  subtraiu  do  acusado,  ora  paciente,  a 
possibilidade de que as demais teses articuladas em sede de resposta à 
acusação lograssem frustrar a instauração da ação penal. Nesse cenário, o 
STJ, ao avaliar aspectos como materialidade delitiva e indício de autoria, 
essenciais  ao  juízo  de  admissibilidade  da  denúncia,  reexaminou  o 
conjunto  fático-probatório  e,  de  tal  maneira,  invadiu  competência 
reservada às instâncias ordinárias. 

É o relatório. Decido.

Cumpre  assinalar,  por  relevante,  que  o  deferimento  da  medida 
liminar,  resultante  do  concreto  exercício  do  poder  geral  de  cautela 
outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações 
que  se  ajustem  aos  seus  específicos  pressupostos:  a  existência  de 
plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de 
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem 
que  concorram  esses  dois  requisitos,  essenciais  e  cumulativos,  não  se 
legitima a concessão da medida liminar. 

Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não 
depreendo  ilegalidade  flagrante  na  decisão  atacada  a  justificar  a 
concessão da liminar.

Outrossim,  o  deferimento  de  liminar  em  habeas  corpus  constitui 
medida excepcional por sua própria natureza,  que somente se justifica 
quando  a  situação  demonstrada  nos  autos  representar  manifesto 
constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.

Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela 
qual, sem prejuízo  de  ulterior  reapreciação  da  matéria  no  julgamento 
final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
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Vista à PGR.

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 27 de outubro de 2016. 

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente
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