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PROCESSO: 0000559 17.2007.4.02.5109(2007.51.09.000559-8)
CLASSE: AÇAO PENAL
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PARTE RE: PAIRO ALVES DE BERROS FILHO

SÉ:NTERlçA
DI - Condenatórias

1 - RELATÓRIO

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL apresentou denúncia em face de JARRO ALVES DE
BARROU FILHO, em 08/09/2011, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos artigos 149, 203 e
207. na forma do ait. 69, todos do CP (fls. 230/234). ' '

Narra que no dia 28/07/20C)3 o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marquei de Valença
apresentou noZ7rü cxvMü& em face do denunciado(n. 16), em vlsEa que o mesmo, na qualidade de
responsável pela empresa Inagro Agricultura Pecuária S/A e possuidor da fazenda São Fernando. localizada
naquele município, aliciou aproximadamente 30 (trinta) trabalhadores residentes em lbaiti/PR para que
prestassem serviços de .colheita de café na Fazenda supracitada, prometendo-lhes, para tanto, remuneração
bem acima daquela praticada em sua cidade de origem. conforme se depreende das dedaraçõesdo próprio
denunciado, junto ao MinlsEérío Público do Trabalho (ns. 29). ' '' ' -'

Acrescenta que ao chegarem à Fazenda São Fet'nando, no dia 22/07/2003. os
trabalhadores aliciados, cuja lista de nomes consta à f:1. 31, constataram que o serviço prometido era
diverso daquele que seria prestado, o qual envolveria limpeza e capinagem de cafezais. Em vista da
situação,. os trabalhadores erigiram aumento da remuneração, o que foi negado pelo denunciado, razão
pela qual se negaram a prestar os serviços, requerendo que. conforme combinado, fossem enviados de
volta a lbaiti/PR. Contudo, o denunciado recusou-se a fornecer o transporte de volta alegando que os
rabalhadores deveriam trabalhar para custear o valor. O MPF sustentou ainda que os mantimentos

fornecidos eram insuficientes, sendo os trabalhadores mantidos em situação de precariedade, alojados em
locais que não forneciam condições mínimas de saúde e higiene, além de não lhes ter sido fornedda a
possibilidade de retorno à sua cidade de origem

)

Denúncia irec.ebida em 21 de outubro de 2Dll, às fls. 243/245

Mandados de citação negativos (fls. 251, 267, 273)

Edital de citação do acusado, nos termos dos ans. 361 e 363, $1o do Cpp (fl. 280)

Resposta escrita, à acusação.(procuração firmada pelo acusado à fl. 287) que
apertada síntese. pugnou pela inépcia da denúncia, bem como pela absolvição sumária do acusado
termos dos ans. 395, 1 e 397, IV ambos do CPP (fls. 281/286)

em
nos
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Decisão que af:estou a preliminar de inépcia da denúncia e da prescrição pela pena em
perspectiva (ns. 306/307)

Retorno das cartas precatórias 0000027-86.2015.4.02.5101 e 0000003-
43.2015.4.02.5106,em apenso, com as oitavas das testemunhas b'lárcio Lins Guerra e Angélica Abrantes
Ferreiro (DVD's na contracapa da primeira precatório), bem como as altivas das testemunhas Antânio
Cavalcante Ferreira de Me[o e Luiz Fernando de La Rocque (DVD f]. 38 da segunda precatório)

Assentada da audiência de instrução e julgamento às fls. 332/333. com a oitiva da
testemunha Benedlto Luas Roclrigues (DVD à f1.335), bem como despacho determinando diligências
derradeiras no sentido de localizar o acusado no prazo de 30 dias com a finalidade de ser ouvido em Juízo

Alegações finais apresentadas pelo Rangi/eC pugnando pela procedência da pretensão
acusatória em face de JARRO ALVES DE BARRAS FILHO (fls. 353/363).

Alegações finais da defesa, ratificando as teses apresentadas em resposta escrita à
acusação, quais sejam, a inépciei da denúnc;a e a absolvição sumária pela prescrição da pretensão punitiva

É o relatório. Passo a decidir.

11 - FUNOAMENTAÇÃO

1.1. PRELlblINAl;!ES AO MÉRITO

) 2.1.1 DA iNÉpCIA DA DENÚNCIA E DA PRESCRIÇÃO

Em alegações finais,. a defesa reitera, .Çaük /zZáe/is, as teses apresentadas na sua resposta
escrita à acusação, pugnando pela inépcia da denúncia, bem como pela absolvição sumária pela prescrição
A despeito de tais alegações já terem sido apreciadas em decisão de Hs. 306/307, cumpre acrescentar que
a presqiçao baseada na pena a ser aplicada na hipótese de eventual condenação, denominada de
prescrição em perspectiva(ou prescrição virtual), não encontra fundamento no ordenamento jurídico, eis
que o Código Penal prevê que a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo de
sanção abstratamente previsto na norma penal

Também não se pode olvidar de que a presunção de aplicação da pena mínima implica em
violação ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB/88, art. 5o, XLVI)

A referida questão já foi exaustivamente rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores, culminando na edição do Enunciado no 438 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja
redação assim dispõe, verbis
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Súmula do sr], Enunciado no 438 - É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição .da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. ' '''-'--'

inépcia da denúnciasim. não merece prosperar a alegação de prescrição aventada pelo réu, tampouco a de

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito

2.2. DO MÉRITO EM SENO'!Do ESTRITO

Na presente ação
previstas nos ans. 149. 203 e 207
forma :

1.2.1. DA MATEFLIALIDADE

aicialmente foram imputadas ao acusado as práticas das condutas
n/f do art. 69, todos do CP, cuja redação se apresenta da seguinte

Ai't. !49. Reduãr alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-a a
r hos forçados.ou adornada exaustiva, querstJjeitando-o a condições
egradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio. sua locomoção em
3zãodedívldacontraídacomoempregadoroupreposto. ' '' ''- -'

Pena - reclusão,
«iolência.

de dois a oito anos, e multa. além da pena correspondente à

do trabalhuustrar. mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação

Pena - detenção de um ano a dois árias, e multa, além da pena correspondente à/iolência

Art. 287- Aliciar trabalhadores, com o fim de leva-los de uma para outra localidade
:3o território naciorlal.

Pena detenção de um a três anos, e multa.

ilEh='ããgHHi:U?ETllliBÍ $il: 1%.FlãlE
De acordo com a cronologia dos fatos, em 23/07/2003 realizou se o primeiro cantata

entre os trabalhadores rurais de ]baiti/PR e o administrador "Zequinha" da Fazenda São Fernando, no
3
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distrito de Parapeúna, no município.de Valença/RJ, conforme depreende-se dos depoimentos de Márcio
Mendes, Marcelo Mendes e Luiz Antânio de Souza. à fl. 19. Segundo esses trabalhadores, a promessa de
serviço.na referida propriedade, de responsabilidade do senhor PAIRO ALVES DE BARROU FILHO, não se
concretizou, uma vez constatado que o serviço oferecido não era somente a colheita de café'como o
acordado, mas também roçar e limpar a lavoura de café

u. '...,.. '. Alegaram, ainda. que o senhor PAIRO só os deixariam sair da fazenda após o pagamento

2.800,00 (dois imuse oie tronos reau os trabalhadores rurais de lbaiti/PR até Parapeúna/R].'no valor de R$

mantimentos oferecidos naquele local eram insuficientes para o grupo de trabalhadores ali alojados.

Em sua oitiva, PAIRO ALVES DE BARROS FILHO, acompanhado de seu advogado, Dr.
Francisco,Sérvio de Almeida Rodrigues, esclareceu ser o representante da empresa INAGRO AGRlcuL'LURA
E PECURAIRA S/A, proprietária da Fazenda $ão Fernando, onde ocorreram os fatos. Afirmou realmente ter
feito contato e trazido os mencionados trabalhadores rurais de lbaiti/PR. através do adminl«rador da
Fazenda rosé Eulálio de Oliveira, conhecido como "Zequinha" (n. 29). Seguiu esclarecendo que a
contratação da mão de obra não se confirmou, considerando que os trabalhadores não queriam roçar e
limpar o cafezal. Entretanto, negou o fato de estar cerceando qualquer direito daqueles trabalhadores, bem
como que a empresa não iria descontar os mantimentos ofertados aos trabalhadores.

l Ocorre que além dos depoimentos trazidos às Hs. 26/28. a ínspeção realizada pela
Ministéro Público do Trabalho apresentou fotos que denotam um quadro de alta precariedade nas
havendo incbsiveas aos trabacomores e suas famílias, iOçlusive.gignçqs bem pequenas (ns. 41/57 da IPL),

Em seu relatório, os Auditores Fiscais do Trabalho Márcio Lins Guerra e Jorge de Oliveira
Mendes esclarecem. que compareceram na Fazenda São Fernando, acompanhados da Polícia Federal. e
realizaram vistoria física do local e entrevista com os trabalhadores, ocasião em que puderam constatar as
condições precárias dos trabalhadores oriundos do Estado do Paraná.

-..--..... . Em suas oítivas, Márcio Lins Guerra e Angélica Abrantes Ferreira esclarecem que os
trabalhadores Hcavam em casebr es não abastecidos por água potável e que a energia elétrica havia sido
desligada (fls. 173/178). .Seguiram dizendo que não havia local apropriado para alimentação e descanso.
Tais fatos foram ratificados em suas altivas em Juízo, através de audiência audiovisual, cona:orme DVD's
juntados na contracapa do autos da carta precatória n. 0000027-86.2015.4.02.5101 em apenso.
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inconteste a materalidade delkva. desta magistrada, há um farto conjunto probat(brio, mostrando-se

2.2.2 DA AUTORIA

FILHO, pela prática delkva desaita norart.onsabilização, em nome próprio, de PAIRO ALVES DE BARROS

=Êlüa.fslÊl=='Eã.!;:nü= =:qÊ=:«;{ 'nIhadores de outros estados,
como as declarações dos)

BIR El:llllH ;lBllfi %% J: UE B 31
uu.É.s Ü l RHH8Blil:.T::u
g '"" :;S.J:E:T!=:=. «T.B8:E"lS;E :'!'=.ã.==:11%k:!..2?'# JXã.&;'nEH:l

5

Assinado eletranicamente. Certificação digital pertencente a CAROLIN E FIEIRA FIGUEIREDO.
rlnniinacxn+n Nln. l K 9QJ77.gR-n-QR.Q.QQQ70Q . PRnci ilha à ai i+an+ipirlarla dn h++rx.//tAr\Amai ifri il te h



g

PODER JUDICIÁRIO
]US'r'lçA FEDERAL 2a REGIÃO

SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JAbIEIRO
Subseção Judiciária de Barra do Pirai

la Vara Federa

JFRJ
Fls 4

Embora o MPF: não mencione a continuidade delitiva em razão da multiplicidade de
vítimas, as regras que dispõem sobre essa causa de aumento dizem respeito à fixação da pena, podendo
ser decididas de ofício pelo órgão jurisdicional. Este o entendimento da 2aTurma do STF: -' '

EMENTA : tlABEAS CORPUS: cc,N'riMUiOADE DELITiVA. PEDloo DE APUCAÇAO
DO ARTIGO 71 00 CÓ 1 0 PEl\lAL PELO MINISTÉRIO PUBLICO.
DESNECE:SSIDADE DOSIMETmtA. FU.NDAMENTAÇÃO DA PENA APUCADA A CADA
ÇIC)yDVTA. DISPENSABILIDADE. p'RÁTICA REITERADA DO MESMO CRIME. PENA
iDÊN'ncA. ORDEM RENEGADA.

1. Não há necessidade de pedido do Ministério Público no sentido da aplicação da regra do
art. 71 do Código Penal. O réu defende-se dos fatos, tal como narrados, e não da sua
classificação legal. Cabe ao juiz analisar a aplicabilidade ou não da regra do crime
continuado, no momento da fixação da pena
. Praticado, várias vezes, o mesmo crime, nos termos do art. 71 do Código Penal, a pena

aplicável a cada conduta é idêntica, o que torna dispensável a repetição da dosmetria
relativa a cada uma delas
3. Ordem denegada.
(HC 95.245, rel. Min. Joaquim garbosa. T2, 16.11.20].0, DJE 31.01.2011).

111 - DISPOSITIVO

)
Passo a dosar-lhe a pena

Quanto à culpabilidade, ertendo não ser normal à espécie, considerando que o réu não
apenas mantinha os trabalhadores rurais sem água, luz,. comida e dormindo em folhas de bananeira. como
também impediu seu retorno ao estado dQ..QÜUem. Assim. uma vez que foram diversas as condutas
perpetradas pel.o agente, entendo que $e apenas uma dessas condutas serve para configurar o crime. duas
ou mais exacerbam sua culpabilidade. Ausentes elementos que permitam avaliar negatlvamentea conduta
social e a personalidade do agente. O motivo do crime não se revela extraordinário e não se cogita de
comportamento da vítima no caso em questão. As consequências do delito também não são de maior vulto.
Não há provas de maus antecedentes. Assim. tendo em vista a existência de circunstância que justifica o
afastamento do mínimo legal, qual seja, culpabilidade acentuada pelas muitas condições impostas aos
trabalhadores rurais, tenho por sul:iciente fixar a pena-base do iúu em 03 (três) anos de rechisãoe multa.

Verifico que não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a
pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e multa. ''
2 6
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Não há causa de diminuição de pena. Contudo, verifico a presença da causa de aumento de
pena específica do art. 149. $2o, l do CP pelo crime em tela ter sido perpetrado também contra crianças.
Inclusive, segundo provas carreadas aos autos as crianças, por não terem' sido alimentadas demonstraram
bastante debil dade física (DVD.3.33" a 3'55'), devendo a pena ser aumentada pe a metade. Fixa, assimí a
pena/ ainda provisória, eni O.+ (quatro) aras -: 06 (seis) meses de reclusão e multa. ' " ''

'''x
Continuidade delitiva: como a conduta foi praticada em continuidade delitiva executada por

aproximadamente trinta vezes e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de continuidade delitíva ocorrida por sete vezes ou mais, o aumento deverá ocorrer em seu grau
máximo, a pena deve ser aumentada em 2/3, ficando deHnltivamente fixada em 07 (sete) anos e 06
(seis) meses de reclusão e multa. '' ''-'

Tratando-se do concurso de concurso de causas de aumento previstas na parte geral e na
parte .especial do Código Penal, ambas devem ser aplicadas, incidindo o segundo aumento, não sobre a
pena-base, e sim sobre o resultado do primeiro incremento.

Atenta ao disposto nos arb. 49, 5]. e 60 do Código Penal, e observando a proporção com a
pena corporal acima, fixo o número de dias-multa em 100 (cem), já que. no caso do crime continuado,
consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não deve ser aplicada a regra estatuída no artigo 72
do Código Penal(ver Resp 905854). Segundo o que se depreende dos autos, o réu não possui condição
finance ra abastada, razão pela qual fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época

Incabível, diante cla pena final aplicada. a substituição da pena ou sua suspensão condicional

N Com fulcro no art. 33, $3o do CP, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu,. bem como o fato de ter sido o crime cometido contra crianças, que. inc usve. adoeceram diante da
ausência de alimentos e, ainda,. o número de vítimas envolvidas, cerca de 30 (trinta), fixo o regime
fechado como regime inicial de cumprimento de pena. '''' '"'' ' ' -'

Inexistindo qualquer razão para segregação cautelar, no que tange ao feito em análise.

Cód go de Processo Penal. de recorrer em liberdade, nos termos do parág rufo primeiro do artIgO 387 do

Em que pese a. previsão do art. 387, IV do Código de Processo Penal a respeito de
arbitramento da indenização devida, existem precedentes do Superior Tribunal de Justí9 que vedam
atuação. de.ofício do julgador a respeito, compreensão com a qual concordo. A reparação civil deve ser
objeto de pleito nos autos, com a indicação do valor pretendido, caso já apurado, até'para viabilizar o pleno
contraditório, o que não ocorreu no caso em tela.

Após o trânsito em julgado

«2; 7
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Custas pelo réu com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal e art. 6o da Li
n.o 9.289/1996

93.o, in fine do Código de Processo Penal (atuals SINIC/DPF e FACWEB);

Comunique-se a condenação ao TRE, na forma do art. 15, inciso 111, da Constituição da
República;

Preencha-se e devolv se à origem o boletim individual estatístico, na forma do artigo 809C V a

JFRJ
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Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;

Comunique-se ao Juízo da Execução acerca do trânsito em julgado;

Expeça-se mandado de prisão, cadastrando a expedição no sistema do CNJ.

Demais anotações e comunicações necessárias

Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se.

Intime-se pessoalmente o réu, caso seja encontrado no endereço constante dos autos.
nformando-lhe acerca de seu direito ao recurso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

\ Barra do Piraí, 13 de março de 2017

Assinado eietror[icamente. conforme Lei R.o !]..419/2006
( AROLINE VIEIRA FllG&JEIREDO

JUÍZA FEDERAL SUBSTTTUTA NO EXERCÍCIO DA 'TITULARIDADE
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