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SENTENÇA
(Tipo D)

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base no inquérito policial 
nº37/2009, ofereceu denúncia contra FELICIANO GOMES DA ROCHA, nascido 
em 29/10/1949, CPF nº 226.491.742-34, conhecido por “FILICO”, imputando-lhe 
os crimes de redução a condição análoga à de escravo e posse irregular de 
arma de fogo de uso permitido, em concurso material (art. 149, caput e § 2º, e 
art. 12, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69 do CP).

Narra a denúncia, em linhas gerais, que desde a década de 1990, o 
réu atentou contra a liberdade individual de diversas pessoas contratadas para 
laborar na denominada Fazenda Progresso, localizada no Município de Vitória 
do  Jarí/AP,  da  qual  o  réu  é  possuidor,  submetendo  seus  empregados  a 
condições degradantes de vida e de trabalho, e restringindo a locomoção dos 
mesmos em razão de dívida contraída com o denunciado, inclusive utilizando 
arma de fogo em desacordo com a legislação pertinente (fls. 3-7).

Denúncia recebida em 12/01/2010 (fl. 294).

Réu regularmente citado em 20/01/2010 (fl. 295).

A  defesa  do  réu  apresentou  resposta  à  acusação  alegando  a 
improcedência da denúncia (fls. 296-300).

Não  sendo  o  caso  de  absolvição  sumária,  houve  o  regular 
prosseguimento do feito (fls. 308-309).

Desistência de testemunhas pelo MPF (fl. 357).
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Oitiva  da  testemunha  arrolada  pela  acusação,  Sr.º  FRANCISCO 
EDEMBURGO RIBEIRO DE ALMEIDA realizada no dia 6/10/2010 (fls. 329-331).

Inquirição  da  testemunha  arrolada  pela  acusação,  Sr.º  FELIPE 
ALCÂNTARA DE BARROS LEAL realizada no dia 19/5/2011 (fls. 380-382).

Por meio da Carta Precatória nº 243/2010, em audiência datada de 
3/5/2011,  realizou-se  a  oitiva  da  testemunha  arrolada  pela  acusação,  Sr.º 
CARLOS EDUARDO BARRETO MACEDO,  cujo  depoimento foi  gravado em 
meio audiovisual (fls. 390-393).

Por  intermédio  da  Carta  Precatória  nº  27/2011,  em  audiência 
realizada  no  dia  3/8/2011,  foi  colhida  a  oitiva  da  testemunha  arrolada  pela 
acusação, Sr.º SALOMÃO DA SILVA TENÓRIO (fls. 411-413).

No dia 6/12/2011 foi colhido o depoimento da testemunha arrolada 
pela defesa, Sr.º JOSÉ ANTÔNIO FONSECA (fls. 427-429).

A defesa foi cientificada da não localização de duas testemunhas por 
ela  arroladas,  ocasião  em que  requereu  suas  substituições  (fls.  462/463)  e 
informou  que  elas  compareceriam  independentemente  de  intimações,  com 
pedido deferido (fl. 466).

Em  audiência  realizada  no  dia  7/8/2014,  a  defesa  do  acusado 
requereu  a  desistência  da  oitiva  das  testemunhas  ausentes  e  requereu  a 
juntada  da  cópia  das  oitivas  das  testemunhas  arroladas  que  constam  no 
processo  nº  2009.31.00.000917-9  (busca  e  apreensão),  sendo  ambos  os 
pedidos deferidos pelo Juízo. Em ato contínuo, realizou-se o interrogatório do 
réu, conforme mídia audiovisual em anexo (fls. 479-480).

O  MPF,  em  suas  alegações  finais,  destacou  o  relatório  de 
fiscalização  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  juntamente  com  os 
depoimentos  dos  trabalhadores  da  denominada  Fazenda  Progresso, 
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qualificando  a  situação  encontrada  como  Truck  System,  conduta  perpetrada 
pelo denunciado passível de forte reprovação penal, por manter os empregados 
em trabalho de servidão, similar ao trabalho escravo, em que o empregador 
obrigava  os  empregados  a  gastar  o  salário  dentro  da  própria  fazenda, 
adquirindo os produtos vendidos pelo acusado.

Ressaltou, ainda, que o acusado ofertava trabalho em local inóspito, 
de  difícil  acesso,  aproveitando-se  da  situação  de  hipossuficiência, 
vulnerabilidade,  dependência  material  e  financeira  dos  trabalhadores,  criada 
pelo próprio acusado, o qual também teria explorado mão de obra de menores 
de idade.

Por fim, o  parquet  requereu a condenação do acusado nos termos 
formulados na denúncia, acrescentando que o réu confessou a posse da arma 
de fogo e das munições (fls. 490-493).

O  réu,  em  suas  alegações  finais,  preliminarmente,  arguiu  o 
cerceamento de defesa, alegando que as testemunhas de acusação não foram 
ouvidas  em  Juízo,  o  que  impossibilitou  a  defesa  em  realizar  perguntas  as 
testemunhas, fato este irreversível e prejudicial ao princípio da ampla defesa e 
contraditório.

Em  seguida,  esclareceu  que  o  acusado  não  imaginou  estar 
cometendo crime, tendo em vista que contratou pessoas com idade suficiente 
para  trabalhar  e  não  imaginava  que  os  filhos  ajudando  os  pais  estariam 
praticando algo errado, uma vez que esta prática é usual para todos que moram 
às  margens  dos  rios.  Sustentou,  ainda,  a  improcedência  da  acusação  pela 
ausência de provas na instrução processual,  já que em Juízo foram ouvidas 
apenas duas testemunhas, sem a inquirição de qualquer vítima.

Relata que na verdade o acusado mora na propriedade há bastante 
tempo e desde quando foi morar na comunidade sempre ajudou as pessoas 
que o procuravam, e que a maioria das pessoas encontradas na fiscalização em 
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sua propriedade não possuía relação de trabalho com o acusado, que figurava 
como  fiador  destas  pessoas  que  moravam  em  sua  propriedade,  com  o 
compromisso de pagarem os materiais comprados com o produto da pesca, 
sendo que cada um tinha sua vida independente.

Rechaçou as alegações ministeriais  quanto as más condições de 
moradia,  higiene  e  alimentação  aduzindo  que  todos  os  envolvidos  são 
ribeirinhos utilizando a pesca e a caça para refeição e do rio para o banho. Que 
as anotações realizadas no caderno tinham a finalidade apenas de registrar os 
mantimentos que eram repassados para os trabalhadores quando precisavam, 
para  posteriormente  devolverem  quando  fossem  a  cidade  comprá-los  ou 
quando recebessem os seus ganhos salariais, que geralmente eram no final do 
mês.

No  tocante  a  arma  de  fogo,  alegou  que  fora  deixada  por 
esquecimento em sua propriedade por Manoel Braga, uma pessoa que estava 
de  passagem,  sendo  que  a  arma  jamais  foi  utilizada  com  a  finalidade  de 
restringir o direito de ir e vir dos seus empregados, e nestes termos pugnou pela 
sua absolvição (fls. 495-502).

É o breve relato. 

II – FUNDAMENTAÇÃO.

II.1 – Preliminar de cerceamento de defesa.

Inicialmente, em sede de preliminar, o réu alegou cerceamento de 
defesa, sustentando que somente duas testemunhas arroladas pela acusação 
foram ouvidas em Juízo, fato que teria impossibilitado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa.

No  entanto,  compulsando  os  autos,  constato  que  das  quatro 
testemunhas entre as arroladas pela acusação (que persistiram interesse nas 
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oitivas), quatro foram efetivamente ouvidas em sede judicial – duas neste Juízo 
e  duas  via  cartas  precatórias  -  conforme  relatado  acima,  e  com  a  devida 
participação das partes.

A defesa técnica do réu foi  devidamente intimada das precatórias 
expedidas (carta de fl. 361, intimação à fl. 367/368; carta de fl. 336, intimação à 
fl. 322).

Portanto,  foi  assegurado  o  conhecimento  das  expedições  das 
precatórias e oportunizada a participação nos respectivos juízos deprecados, 
nos termos da Súmula 273 do Col. STJ.

Além disso, na ocasião da apresentação da defesa escrita,  o réu 
arrolou  três  testemunhas,  duas  delas  não  localizadas  nos  endereços 
declinados. O réu foi cientificado da não localização e requereu a substituição 
delas  por  outras,  que  compareceriam independentemente  de  intimação.  Na 
audiência  realizada  no  dia  7/8/2014,  a  defesa  desistiu  da  oitiva  das 
testemunhas  ausentes  (as  substituídas)  e  requereu  a  juntada  de  cópia  de 
depoimentos, o que foi deferido pelo Juízo. Desse modo, não assiste razão à 
defesa quanto a esta alegação de nulidade, pois efetivamente ela não existe.

 II.2 – Crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 
149, caput e § 2º, do Código Penal).

O art. 149 do Código Penal estabelece:

Art.  149.  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: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência. 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 
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com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II  -  mantém vigilância  ostensiva  no  local  de trabalho  ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 
de trabalho. 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I - contra criança ou adolescente; 
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

A conduta  de  reduzir  alguém  à  condição  análoga  à  de  escravo 
deverá  ser  incriminada  quando  resultar  em  uma  das  quatro  modalidades 
previstas no dispositivo legal: a) submissão a trabalhos forçados; b) submissão 
a  jornada  exaustiva;  c)  sujeição  a  condições  degradantes  de  trabalho;  d) 
restrição  da  liberdade  de  locomoção,  em  razão  de  dívida  contraída  com o 
empregador.

Vale  ressaltar  que  a  escravidão  contemporânea  difere  daquela 
existente no período anterior à promulgação da República, em que havia um 
exercício de ‘direito’ de propriedade de um (o senhor) sobre outro (o escravo),  
com completa sujeição deste último às vontades do primeiro.  Na escravidão 
moderna o bem jurídico tutelado não é apenas a liberdade,  mas também a 
dignidade da pessoa humana, pois a sujeição coisifica e usurpa da pessoa a 
sua  característica  fundamental  que  a  distingue  de  outros  seres  -  sua 
autodeterminação, sua capacidade de fazer escolhas.

Se antes o enfoque estava voltado, quase unicamente, à liberdade 
de ir e vir, nos dias atuais a preocupação está, também, centrada na dignidade 
da pessoa humana, que é um princípio fundamental da sociedade brasileira (art. 
1º  da  Constituição  Federal)  e  deve  nortear  as  normas  de  convivência  num 
mundo civilizado. E a dignidade humana inclui o direito ao trabalho digno. 

Para a configuração desse crime não basta a simples violação de 
leis  trabalhistas,  senão  qualquer  desatenção  pelo  empregador  poderia  ser 
encaixada como prática de trabalho escravo. O espírito da lei não é este. O 
objetivo,  então,  se  refere  a  situações  limite,  graves,  onde  há  verdadeiro 
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desrespeito aos direitos humanos, amplamente considerados. São desrespeitos 
qualificados,  agravados  ao  atingir  o  âmago  da  pessoa,  seu  sentimento  de 
respeito próprio, sua capacidade de interagir com o mundo e de sentir-se capaz 
de alcançar uma vida melhor. 

Podem  ser  enquadrados  como  tais  (desrespeitos  à  dignidade 
humana):  a violação intensa e persistente das leis trabalhistas;  utilização de 
práticas  que  suprimem  a  liberdade;  manutenção  não  ocasional  de 
irregularidades  em  desfavor  dos  trabalhadores,  a  exemplo  da  exigência  de 
jornada  exaustiva,  esforço  desmedido,  sobrecarga  de  tarefas;  supressão  de 
tempo  suficiente  para  recuperação  física  e  psíquica  intra  ou  inter-jornadas; 
sujeição ao ‘sistema de barracão ou sistema de cantina’, em que há exploração 
do trabalhador pela forma de pagamento de seu salário: são pagos com bens, 
com  mercadorias  vendidas  pelo  patrão,  sem  controle  de  preço,  sem 
possibilidade de negociação, sob a modalidade de caderneta, como maneira de 
mantê-los  permanentemente  endividados;  prestação  de  trabalho  sem 
fornecimento  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inexistência  de 
transporte, de instalações sanitárias, de alimentação suficiente, etc.

Assim, reduzir uma pessoa à condição de escravo é reduzi-la a uma 
coisa, tratá-la como propriedade, colocando-a em um estado de sujeição, em 
condições degradantes, semelhante à situação de um escravo, em que o fim é 
a obtenção de trabalho sem preocupação com o meio para alcançá-lo. 

Corroborando, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA PENAL.  REDUÇÃO  A CONDIÇÃO  ANÁLOGA A DE  ESCRAVO. 
ESCRAVIDÃO  MODERNA.  DESNECESSIDADE  DE  COAÇÃO  DIRETA 
CONTRA  A  LIBERDADE  DE  IR  E  VIR.  DENÚNCIA  RECEBIDA.  Para 
configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que 
se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento 
da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos 
forçados  ou  a  jornada  exaustiva”  ou  “a  condições  degradantes  de 
trabalho”,  condutas  alternativas  previstas  no tipo  penal.  A “escravidão 
moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade 
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pode  decorrer  de  diversos  constrangimentos  econômicos  e  não 
necessariamente  físicos. Priva-se  alguém  de  sua  liberdade  e  de  sua 
dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser 
feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente 
de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação 
do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar 
escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir 
alguém  a  condição  análoga à  de  escravo”.  Não  é  qualquer  violação  dos 
direitos  trabalhistas  que  configura  trabalho  escravo. Se  a  violação  aos 
direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se 
os  trabalhadores  são  submetidos  a  trabalhos  forçados,  jornadas 
exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, 
o  enquadramento  no  crime  do  art.  149  do  Código  Penal,  pois  os 
trabalhadores estão recebendo o tratamento análogo ao de  escravos, sendo 
privados  de  sua  liberdade  e  de  sua  dignidade.  Denúncia  recebida  pela 
presença dos requisitos legais. 
(Inq 3412, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
ROSA  WEBER,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  29/03/2012,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012 RTJ VOL-
00224-01 PP-00284) 

E também dos julgados dos Tribunais Regionais Federais:

PENAL.  FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS  TRABALHISTAS.  ART.  203  DO 
CÓDIGO  PENAL.  PRESCRIÇÃO  PELA  PENA  MÁXIMA.  REDUÇÃO  À 
CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. 
REDAÇÃO  ORIGINAL.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  CONFIGURADAS. 
ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA MANTIDA.  
1.  Considerando  que  o  prazo  prescricional  previsto  para  a  pena  máxima 
cominada  ao  delito  tipificado  no  art.  203  do  CP é  de  quatro  anos,  e  que 
transcorreu lapso superior a este entre a data do recebimento da denúncia e o 
presente momento, está extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao 
mencionado delito, com fundamento no art. 107, IV, do CP.  
2.  A  14ª  sessão  da  Conferência  Geral  da  Organização  Internacional  do 
Trabalho editou a Convenção 29 que,  em seu artigo 2º,  conceitua trabalho 
forçado ou obrigatório como aquele exigido de um indivíduo sob ameaça de 
qualquer castigo e para o qual ele não se tenha oferecido de livre vontade.  
3.  As  condições  degradantes  de  trabalho  e  pessoais,  bem  como  a 
permanência  forçada  em  trabalho  que  o  indivíduo  tenha  concordado 
previamente, configuram a conduta expressamente combatida no cenário 
internacional.  
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4. A redação original do artigo 149 do Código Penal,  com a expressão 
"condição  análoga  a  de  escravo",  não  visa  a  uma  situação  jurídica; 
refere-se  a  um  estado  de  fato  em  que  a  pessoa  perde  a  própria 
personalidade  e  é  tratada  como  simples  coisa,  privada  de  direitos 
fundamentais mínimos. A liberdade humana fica integralmente anulada, 
diante da submissão da pessoa a um senhor,  reduzida à condição de 
coisa.  
5.  A Lei  10.803/2003  não  criou  nova  conduta  incriminadora,  mas  apenas 
conferiu nova redação ao dispositivo que já repudiava criminalmente a prática 
de redução de trabalhadores à condição análoga a de escravos. Precedentes 
desta Corte.  
6.  As  provas  são  suficientes  para  confirmar  a  materialidade  delitiva  e  a 
responsabilidade penal do réu apelante pela prática do delito previsto no art. 
149 do CP. Insuficientes para atestar a autoria em relação aos demais réus, 
ora apelados.  
7. Dosimetria mantida. As condições degradantes em que foram encontrados 
os  trabalhadores  constituem  elementar  do  tipo  penal  em  questão,  não 
podendo ser novamente valoradas por ocasião da fixação da pena. O número 
de trabalhadores foi  considerado na terceira  fase da dosimetria  -  concurso 
formal - sendo inviável sua utilização para recrudescer a pena-base.  
8. Apelações não providas. 
(TRF1,  ACR  0004249-47.2005.4.01.3300/BA,  Rel.  DESEMBARGADOR 
FEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.1149 de 20/02/2015)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE 
ESCRAVO. NOVA REDAÇÃO. LEI N. 10.803/2003 (CP, ART. 149). CONDUTA 
PREEXISTENTE.  DENÚNCIA.  REJEIÇÃO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE. 
INDÍCIOS.  DEMONSTRAÇÃO.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO. 
PROVIMENTO.  
1. A situação análoga à de escravo é caracterizada quando a vítima for 
submetida a  trabalhos forçados ou à  jornada exaustiva,  ou sujeita  às 
condições degradantes de trabalho, ou,  ainda,  quando restringida,  por 
qualquer  meio,  sua  locomoção  em  razão  de  dívida  contraída  com  o 
empregador  ou  preposto.  Assim,  reduzir  uma  pessoa  à  condição  de 
escravo  é  reduzi-la  a  uma  coisa,  tratá-la  como  sua  propriedade, 
colocando-a em um estado de sujeição total, em condições degradantes, 
semelhante a situação de um escravo, em que o fim será a prestação de 
trabalho, não sendo necessária a restrição do seu status libertatis.  
2.  Na  hipótese,  trata-se  de  relato  que  descreve  e  demonstra,  através  de 
inúmeras  fotografias,  a  submissão  de  grupo  de  trabalhadores  a  condições 
degradantes  de  trabalho,  pelas  características  do  alojamento  em  que 
pernoitavam e faziam suas refeições, pela inexistência de água potável, dentre 
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outras práticas da mesma espécie, tudo com o intuito de se obter lucro fácil, 
mediante  utilização  de  mão-de-obra,  às  vezes,  praticamente  gratuita,  na 
exploração de serviços.  
3.  Existência  de  indícios  de  autoria  e  materialidade.  Denúncia  formal  e 
materialmente  correta,  com  exposição  de  forma  clara  e  objetiva  do  fato 
supostamente criminoso, com todas as suas circunstâncias.  
4. Recurso em sentido estrito provido. Denúncia recebida.
(TRF1,  RSE  0008039-90.2011.4.01.3603/MT,  Rel.  DESEMBARGADOR 
FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.998 de 
14/11/2014)

PENAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DE TRABALHADOR A 
CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE  ESCRAVO.  MATERIALIDADE,  AUTORIA  E 
DOLO  DESMONSTRADOS.  TIPICIDADE.  REDUÇÃO  DAS  PENAS 
PECUNIÁRIAS. 
Configura  o  crime  do art.  149  do Código Penal  a  conduta  de  reduzir 
alguém a  condição análoga à  de  escravo,  submetendo-o  a  condições 
degradantes  de  sobrevivência  e  atividade  laborativa,  tais  como:  a) 
alojamento em inadequado; b) cobrança pela alimentação em valores que 
não  eram  informados  claramente  aos  trabalhadores;  c)  falta  de 
fornecimento de equipamentos de proteção individual; d) inexistência de 
transporte regular ou fornecido para a localidade mais próxima. 
A  redução  à  condição  análoga  à  de  escravo,  na  forma  básica,  será 
criminosa quando consistir em uma das quatro modalidades abaixo: a) 
submissão a trabalhos forçados; b) submissão a jornada exaustiva; c) 
sujeição a condições degradantes de trabalho; d) restrição da liberdade 
de locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador. O tipo é 
misto  alternativo,  ou  de  conteúdo  variado,  configurando-se  o  crime 
mediante  qualquer  das  modalidades  acima,  não  se  exigindo, 
necessariamente, a privação da liberdade. 
Comprovada a materialidade do delito pela prova oral produzida, consistente 
nos de comerciantes vizinhos e das vítimas. 
Como critério para fixação das penas pecuniárias, levando em conta que a 
praxe é o parcelamento dos valores, a soma da pena de multa e da prestação 
pecuniária (se for o caso), posteriormente dividida pelo número total de meses 
da pena de reclusão aplicada, deve situar-se em patamar próximo a trinta por 
cento da renda mensal do réu, levando em conta, analogicamente, o limite 
estabelecido  para  desconto  de  benefícios  indevidos  na  legislação 
previdenciária (LBPS, art. 115, II; RPS, art. 154, § 3º; Lei 10.953/04, art. 1º,  
§5º). 
(TRF4, ACR 0000210-75.2010.404.7009,  Sétima Turma, Relator José Paulo 
Baltazar Junior, D.E. 05/06/2014)
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Nesse  panorama,  estão  comprovadas  neste  processo  a 
materialidade e a autoria do crime de redução a condição análoga à de escravo.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, foram 
claros e uníssonos no sentido de que o réu, de fato, reduziu seus empregados a 
condição análoga à de escravo. Além do mais, a documentação constante nos 
autos evidencia essa mesma condição.

A testemunha CARLOS EDUARDO BARREIRO MACEDO (fl. 393), 
Auditor Fiscal do Trabalho, informou em Juízo, com detalhes, que ação fiscal na 
Fazenda Progresso se iniciou com uma solicitação da Polícia Federal e que no 
desenrolar da operação foi desenvolvida a fiscalização trabalhista, ocasião em 
que foi constatado o trabalho informal de 11 (onze) trabalhadores, inclusive um 
menor, todos sem a carteira de trabalho assinada.

Informou,  também,  que  havia  a  questão  salarial  em  que  o 
pagamento era efetuado em regra anualmente, segundo relato dos empregados 
e mediante análise de cadernetas encontradas na mercearia. 

Em relação às dívidas contraídas com o réu, descrita na denúncia, a 
testemunha afirmou que os  empregados habitavam dentro  da  fazenda e  os 
suprimentos  alimentares  desses  empregados  eram  compensados  por  uma 
mercearia que ali existia. Eles não recebiam salário mensal e ao final de cada 
ano  havia  um  ajuste  de  contas  e  nesse  ajuste  de  contas  os  empregados 
ficavam alheios aos valores das mercadorias, recebendo um saldo insignificante 
ao final de cada ano.

A  testemunha,  reiterando  o  tema  do  salário,  disse  que  os 
empregados,  com  exceção  de  um  que  se  declarou  carpinteiro  naval, 
trabalhavam há certo tempo e a declaração deles é que esse ajuste era anual, 
que na prática eles recebiam uma espécie de saldo ínfimo, bem abaixo do que 
preceitua a legislação, e que eles não tinham a exata noção em relação ao 
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preço das mercadorias vendidas pelo réu.

A testemunha  também  informou  que,  além  das  declarações  dos 
empregados como elemento de convicção, foram analisadas no próprio local de 
trabalho  cadernetas  (caderno  de  contas  de  empregados),  feitas  no  próprio 
ambiente, as quais foram apreendidas pela Polícia Federal.

Em seguida, a testemunha em referência relatou, com clareza, as 
dívidas dos empregados contraídas com o réu, nos seguintes termos:

“...que  os  trabalhadores  compravam  alimentos  do  próprio  acusado,  tendo, 
inclusive, sido apreendidas duas listas de compras; que foi relatado por alguns 
trabalhadores,  na  ocasião,  que  por  ocasião  dos  pagamentos,  o  acusado 
confrontava uma lista de compras para verificar se havia saldo positivo, sendo 
que um dos trabalhadores chegou a relatar que, em relação a ele, o saldo 
positivo chegou a menos de quinhentos reais no período de um ano”. (fl. 380).

Confirmam tais declarações as anotações da “caderneta” constante 
nas fls. 34-49. Nelas se vê que havia uma apuração quase mensal dos débitos 
com a ‘mercearia’ do réu (por exemplo: apurações em 26/06/2007, 26/05/2007, 
03/05/2007)  e  um  acerto  de  crédito  pelos  “13  meses  de  trabalho”  (fl.  48), 
abatendo-o do débito (fl. 42). Ainda outro acerto de contas, com anotação de 
vários meses de trabalho (10 ou 11 meses) sendo ‘creditados’ em uma ocasião 
(fl. 68). 

Quanto  aos  aspectos  degradantes  de  trabalho,  disse  a  referida 
testemunha que as habitações dos empregados eram precárias, normalmente 
com dois cômodos: sala e quarto. Além disso, abaixo da habitação ou ao lado 
havia criação de gados e búfalos; quanto à instalação sanitária nas habitações, 
ou não havia, ou quando havia, também estava em situação precária; quanto à 
alimentação durante o intervalo da jornada de trabalho, era uma alimentação 
em que os próprios trabalhadores tinham que ir a procura do alimento, por meio 
de  caça  ou  da  pesca,  inclusive  no  dia  da  fiscalização,  no  retiro  Canaã,  o 
alimento  que  estava  sendo  servido,  que  um  dos  empregados  estava 
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preparando, era “jacarezinho” e farinha.

Ainda  em  relação  às  condições  de  trabalho,  a  testemunha 
esclareceu que nas frentes de trabalho, que por sinal eram bastante alagadas 
em decorrência da criação de búfalos, não havia instalação sanitária, não se 
disponibilizava água potável e os empregados não dispunham de equipamentos 
de proteção individual, com exceção de um ou outro estarem utilizando botas, 
mas, por exemplo, luvas não havia no local. Lá, apenas constatou a presença 
de um menor trabalhando, o qual declarou ter 13 anos de idade.

Corroborando com tais fatos, o depoimento da testemunha FELIPE 
ALCÂNTARA DE BARROS LEAL (fl. 380), ao cumprir o mandado de busca e 
apreensão na fazenda do réu, constatou que os empregados “se alimentavam 
apenas com restos de filhotes de jacaré, não havendo água potável e nem outro  
tipo de alimentação; que também não havia nenhum suporte médico, como, por  
exemplo, material para primeiros socorros; que o banheiro dava vazão para o  
mesmo igarapé onde os trabalhadores tomavam sua água”.

Some-se a isto que o relatório produzido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (fls. 113-117), apontou que nenhum empregado estava registrado, 
alguns deles já trabalhando a 6 (seis) anos, 8 (oito) anos e até mesmo a cerca 
de 16 (dezesseis)  anos,  fato confirmado pelos TRCT-Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho elaborados após a fiscalização (fls. 148-158). 

Também consta no relatório que os trabalhadores exerciam jornadas 
superiores a 9 (nove) horas diárias. Alguns chegando a trabalhar 10 (dez), 12 
(doze) e até 13 (treze) horas. 

Igualmente constatado pela fiscalização o trabalho por adolescente 
de 13 (treze) anos de idade, realizando a função de vaqueiro, retirando leite de 
búfalo, alimentando porcos. Foi lavrado o auto de infração de fl. 126. O TRCT 
de fl.  151 confirma esse trabalho e atribuiu ao réu a obrigação de pagar os 
direitos trabalhistas do menor.
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Não  é  verossímil  a  alegação  do  réu  prestada  em  interrogatório 
judicial de que filhos dos trabalhadores apenas ajudavam os pais no trabalho do 
interior. Embora não se desconheça a inserção de crianças e adolescentes nas 
“lidas” da roça, em auxílio à própria subsistência familiar ao realizar pequenos 
trabalhos,  o  fato,  todavia,  deste  processo  demonstra  que,  ao  menos  um 
adolescente efetivamente trabalhava em atividades revertidas em proveito do 
réu. 

Inquirido pelo advogado de defesa, a testemunha disse que a  falta 
de  liberdade  de  locomoção ficou  verificada  em razão  dos  empregados  não 
possuírem meios financeiros para efetuar essa locomoção e que era o próprio 
senhor FELICIANO GOMES quem ordenava diretamente as tarefas.

Já o depoimento da testemunha SALOMÃO DA SILVA TENÓRIO, 
empregado  do  réu  à  época  dos  fatos,  comprova  que  o  réu  restringia  a 
locomoção dos seus empregados em razão de dívida contraída com ele. Ao 
menos a liberdade de locomoção desse então trabalhador. Segue transcrição 
do depoimento (fls. 411/412):

“Que  residiu  na  fazenda  do  acusado  às  margens  do  Rio  Amazonas, 
juntamente  com  sua  família  (mulher  e  três  filhos)  por  três  anos.  Que  ali,  
juntamente  com  outras  duas  famílias  e  outros  trabalhadores  temporários 
realizavam  atividades  como  extração  de  palmito,  extração  de  madeira, 
serviços  na  serraria  e  como  vaqueiros,  além  de  abertura  de  novas  áreas 
(desmatamento);  Que  neste  período,  sempre  que  pedia  acerto  de  conta 
com  o  acusado  para  ir  embora,  eram  lhe  apresentadas  notas  de 
mercadorias que teria  consumido cujo total  era  sempre maior  do que 
teria direito a receber pelo seu trabalho. Que os outros trabalhadores do 
local também sempre estavam em débito para com o acusado. Que entre 
eles havia vários menores captados na região ribeirinha. Que quase todos 
eram analfabetos e não possuíam documentos de qualquer espécie.  Que os 
valores das mercadorias eram exorbitantemente maiores que os preços 
praticados na cidade, como será constatado nas notas entregues na Polícia 
Federal quando recebeu a denúncia que originou este processo. Que lembra 
que um litro  de óleo diesel,  para ser queimado na lamparina,  custava três 
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reais, isso há mais de dois anos. Que não suportando mais as humilhações e 
condições de trabalho no local, mandou sua família para a localidade do Cajari 
(na foz) e ai teve coragem para enfrentar o acusado que lhe disse que poderia 
ir embora, mas se fosse procurar a justiça não teria medo, pois só tinha a sua 
palavra e que também já teria mandado matar várias pessoas, entendendo o 
depoente que isto era uma ameaça.  Que saiu dali  de casquinho (pequena 
canoa local), remando em direção à Foz do Rio Cajari (onde tem a localidade 
que reside e estava sua família). Que a fazenda do acusado só tem acesso 
por água, sendo o transporte para o local feito pelo barco do acusado. 
Que outros barcos da região se negam a transportar trabalhadores dele, por 
não se indisporem com o mesmo. Que da foz do Cajari foi para Macapá onde 
fez a denúncia na Polícia Federal. Que em razão disto, o acusado, juntamente 
com seus dois filhos, Feliciano Junior e França, estiveram em Vitória do Jari 
onde registraram ocorrência de furto em sua fazenda e trouxeram a polícia de 
Vitória  para  a  localidade  onde  moram.  Que  o  depoente  foi  amarrado  e 
espancado pelos policiais lá na comunidade para que confessasse a prática do 
furto denunciado, que nunca houve ou praticaram. Que os policiais de Vitória 
espancaram outras 15 pessoas naquela localidade a mando do acusado e de 
seus filhos de que os mesmos teriam participado dos furtos. Que depois foram 
trazidos para esta cidade e presos e como nada foi comprovado, foram soltos 
após uma noite e um dia. Que foi o acusado e seus filhos referidos quem levou 
os policiais e trouxeram o depoente e outras pessoas em seu barco; Que no 
barco tinha bebida alcoólica e na subida do rio Cajari, pararam na localidade 
de São João e adquiriram mais e os policiais estavam bastante embriagados, 
humilhando e torturando o depoente e demais detidos. Que outras pessoas 
que sofreram estas agressões ou viram se recusam a prestar depoimentos por 
medo  do  acusado  e  de  seus  filhos,  apesar  de  que  desde  esta  época  o 
acusado não mais passou na vila onde residem o depoente e a ostras vítimas 
deste  fato.  Que  até  o  momento  nada  recebeu  referente  aos  três  anos 
trabalhados na fazenda do acusado. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 
(grifei)”

A tentativa da defesa de descredenciar o teor do testemunho dessa 
pessoa (SALOMÃO), porque ele teria uma desavença com o réu decorrente de 
um alegado furto de gado (v. depoimento prestado ao ICMBio, fls. 14-18), não 
convence.  O depoimento  dessa  testemunha não é  o  único  a  comprovar  as 
alegações da acusação. Os demais elementos probatórios colhidos na instrução 
são  coerentes e dão unidade de sentido à acusação. Registre-se, ainda, que 
outras  pessoas  prestaram depoimentos  perante  a  Comissão  de  Direitos  da 
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Pessoa  Humana  da  Assembléia  Legislativa  deste  Estado  do  Amapá  e 
confirmaram uma “ação policial”  que teria sido conduzida a mando do réu a 
pretexto de “roubo de gado”. Ou seja,  não se pode contar com uma hipótese  
altamente improvável (a de que todos teriam mentido).

As informações prestadas pela testemunha indicada pela defesa, Sr. 
JOSÉ  ANTONIO  FONSECA  (fl.  428),  de  que  recebia  sua  contrapartida 
financeira em dia e de forma correta; de nunca ter visto menores trabalhando na 
propriedade, de os trabalhadores possuírem liberdade para sair ou comprar fora 
do  estabelecimento,  está  isolada  dos  demais  elementos  de  convicção 
existentes no processo. 

A alegação da defesa de que trabalhadores teriam a liberdade de 
entrar  e  sair  a  hora  que  quisessem da  fazenda  do  réu  é  desmentida  pela 
instrução.

O processo  não revela  a  existência  de  erro  de  proibição  porque 
havia  possibilidade  de  compreender  o  caráter  ilícito  do  fato  praticado.  A 
potencial consciência da ilicitude do fato era facilmente alcançável pelo réu no 
limite da sua respectiva capacidade de compreensão. Nada de extraordinário 
estava  presente  para  que  não  tivesse  consciência  de  que  realizava 
comportamento reprovável. Em interrogatório judicial, o acusado declarou que 
já possuía 3 (três) empregados ao tempo da fiscalização; possuía condições de 
entender a necessidade de respeitar as condições humanas e os direitos dos 
trabalhadores.

Assim,  o caso dos autos retrata que o réu agiu de forma livre e 
consciente, submetendo um grupo de trabalhadores a condições degradantes 
de trabalho, inclusive com exploração de serviço de um menor de idade, de 
maneira exaustiva, com manutenção de dívidas persistentes contraídas pelos 
trabalhadores com o fornecimento de mercadorias pelo réu, acerto de contas 
‘anual’ do sistema de barracão (com pagamento de salário remanescente), sem 
fornecimento de equipamentos de proteção individual e ainda com restrição à 
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liberdade de locomoção. 

Essa  exploração  de  mão-de-obra,  quase  gratuita,  em  condições 
vedadas  pela  legislação  trabalhista  e  atentatórias  à  condição  de  vida  dos 
trabalhadores, configura a responsabilidade penal do réu, razão pela qual deve 
ser condenado às penas do crime do art. 149, § 2º, I, do Código Penal.

 II.3  –  Do  crime  de  posse  irregular  de  arma  de  fogo  de  uso 
permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003)

Em relação ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, a 
materialidade resta comprovada por meio do auto de apreensão de fl. 97, bem 
como do laudo pericial de fls. 217/221, o qual atesta, inclusive, que tanto a arma 
de fogo quanto as munições encontram-se aptas para a realização de disparos.

A  versão  do  acusado  de  que  “a  arma  não  servia  pra  nada”, 
declarada em interrogatório judicial, fica desmentida pelo teor do laudo pericial 
que atestou a aptidão da arma.

De igual modo, a autoria desse delito fica clara com depoimento da 
testemunha FELIPE ALCÂNTARA DE BARROS LEAL, pois esclarece que, ao 
cumprir mandado de busca e apreensão na residência do réu, foi encontrada a 
arma, com três munições, conforme se infere do seguinte trecho:

“...  que foi encontrada uma espingarda, com munição, abaixo da ponte que 
dava acesso a um dos acampamentos...”

Não pode passar sem registro as alegações prestadas por pessoas 
ouvidas pelo ICMBio e pela Assembleia Legislativa de que o réu faria uso de 
arma de fogo, inclusive dessa apreendida (espingarda calibre 36) para ameaçar 
agentes que ele acreditava ter furtado seu gado (v. depoimentos de fls. 175-177 
e fls. 483-486).
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Diante dessas provas, a condenação do réu pelo crime de do art. 12 
da lei nº 10.826/2003 é a medida que se impõe.

Na espécie,  a posse de arma e de munição apreendidos em um 
mesmo contexto fático configura um só crime em que atingida uma só vítima: a 
segurança da coletividade. Mas a pluralidade de arma e munições, ao invés de 
resultar em pluralidade de crimes, deve ser sopesada quando da análise das 
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), elevando a pena-base.

Tendo em vista que o réu,  mediante mais de uma ação, praticou 
crimes diversos, conforme acima exposto, deverão incidir cumulativamente as 
penas privativas de liberdade para cada tipo penal, nos termos do art. 69 do 
Código Penal.

 III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para 
condenar FELICIANO GOMES DA ROCHA como incurso nas penas do art. 
149,  caput e § 2º, I, do Código Penal, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em 
concurso material.

 III.1 – Penas do art. 149, caput e § 2º, do Código Penal.

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, constato 
que o réu agiu com culpabilidade reprovável, merecedora de elevada censura, 
pois  perpetrou sua atividade criminosa por  vários anos,  evidenciando que a 
exploração sobre os seus empregados não era algo eventual,  mas sim uma 
conduta perene e sistematizada do réu, fato que demonstra a alta intensidade 
do dolo na sua conduta. Por tal razão, lhe é desfavorável.

Não há informações acerca de antecedentes criminais do réu.

No tocante aos elementos coletados acerca da sua conduta social, 
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restou comprovado nos autos que o réu possui conceito negativo perante as 
pessoas  que  residiam  naquela  localidade,  na  medida  em  que  ameaçava 
testemunhas (vizinhos) a não levarem às autoridades os fatos criminosos ali 
praticados por ele. Além disso, era visto com temeridade perante proprietários 
de  embarcações  daquela  região,  os  quais  se  negavam  a  transportar  seus 
empregados por temerem retaliação por parte do réu (depoimento fls. 411/413).

Quanto à  personalidade do réu,  a insensibilidade acentuada e a 
perversidade demonstrada e utilizada na consecução do delito, inclusive com 
relato de espancamento contra uma pessoa tida por ele como responsável por 
furto de seu gado (fls. 411-413), merece ser valorado negativamente.

O  motivo do crime se constitui  pelo desejo de obtenção de lucro 
fácil, com a exploração de seus empregados, razão pela qual esta circunstância 
lhe é desfavorável.

As  circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis ao 
réu,  pois  sua  conduta  foi  praticada contra  pessoas  humildes  e  analfabetas, 
inclusive parte delas chegava a acreditar que não vivia sob exploração. 

As consequências do crime são próprios da espécie, nada tendo a 
se valorar.

As vítimas não contribuíram para a prática do crime.

À  vista  dessas  circunstâncias,  fixo  a  pena-base  privativa  de 
liberdade em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 
25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de aumento de pena do art. 149, § 2º, I, do Código 
Penal, aumento a pena no patamar legal de 1/2 (metade) – correspondendo a 2 
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(dois) anos e 3 (três) meses, além de 12 (doze) dias-multa, resultando a pena 
definitiva em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento 
de 37 (trinta e sete) dias-multa.

 III.2 – Penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, constato 
que  o  réu  agiu  com  culpabilidade que  merece  censura  adicional,  pois  há 
relatos nos autos que o réu teria utilizado a arma de fogo para intimidar pessoas 
que ele supunha serem responsáveis por furto de seu gado. 

Não há informações acerca de antecedentes criminais do réu.

No tocante aos elementos coletados acerca da sua conduta social, 
restou comprovado nos autos que o réu possui conceito negativo perante as 
pessoas  que  residiam  naquela  localidade,  na  medida  em  que  ameaçava 
testemunhas (vizinhos) a não levarem às autoridades os fatos criminosos ali 
praticados por ele. Além disso, era visto com temeridade perante proprietários 
de  embarcações  daquela  região,  os  quais  se  negavam  a  transportar  seus 
empregados por temerem retaliação por parte do réu.

Quanto à  personalidade do réu,  a insensibilidade acentuada e a 
perversidade demonstrada e utilizada na consecução do delito, inclusive com 
relato de espancamento contra uma pessoa tida por ele como responsável por 
furto de seu gado (fls. 411-413), merece ser valorado negativamente.

O  motivo  e as  consequências do crime são normais a espécie, 
nada tendo a se valorar.

Já as circunstâncias são desfavoráveis, pois houve apreensão de 
arma de  fogo  e  munições.  Embora  não  caracterizem pluralidade de crimes, 
devem  elevar  a  pena-base,  sob  pena  de  tratamento  desuniforme  e 
desproporcional em relação a conduta de outro agente com o qual é apreendida 
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ou uma arma ou munição.

A vítima não contribuiu para a prática do crime.

À  vista  dessas  circunstâncias,  fixo  a  pena-base  privativa  de 
liberdade em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, e ao pagamento de 
21 (vinte e um) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes,  nem causas de 
diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, e ao pagamento de 21 (vinte e 
um) dias-multa.

Havendo  concurso  material de  crimes  com  penas  de  espécies 
distintas, fica o réu condenado às penas privativas de liberdade de 6 (seis) 
anos e 9 (nove)  meses de reclusão,  pelo  crime do art.  149,  §  2º,  I,  do 
Código Penal e de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, pelo crime 
do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser executada primeiro aquela, nos 
termos do art. 69 do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena de reclusão 
imposta, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Já para a pena de detenção, fixo o regime aberto, conforme art. 33, 
§ 2º,  c,  do Código Penal, sendo incabível substituição por restritiva de direitos 
(art. 69, § 1º, CP).

Quanto à pena de multa, tendo em vista que no concurso de crimes 
as  penas  são  aplicadas  distinta  e  integralmente  (art.  72  do  CP),  fica  o  réu 
condenado ao pagamento total de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Estabeleço 
cada dia-multa no equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo do fato 
delituoso, observando o disposto no art. 60, do Código Penal, considerando que 
em interrogatório judicial o réu declarou possuir, junto com seus filhos, cerca de 
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400 (quatrocentas) reses, o que equivaleria a algo em torno de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) – aproximadamente R$ 750,00 a cabeça.

Não houve requerimento do MPF, tampouco contraditório, sobre a 
fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 
ficando prejudicada a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Decreto  a  perda  em favor  da  UNIÃO dos  instrumentos  do  crime 
(munições  e  arma,  além  dos  cadernos  e  anotações  descritos  no  Auto  de 
Apreensão de fl.  284),  como efeito genérico (automático) da sentença penal 
condenatória, nos termos do art. 91, II, a, do Código Penal.

Oficie-se à Polícia Federal solicitando providenciar o transporte da 
arma e munições da Seção de Depósito e Arquivo Judicial desta Justiça Federal 
(fls. 282-284) para o Comando do Exército, com o objetivo de dar cumprimento 
ao art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Determino a restituição do aparelho celular LG descrito no item 1 do 
Auto  de  Apreensão  (fl.  284)  ao  réu,  nos  termos  do  art.  118  do  CPP, 
disponibilizando sua retirada na Seção de Depósito desta Justiça Federal no 
prazo de 90 (noventa), sob pena de caracterização do abandono.

Atualize-se  a  situação  do  réu  no  sistema  processual  para 
“condenado - solto”, na opção cadastro/manutenção de processos.

Após o trânsito em julgado:

a)  expeça-se  ofício  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  para  fins  de 
suspensão dos direitos políticos durante o prazo da condenação, nos termos do 
art. 15, III, da Constituição Federal e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; 
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b)  expeça-se  mandado  de  prisão,  com  elaboração  da 
correspondente  Guia  de  Execução  após  a  efetivação  do  mandado, 
encaminhando-a  à  Justiça  Estadual,  para  os  fins  do  art.  105  da  Lei  de 
Execuções Penais c/c Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.

Dê-se ciência ao MPF.

Intime-se o réu.

Publique-se. 

Macapá/AP, 20 de julho de 2015.
assinado digitalmente

Walter Henrique Vilela Santos
Juiz Federal
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