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RESUMO 

 

A fronteira tanto pode significar limite territorial de um Estado, como zona de 
interação e integração, comportando diversas classificações. A zona de fronteira é  
diferenciada, quanto ao modo de ser e de viver de sua população e de suas 
instituições, possuindo identidade própria, a exigir tratamento diferenciado. Observa-
se que a fronteira deve ter um tratamento particular e específico, em relação às suas 
questões sociais, econômicas, culturais e jurídicas. Diferenciada é também a 
questão do trabalho na fronteira, geradora de fluxos entre os dois lados nacionais. A 
fronteira, por suas assimetrias, pode ser um fator desencadeante de trabalho 
escravo. O objetivo geral deste estudo é analisar o efeito fronteira (repercussão da 
existência da fronteira), em seu aspecto sócio-laboral (ligados aos direitos sociais – 
exemplo, habitação e alimentação - e trabalhistas – exemplo, salário mínimo e 
férias) e seus possíveis reflexos no enfrentamento ao tráfico internacional de 
pessoas (trabalho escravo), através da zona fronteiriça Bela Vista (BR) e Bella Vista 
Norte (PY). Os objetivos específicos da dissertação são contextualizar o efeito 
fronteira na legislação, inclusive na legislação sobre Direitos Humanos e observar, 
através de análise de um processo judicial, se a legislação atende à realidade 
fronteiriça da região estudada. A metodologia a ser utilizada terá procedimento de 
revisão bibliográfica, pesquisa documental de processo judicial (com análise 
científica dos depoimentos dos trabalhadores e de parte da sentença); método 
indutivo, observação direta e trato conceitual. Ao final, pretende-se propor soluções 
às questões analisadas. 
  
Palavras Chaves: Fronteira, Trabalho Escravo, Processo Judicial.   



 

RESUMEN 

 

La frontera puede significar límite territorial de un Estado, como área de integración, 
que comprende varias clasificaciones. La zona fronteriza es diferente, la forma de 
ser y de vida de su población y sus instituciones, que tienen su propia identidad, que 
requieren un tratamiento diferente. Se observa que la frontera debe tener un 
tratamiento particular y específica en relación con su desarrollo social, económico, 
cultural y jurídico. Diferenciado es también la cuestión del trabajo en la frontera, la 
generación de flujos entre las dos partes nacionales. El límite de su asimetría, puede 
ser un factor desencadenante de la esclavitud contemporánea. El objetivo de este 
estudio es analizar el efecto de la frontera (efecto de la existencia de la frontera), en 
su sentido más social y laboral y sus posibles consecuencias en el enfrentamiento a 
la trata internacional de personas (mano de obra esclava), a través de la frontera con 
la zona de Bela Vista (BR) y Bella Vista del Norte (PY). Los objetivos específicos de 
la disertacion es contextualizar el efecto de borde en la legislación, incluida la 
legislación sobre derechos humanos y observar si la legislación cumple con la 
realidad de la región fronteriza de estudio. La metodología se utilizará el 
procedimiento de revisión la literatura, la investigación documental del proceso legal 
(con el análisis científico de los testimonios de los trabajadores y parte de la 
sentença), método inductivo, la observación directa y el tratamiento conceptual. Al 
final, tenemos la intención de proponer soluciones a los temas tratados. 
 
Palabras claves: Frontera, Trabajo Esclavo, Proceso Judicial. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo das fronteiras internacionais tem, cada vez mais, despertado o 

interesse, não somente da comunidade científica, mas também da sociedade como 

um todo. Realmente, seja qual for o país, sua economia ou território, as suas 

fronteiras e os fenômenos que as cercam, como, por exemplo, o chamado efeito 

fronteira (reflexos da existência da fronteira e de suas caracteristicas) são cada vez 

mais importantes no mundo de hoje, tanto no sentido de limite, quanto no sentido de 

interação e integração das zonas fronteiriças. 

As organizações econômicas existentes na fronteira, como forma de superar 

os limites estatais e políticos, criam modelos próprios de intercâmbio porosos, na 

circulação de bens e pessoas, para abrir flancos que assegurem a intensidade das 

trocas, levando a população a vivenciar relações múltiplas e horizontais. A atuação 

dos organismos econômicos consagra o modo de ser e de viver da comunidade 

fronteiriça, com maior concisão e sucesso que a atuação dos organismos políticos e 

estatais. Tal constatação se dá, a partir de técnicas de observação direta 

espontânea e também por ser voz corrente nas regiões fronteiriças. Por exemplo, a 

circulação de bens e pessoas nem sempre obedece o que determinam os 

organismos políticos e estatais (legislação e governos); e sim, em muitas vezes, o 

que prevalece é a atuação dos organismos econômicos (empresas que vendem e 

transportam as mercadorias, bem como os agentes autonômos e pessoas físicas em 

geral), os quais circulam sem qualquer documentação ou pagamento de tributos. 

Ora, nas regiões fronteiriças (respeitando-se a questão de cada local), assim 

como nas demais regiões internas de cada país, é possível acontecer todo tipo de 

atividade, inclusive atividades econômicas lícitas e ilícitas (no casos da região de 

fronteira, distante dos grandes centros e formada, em geral, por pequenas cidades, 

observa-se o “fervilhar/descompasso” da fronteira real, dentro do contexto jurídico 

que o Estado Nação, através de seus organismos políticos e jurídicos, busca impor). 

Caso de atividade econômica ilícita é o, assim chamado, tráfico internacional de 

pessoas (ou de seres humanos), na modalidade trabalho escravo, que se iniciou, no 

caso do presente estudo, onde ocorreu arregimentação de trabalhadores, na região 

da fronteira de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, de um lado, e Bella 

Vista Norte, Distrito do Departamento de Amambaí, Paraguai, do outro. 

Tais trabalhadores terminaram por laborar em propriedade localizada na 
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cidade de Campo Grande/MS, local onde foram resgatados por uma equipe formada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e Ministério Público do 

Trabalho; originando um processo judicial trabalhista (Ação Civil Pública), no qual 

buscou-se a responsabilização trabalhista pelo trafico internacional de pessoas, na 

modalidade trabalho escravo, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, 

participando o pesquisador desta dissertação, profissionalmente, na qualidade de 

membro do Ministério Público do Trabalho, em algumas fases do processo. 

Numa reflexão superficial, pode-se entender que a solução para casos como 

este, ora trazido à baila, é a aplicação, na zona de fronteira internacional estudada 

(se cabível, ante as especificidades da região fronteiriça), das regras de Direitos 

Humanos, em geral, ou, mais especificamente, dos Direitos Humanos Trabalhistas e 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos – DIDH (por exemplo, o Protocolo ou 

Convenção de Palermo: Tratado sobre o crime organizado internacional) no 

particular; passando pela observância das Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Mas será que o efeito fronteira não terá influência 

no episódio relatado  no processo judicial objeto de estudo? 

O objetivo geral da dissertação é estudar o efeito fronteira, seus aspectos 

sócio-laborais e seus possíveis reflexos no enfrentamento ao tráfico internacional de 

pessoas (trabalho escravo), a partir da análise de fatos explicitados em um processo 

judicial trabalhista, envolvendo trabalhadores fronteiriços das cidades de Bela Vista, 

em Mato Grosso do Sul, Brasil e Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, 

Paraguai. Os objetivos específicos são: a) contextualizar o efeito fronteira na 

legislação nacional e internacional (inclusive de Direitos Humanos); b) observar, a 

partir da análise das leis aplicáveis à espécie e do processo judicial, se a legislação 

estudada atende à realidade fronteiriça de Bela Vista (Br) e Bella Vista Norte (Py). 

Metodologicamente, foram utilizados os seguintes procedimentos: pesquisa e 

revisão bibliográfica em torno das categorias conceituais fronteira, efeito fronteira, 

tráfico internacional de pessoas, trabalho escravo, legislação pertinente e direitos 

humanos, além de estudo de depoimentos e sentença em processo judicial 

trabalhista (Ação Civil Pública-ACP), proposto pelo Ministério Público do Trabalho 

(MPT), em consonância com o caráter profissionalizante do mestrado e a atuação 

profissional do mestrando/pesquisador (Procurador do Trabalho). 

No capítulo 1 desta dissertação, serão tratados temas afetos à “Fronteira e ao 

efeito fronteira”, com especial atenção para este último, o qual é a característica 
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própria da região fronteiriça, em decorrência da existência da própria fronteira e de 

suas especificidades, encontradas, apenas e tão-somente, na própria zona 

fronteiriça (podendo ter reflexos para além desta). Deve ser referido, que o estudo 

em tela tem como um dos pontos de destaque o fato de se utilizar de pesquisa 

documental monográfica (processo judicial), onde analisa-se caso judicial concreto 

acerca de trafico internacional de pessoas, na modalidade trabalho escravo, através 

da fronteira Bela Vista/Brasil e Bella Vista Norte/PY. 

Estudar-se-á também, o tema legalidade (obediencia à legislação nacional e 

internacional acerca das questões fronteiriças) e ilegalidade (crimes e contravenções 

de diversas ordens que podem ocorrer na e através da fronteira estudada, inclusive 

o trabalho escravo) na região fronteiriça, além dos reflexos do efeito fronteira na 

legislação nacional e internacional sobre o tema ora tratado. Sendo certo que os 

citados reflexos também afetam outros tipos de crimes e contravenções, tais como, 

contrabando e descaminho, sonegação de tributos e tráfico de drogas e armas, 

fazendo incidir o código penal e a legislação proibitiva destes crimes, inclusive 

tratados internacionais. 

O método do pensamento complexo, estudado por Edgar Morin, será de 

grande valia para se tentar compreender os aspectos sociais, econômicos (lícitos e 

ilícitos), culturais e jurídicos que a dissertação, em alguns momentos, nos apresenta. 

Tais aspectos podem surgir pois na zona de fronteira existem interações, assim 

como na complexidade do pensamento observada por Edgar Morin, ao tratar da 

sociedade geradora de interações entre os indivíduos. 

Os Direitos Humanos Trabalhistas e a fronteira são destaque no Capítulo 2 

(Tráfico Internacional de Pessoas e Direitos Humanos), pois, há uma lógica ao se 

entender que, por suas características universais, os Direitos Humanos propagados 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e por outros organismos 

internacionais podem servir de arrimo para os trabalhadores vítimas de trabalho 

escravo, mesmo estando estes numa região de fronteira.  

Já no Capitulo 3, a região de fronteira de Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY 

é esmiuçada, utilizando-se, inclusive, da técnica de observação direta espontânea, 

principalmente em suas características de cidades gêmeas e a influência do efeito 

fronteira na referida região, passando pelo tráfico internacional de pessoas. 

Por sua feita, no Capítulo 4, ocorre a interpretação e análise, com tecnicas 

interpretativas baseadas, principalmente, na análise de conteúdo dos depoimentos, 
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colhidos na Polícia Federal, dos trabalhadores paraguaios; bem como dos 

depoimentos das testemunhas da parte autora da ação (MPT), colhidos no processo 

judicial de responsabilização “trabalhista” (apenas esta) do trabalho escravo, além 

da sentença. Os referidos trabalhadores chegaram ao local de trabalho, 

transportados através da região de fronteira estudada (após terem sido 

arregimentados na fronteira indigitada), o que demonstra a dinâmica da citada 

fronteira em expandir seus efeitos para além de seu território. 

Finalmente, após todas as discussões e análises acerca do objeto da 

dissertação em tela, nas considerações finais, buscou-se demonstrar o resultado da 

pesquisa e, principalmente, sugerir, atentando-se à realidade da zona fronteiriça 

Bela Vista/Brasil e Bella Vista Norte/Paraguai, instrumentos para prevenção e 

enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas, na modalidade trabalho escravo. 
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1 EFEITO FRONTEIRA: LEGALIDADE E ILEGALIDADE  

 

1.1 O Fenômeno Fronteira: Atividades Lícitas e Ilícitas 

 

A expressão fenômeno merece ser explicada, porque, para uns, a mesma 

significa apenas o “fato”; para outros, a observação que se tem do fato é que deve 

ser chamada de fenômeno (RAMPAZZO, 2002). Nesta dissertação, a palavra 

fenômeno vai ser utilizada na segunda acepção: fato observado. 

A globalização ou mundialização, termo preferido pelos autores franceses, é 

considerada uma maneira, através de elementos econômicos e políticos (dentre 

outros), de “destruir as fronteiras” do Estado-Nação. Todavia, a globalização, apesar 

de seu conteúdo doutrinário, não tem conseguido o seu intento na práxis, na 

efetividade do dia-a-dia. 

A base física e geográfica do Estado-Nação é o território, mas este é também 

o resultado de relações humanas (sociais, culturais, políticas e jurídicas) sobre um 

receptáculo físico e modificável pela sociedade que o habita (COSTA, 2009, p. 62 

apud SILVA e AMÂNCIO, 2009, p. 287). Por sua feita, territorialidade é o uso que as 

pessoas fazem do território, usando-se a terra, organizando-se em sociedade, sendo 

(a territorialidade) a “expressão geográfica do poder social” (Idem, p. 65). Nos dias 

que correm, o território deve ser protagonista, pois a territorialidade cria a identidade 

(inclusive cultural) para tal.1 

Atualmente, há uma reconfiguração espacial da fronteira, com modificação 

das relações espaço/tempo e um novo processo de funcionalização do território, 

revisando o ritmo das fronteiras; ocorrendo um aumento da população fronteiriça em 

todos os países das Américas. No caso da América do Sul, a complexidade destes 

lugares faz surgir uma incompletude aguda (OLIVEIRA, 2005). 

De fato existem inúmeros locus de resistência ao pensamento de que 

estamos em plena Era do fim das fronteiras; sendo um dos mais evidentes territórios 

estudados sobre tal assunto o exemplo das fronteiras internacionais. 

Santos (1999), analisando os efeitos da globalização, indica, claramente, que 

“se o capitalismo tem hoje dimensões internacional, multinacional, mundial, ele 

                                            
1
 Abordagem referente a aula teórica da disciplina Território, Fronteira e Desenvolvimento, ministrada 

pelo Prof. Dr. Tito Carlos Machado de Oliveira, nos dias 01 a 03/03/2011, no Mestrado em Estudos 
Fronteiriços (MEF) no campus Pantanal da UFMS, em Corumbá. 



 16 

também não perdeu sua dimensão nacional”. Baseando-se em  Peter Dicken, o 

mesmo Santos (1999) informa, com relação aos estados, que os mesmos “não 

apenas [...] ainda são atores importantes, como têm a capacidade de encorajar ou 

inibir a integração global ou nacionalmente responsável, frente aos desígnios das 

empresas transnacionais”. 

Rafestin (1993) fez críticas aos estudos clássicos acerca da natureza e 

função das fronteiras internacionais. Para ele estas abordagens teriam 

negligenciado a importância das concepções de fronteira e de suas funções e efeitos 

sobre a organização espacial. Este autor afirma que a fronteira constituiu não 

somente um meio de diferenciação do território, mas também um meio de 

diferenciação temporal (é a visão Marxista de que o tempo histórico é o tempo das 

relações sociais). Entende ainda, o referido autor, que novas abordagens sobre o 

tema fronteira estão criando um mito (uma nova ortodoxia) acerca do “fim das 

fronteiras” (das fronteiras-limite). 

Na História da Humanidade o tempo e o espaço são realidades capazes de 

serem conversíveis mutuamente. Por seu turno, as técnicas, conforme afirma Milton 

Santos: “de um lado, dão-nos a possibilidade de empiricização do tempo e, de outro, 

a possibilidade de uma qualificação precisa de materialidade sobre a qual as 

sociedades humanas trabalham”. 2  

O espaço e o tempo são unidos através da técnica que o homem utiliza no 

trabalho. Esta mesma técnica fundamenta tanto uma teoria do tempo, quanto uma 

teoria do espaço. Por outro lado, o território constitui-se na primeira noção espacial 

da relação entre o ser humano e a natureza, durante o processo histórico (mantido 

até hoje) da produção dos bens (OLIVEIRA NETO, 2009, p. 46). 

A extensão espacial delimitada, onde um Estado exerce sua soberania 

(poder de fazer e exercer direitos coercitivamente) caracteriza um território, o qual é 

“delimitado” (para a doutrina tradicional) por fronteiras. 

O limite internacional, segundo Machado (2010, p. 60-61): 

 

Foi estabelecido como conceito jurídico associado ao Estado 
territorial no sentido de delimitar espaços mutuamente excludentes e 
definir o perímetro máximo de controle soberano exercido por um 
Estado central. Apesar de não ter vida própria nem existência 

                                            
2
 SANTOS, Milton. A natureza do espaço – técnica e tempo- razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 

1999, p. 44. 
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material (por definição, a linha abstrata e não pertence a 
nenhum lado) o limite internacional não é uma ficção e sim uma 
realidade geográfica que gera outras realidades. Pode inclusive 
ser materializado, como é o caso recente do muro erguido entre 
Estados Unidos e México, embora seja por ora uma exceção à regra. 
[...] Numa espécie de “causação circular cumulativa”, as 
realidades geradas pelo limite reforçam o próprio limite ao 
promover a organização e regulação daquilo que delimita, ou 
seja, o território e seu conteúdo. (grifo nosso) 

 

A referência que Lia Osório faz acerca da “causação circular cumulativa”, 

encontra paridade na expressão “circularidade retroativa/autoprodutiva”, de Edgar 

Morin, a qual será melhor analisada quando for discutido, mais profundamente, o 

efeito fronteira. 

As características comerciais, sociais e humanas existentes em regiões de 

fronteira são próprias e particulares daqueles locais, gerando efeitos que se 

estendem pelo território das nações envolvidas. É o efeito fronteira, o qual inclusive, 

também está referido, ainda que indiretamente, nas palavras de Rebeca Steiman: 

 
É consensual na literatura especializada que a presença de um 
limite internacional provoca uma série de efeitos sobre a sua 
área imediata, cuja extensão é difícil determinar. Cientes desses 
efeitos, alguns Estados criaram territórios fronteiriços sobre os quais 
incidem regras diversas de uso do solo, circulação de pessoas e 
mercadorias e composição do capital de indústrias e empresas 
ligadas ao setor primário. Esses territórios, chamados doravante 
de faixas de fronteira, usufruem muitas vezes de privilégios 
fiscais e, no caso brasileiro, foram alvo de diversos projetos de 
colonização e povoamento que visavam assegurar o seu 
controle.3 (grifo nosso) 

 
Com relação aos “circuitos da ilegalidade” que permeiam a questão 

fronteiriça, Machado (2000), após observar o crescimento de atividades ilegais, tanto 

em países pobres, quanto em países ricos, propõe linha de argumentação no 

sentido de que o aumento da sensibilidade de Estados nacionais e organismos 

internacionais em relação às atividades ilegais deriva da situação duvidosa das leis e 

normas que regem as atividades legais. E arremata a festejada autora: “a antiga 

demarcação entre legal (bem) e ilegal (mal) transformou-se numa ‘zona cinzenta’ 

caracterizada por decisões conflitantes sobre o uso do estatuto de 

legalidade/ilegalidade tanto no espaço global como nos espaços nacionais”. A 

                                            
3
  STEIMAN, Rebeca. Brasil e América do Sul: questões institucionais de fronteira. Disponível no 

site:http://acd.ufrj.br/fronteiras/pdf/REBECAlegislatlas.pdf. Acessado em 26/5/2011. 
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conclusão a que se chega é que surgem grandes espaços com fronteiras flutuantes, 

das quais emergem fenômenos sociais, em função das propriedades estruturais das 

redes que se formam e para as quais o estatuto da legalidade/ilegalidade erigido a 

partir de cada estado não tem validade, exceto por pressão ou negociação 

(MACHADO, 2000). 

Está em curso uma reconfiguração espacial da fronteira, modificando-se as 

relações espaço-tempo, ocorrendo a funcionalização do território, concedendo-se 

novas características ao espaço fronteiriço.  

Oliveira (2009) constata: 

 
Ser a fronteira o ambiente natural das articulações de integração 
entre Estados-Nações, principalmente através das cidades-gêmeas, 
nas quais a intensa comunicação, integração, interação e variadas 
dinâmicas de articulações a afastar qualquer insinuação do fim das 
fronteiras, ou de que as mesmas estão estáticas. 

 
Na mesma obra o referido autor afirma, textualmente: 

 
Cada fronteira é uma fronteira, pesa sobre este espaço toda uma 
composição étnica nada uniforme e um tipo de colonização 
raramente isócrona. E, sobre tudo, sobrepõem preconceitos, 
ambigüidades, rivalidades, ilicitudes, concorrências desleais; ao 
mesmo tempo, em que também deflagram feitios agradáveis de 
convivência e harmonia entre culturas diferentes (OLIVEIRA, 2009). 

A ligação entre território e fronteira é feita por Cataia (2007), ao perceber que, 

em face da globalização, a compartimentação do espaço mundial revela duas 

facetas contraditórias e solidárias: as fronteiras devem delimitar o território nacional 

(princípio da soberania internacional), mas a economia transnacionalizada opera 

fluxos financeiros e normativos que atravessam as fronteiras. 

Território pode ser definido como um espaço geográfico específico e 

delimitado sobre o qual o ser humano e a natureza (inter)agem. Souza (2000 apud 

Britts e Costa, 2009, p. 162), entende, que território é: 

 
[...]um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 
poder [...] um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais 
que, a par de sua complexidade interna, define ao mesmo tempo um 
limite, uma alteridade, a diferença entre nós (o grupo, os membros da 
coletividade ou comunidade, os insiders) e os “outros” (os de fora, os 
estranhos, os outsiders) (SOUZA, 2000, p. 78). 
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Ora, relações de poder, em um espaço definido, com relações sociais em 

rede e com complexidade interna (sendo intuitivo que tais complexidades podem 

externalizarem-se), é um “campo” (espaço, “território”) propício para todo tipo de 

articulações e “pactos sociais” para o papel explorador da globalização. 

Em termos jurídicos, território e a base física, espacial e geográfica do 

Estado-Nação, onde o mesmo exerce sua soberania. 

A soberania, segundo Casella (2009, 43-44), 

 
Se constrói sobre a base humana e territorial do estado, como 
expressão de governo deste, em boa medida voltada para o seu 
exercício, no plano interno, mas, igualmente, como atributo externo, 
por meio da assim chamada capacidade de contrair direitos e 
obrigações no plano internacional.4  

 
Portanto, assim como a soberania, o território é também o resultado de 

relações humanas (sociais, culturais, políticas e jurídicas) sobre um receptáculo 

físico e modificável pela sociedade que o habita5. Por sua feita, territorialidade é o 

uso que as pessoas fazem do território, usando-se a terra, organizando-se em 

sociedade, sendo a “expressão geográfica do poder social”6 . Nos dias que correm, o 

território deve ser protagonista, pois a territorialidade cria a identidade (inclusive 

cultural) para tal, conforme esclarecido pelo professor Tito Carlos Machado de 

Oliveira, em sala de aula.7 

A par da ilicitudes que ocorrem/podem ocorrer, com maior desenvoltura na 

região, na verdade, a fronteira (e, portanto, o território fronteiriço, com sua 

territorialidade) é o ambiente natural e concreto das articulações de integração entre 

Estados-nação; é o que acontece, mais particularmente, entre as cidades-gêmeas.  

A fronteira é lugar de intensa articulação, informação, comunicação, 

interatividade com complementaridades variadas e dinâmicas, sendo um conceito 

mutável e flexível. Tanto que, também a sua dinâmica específica (da fronteira) pode 

ser chamada de efeito fronteira ou confundir-se com o mesmo. 

Como já foi dito, cada fronteira é uma fronteira diferente da outra, com sua 

                                            
4
 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional dos Espaços. São Paulo: Atlas, 2009, p.43-44 

5
 COSTA, Edgar Aparecido da. Ordenamento territorial em áreas de fronteira. In: COSTA, Edgar 

Aparecido da; OLIVEIRA, Marco Aurélio Machado. Seminário de estudos fronteiriços (Orgs). 
Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2009, p. 61-78. 
6
 Idem, p.66. 

7
 Aula ministrada no curso de Mestrado em Estudos Fronteiriços, no dia 02 de março de 2011, no 

Campus do Pantanal, da UFMS. 
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composição étnica, preconceitos, ambigüidades, rivalidades, atividades (lícitas e 

ilícitas), concorrências desleais próprias e específicas; mas também é um lugar de 

feitos, convivência e harmonia entre culturas diferentes (OLIVEIRA, 2009). Rafestin 

(1993) refere o confronto que acontece na fronteira entre as organizações 

econômicas e as organizações políticas. Nos lugares não-fronteiriços estas 

organizações se adaptam e se aproximam em seus interesses; na fronteira, tais 

organizações acabam, por vezes, a se antagonizar. As organizações econômicas 

criam modelos próprios de intercâmbio porosos, na circulação de bens e pessoas, 

para abrir flancos que assegurem a intensidade das trocas, levando a população a 

vivenciar relações múltiplas e horizontais. A atuação dos organismos econômicos 

consagra o modo de ser e de viver da comunidade, com maior concisão e sucesso 

que a atuação dos organismos políticos. 

Na fronteira da América Latina, porosidade, ambigüidades, contradições, 

permeabilidade e mutabilidade têm sido a característica deste território (e de sua 

consequente territorialidade, reforçada pela globalização e a intensificação das 

trocas, comunicação e transporte entre os povos, resultado da mesma globalização. 

Na referida fronteira é latente a paradoxal aparência de desmantelamento e 

reconstrução, mostrando porosidades expressivas de ligação entre as malhas de 

territórios distintos, repercutindo elos agudos de interação regional, a partir de 

conexões culturais, econômicas, administrativas e sociais.8 

Observe-se que as caracteristicas das zonas de fronteiras referidas no 

parágrafo anterior são próprias, de um modo geral, das fronteiras latino-americanas, 

não se reproduzindo, integralmente, na fronte Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY.   

De qualquer maneira, para o desenvolvimento do território ele precisa 

apresentar vantagens não apenas comparativas (na qual, apesar de suas 

características de atração das organizações econômicas, o território acaba por não 

receber nada em troca pelo seu uso), mas vantagens competitivas ou ativas (nas 

quais o capital econômico precisa da autorização do território para se instalar, e, 

portanto, o território poderá exigir algum tipo de ganho efetivo e perene, para si e 

seus habitantes). 

Muller (2005, p. 576), externa o entendimento de que a fronteira, em sua 

                                            
8
 Conforme discussões em aula ministrada, pelo Professor Dr. Tito Carlos Machado de Oliveira, no 

curso de Mestrado em Estudos Fronteiriços, no dia 02 de março de 2011, na UFMS Campus 
Pantanal. 
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concepção tradicional, é uma barreira, limite, corte, descontinuidade, mas que tal 

visão tornou-se muito restrita, para atender as mudanças globais que ocorrem, 

sendo necessário encontrar-se novos referenciais para o tema. Por sua vez, 

Raffestin (1993, p. 65) observa que é possível entender fronteira (apesar de não ser 

a única maneira) como zona de contato e limite, como linha de separação definida.  

Sarquis (1996, p. 60 apud MULLER 2005, p. 577), afirma que a zona de 

fronteira corresponde a “amplas franjas territoriais de um lado e de outro das linhas 

de demarcação geográfico-política, na qual convivem populações com 

particularidades próprias que as diferenciam de outras partes dos territórios 

nacionais”.  

Com relação ao fenômeno fronteira, este é o principal conceito (mas, talvez, 

não único) que se adota nesta dissertação, porque traz elementos de fronteira como 

limite (ao falar de “linhas de demarcação”) e elementos de fronteira como zona (ao 

falar de “populações com particularidades próprias” que “convivem”, “de um lado e 

do outro” da fronteira, a qual se caracteriza por “amplas franjas territoriais”). 

Para Lamberti e Oliveira (2008)9, a descrição de fronteira tanto pode ser como 

limite que separa duas nações, colocando em evidência as identidades, como algo 

que dilui processos, por indicar um espaço de tangência e, por isso, de potenciais 

identificações e possibilidades sociais, culturais, econômicas e políticas. 

O que ocorre é que, na atualidade, a fronteira não perdeu a função política, 

relacionada à defesa da soberania, delimitadora de territórios nacionais e seus 

sistemas regulatórios. De fato, o termo fronteira não apenas se refere a uma região 

(zona) ou faixa, mas também ao limite internacional com o qual, não raro, é 

confundida. 

De acordo com Steiman e Machado (2002), a fronteira é caracterizada como 

espaço de interações, contatos e fluxos sociais, econômicos e culturais, movidos por 

diferenças, através do limite internacional. Por sua vez, a faixa de fronteira (de 150 

km, no caso brasileiro, de acordo com o artigo 20, § 2º da Constituição Brasileira e 

Lei 6634/79, art. 1º: faixa paralela à linha divisória terrestre do território nacional) é 

legalmente delimitada para atender ao poder do Estado. Mais importante do que 

                                            
9
 LAMBERTI, E, OLIVEIRA, T.C.M. de. As trocas e a territorialidade na fronteira Ponta Porã (Brasil) e 

Pedro Juan Caballero (Paraguai). In: OSÓRIO, A.C. do N.; PEREIRA, J. H. do V; OLIVEIRA, T.C.M. 
de. América platina, educação, integração e desenvolvimento territorial, Campo Grande/MS, v. I. 
Editora UFMS, 2008, p. 75. 
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distinguir fronteira nas espécies limite, faixa, zona ou região, é perceber e 

compreender a dialética existente entre ambos.  

Muller (2005) propõe relfexão sobre “ser” fronteira, a partir da idéia trazida 

por Boaventura de Sousa Santos, que, ao analisar o caso de Portugal, considera a 

cultura portuguesa uma “cultura fronteiriça”, “por terem os portugueses sido tanto 

europeus, quanto selvagem, colonizadores, quanto imigrantes”. (SANTOS, 1996, 

p.153 apud MULLER, 2005, p. 574). 

Destaca Santos (1996, p. 153 apud MULLER 2005), “a zona fronteiriça é 

uma zona hibrida, babélica, onde os contactos se pulverizam e se ordenam segundo 

micro-hierarquias, sendo pouco susceptível de globalização”. Entende o referido 

autor que na relação entre Portugal e Brasil, bem como com países africanos, 

Portugal “serviu aos demais como passagem de acesso às culturas centrais”. E 

arremata, ao tratar dos tempos atuais, literalmente: 

O contexto global do regresso das identidades, do 
multiculturalismo, da transnacionalização e da localização 
parece oferecer oportunidades únicas a uma forma cultural de 
fronteira precisamente porque esta se alimenta de fluxos 
constantes que atravessam. A leveza da zona de fronteira torna-se 
muito sensível aos ventos. É uma porta de vai-vem, e como tal nem 
nunca está escancarada, nem nunca está fechada (SOUZA 
SANTOS, 1996, p. 154-155). [grifo nosso]. 

Esta comparação que Boaventura de Souza Santos faz entre a fronteira, não 

apenas como zona de integração e contacto, mas entendendo que todo um país 

pode ser considerado um “Pais-fronteira” sucita um debate a preocupar aos que 

defendem o “fim das fronteiras” ou que a fronteira seria um mero limite geográfico-

político-jurídico. Esquecendo-se tais defensores do processo de hibridização cultural 

do continente latino-americano (por exemplo) e o quadro complexo de integração 

econômica e sociocultural, como no caso do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), 

bloco econômiico no qual, tanto Brasil, quanto Paraguai, países onde se localiza a 

região de fronteira ora estudada, são integrantes. 

De acordo com Garcia Canclini (1997, p. 21 apud MULLER, 2005, p. 575), a 

América Latina é um “continente de intensas hibridizações, mas de baixa 

integração”. Então, como apregoam Silva, Siqueira e Oliveira (2009), não é fácil 

definir o termo fronteira (e seus correlacionados: território, territorialidade, efeito 

fronteira),  pois o primeiro pensamento que comumente se tem, é de limite, 
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separação, término, divisão do território, ou de lugar de ilegalidades, contrabandos, 

tráficos (muitas vezes até o é mesmo, como no caso do processo judicial trabalhista 

sobre tráfico internacional de pessoas – trabalho escravo – um dos objetos desta 

dissertação). 

Porém, “extrapolando-se” essa visão comum, encontra-se um lugar que 

possibilita a existência de mais de uma territorialidade (poder do território que 

ultrapassa seus limites físicos). É também lugar de relações  estabelecidas por 

cidadãos fronteiriços, com seu fluxo de bens, pessoas, cultura, especificidades, 

capital, trabalhadores, evidenciando-se nas praticas do cotidiano da comunidade 

fronteiriça. 

Não por acaso Schuler (2004, p.7 apud SILVA; SIQUEIRA; OLIVEIRA, 2009, 

p.94), afirma: 

Quem mora na fronteira vive dia-a-dia o desafio da definição: cá, lá, 
nós, outros. Além da fronteira reside a ameaça e a sedução. O 
traço que demarca o território se contorce como ponto de 
interrogação. O que legitima os marcos da exclusão? [grifo nosso] 

Buscando um encaminhamento para esta questão, Fedatto (2006, p. 492 

apud SILVA; SIQUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p.95), ressalta que a fronteira pode ser: 

Uma realidade especifica, marcada por uma identidade econômica e 
social que reflete, por um lado a interseção das culturas de nações 
limítrofes e de outro, o desencontro das respectivas esferas política-
administrativa nacionais. Nesse enfoque é necessário reconhecer 
que, o corte imposto por uma linha de fronteira não representa 
uma descontinuidade cultural abrupta. Muito pelo contrario, 
trata-se de uma zona, que podendo gerar conflitos, também 
emerge como áreas abertas a trocas [...] [grifo nosso] 

Concorda-se com Oliveira (2005, p.380), 

Os conflitos, as desconfianças, as rugas, bem como os 
preconceitos são perenes, ainda que pouco aparente, e criam 
um ambiente de profundo cuidado nas complexas relações de 
todo o tipo [...] Esta pluralidade de ambiente determina por conceber 
comportamento similar para a população: os fronteiriços se 
parecem e criam condições necessárias para a produção e 
reprodução de uma localidade específica, ou então melhor 
afirmando – uma translocalidade no dizer de Appadurai (1997). Este 
ambiente plural transforma as fronteiras em territórios singulares. 
São singulares em relação ao território-nação e singulares entre si – 
cada fronteira é uma fronteira. [grifo nosso] 
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Na fronteira, não há como negar, há um “caldeamento” de culturas (pelo 

menos duas), de jurisdições (pelo menos duas, também), de moedas, distintas 

produções, interesses econômicos e políticos, atividades (lícitas e ilícitas), prestação 

de trabalho, reflexos legais (diferentes de outras partes dos territórios dos países 

vizinhos, até força de tratados internacionais – inclusive tratados de direitos 

humanos, como se verá, oportunamente).  

Enfim, as relações humanas, complexas no sentido do pensamento complexo 

de Edgar Morin interagem e integram-se na região fronteiriça, afinal, há uma 

diversidade histórica e de hábitos no território fronteiriço. Tal diversidade também se 

dá, ao lado da unidade, como tesouro da humanidade, o qual é produzido pelas 

possibilidades do ser humano (MORIN, 2003). Portanto, resta evidente a importância 

de se estudar as fronteiras internacionais, ante a diversidade, de um lado, das 

culturas e especificidades da região fronteiriça, e do outro, ante a unidade que, de 

uma forma complexa, esta mesma região possui. Como bem diz Morin (2003), cada 

região tem sua singularidade (dentro das diversidades) cultural, a qual deve guardar 

ciosamente; daí não deve haver discriminação da e na fronteira. 

 

1.2 O Efeito Fronteira 

 

Um dos objetos e focos principais deste estudo, o fenômeno (fato em 

observação) efeito fronteira ainda é muito pouco estudado, apesar de, na prática, ele 

já deve ter sido observado por quem estuda a fronteira. 

O efeito fronteira é um fenômeno ligado às interações fronteiriças, que pode 

ocorrer nas áreas econômicas (atividades lícitas e atividades ilícitas), sociais, 

trabalhistas, jurídicas, culturais, políticas etc. Trata-se de efeito causado “pela 

fronteira (faixa, zona ou limite) sobre a sociedade e espaço” (MARTINS, 2010, p. 

239), havendo necessidade que “a investigação científica leve ao enfrentamento de 

sua complexidade, o coditiano (a fronteira como lugar e local) em um raciocínio 

multiescalar e constextualizador” (MARTINS, 2010, p. 239). 

Sendo assim, pode-se falar, então, num “efeito” próprio e específico que a 

dinâmica da fronteira, por suas características próprias, produz, num primeiro 

momento, ao longo do limite, da descontinuidade entre dois (ou mais) territórios 

nacionais. É o que aqui está-se chamando, como já se disse, de efeito fronteira. 

A complexidade da fronteira, geradora do efeito fronteira, pode ser estudada, 
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conforme já dito, a partir do método do pensamento complexo de Edgar Morin, o 

qual “nos abre o caminho para compreender melhor os problemas humanos” 

(MORIN, 2003, p. 5). Isto porque, um dos objetivos do pensamento complexo, além 

de contextualizar, é aceitar o desafio da incerteza, portanto no caso do estudo das 

fronteiras, o método do pensamento complexo se aplica, na medida em que, 

adequa-se às características da fronteira (no sentido de ser conceito mutável e 

flexível, intensa articulação e integração, relações de poder em constante disputa 

etc)  e suas interações humanas. 

A expressão “efeito fronteira” originou-se com os estudiosos da economia, 

sendo considerado como a medida adicional de gasto extra para o comércio 

internacional que não acontece com relação ao comércio dentro da própria nação ou 

país. É uma maneira de mensurar o grau de acesso aos mercados “internacionais”, 

os quais podem sofrer barreiras oficiais e não-oficiais, tarifárias e não tarifárias, 

favorecendo ao mercado interno (LEUSIN JR. e AZEVEDO, 2009). 

Marques (2008, p. 296), apesar de não usar, especificamente, a expressão, 

dá-nos uma pista do que vem a ser efeito fronteira, num espectro mais amplo do que 

o meramente econômico, ao fazer referência aos estudos do Grupo Retis de 

Pesquisa 10, transcreve: “a fronteira será, portanto, uma zona na qual seus 

habitantes ‘vivem os efeitos’ da proximidade entre dois ou mais países. Ela contém 

um ‘conjunto de instituições, práticas, sujeitos e modos de vida particulares’”. 

Ora, os efeitos da proximidade na fronteira entre dois ou mais países (efeito 

fronteira) podem afetar seus habitantes (nao necessariamente apenas os que 

moram na zona fronteiriça, mas também quem mora a quilometros de distância da 

citada região), diante de instituições, práticas, sujeitos e modo de vidas particulares 

e específicos da zona de fronteira. Por exemplo, o deslocamento de brasileiros de 

Campo Grande/MS para fazer compras em Pedro Juan Caballero/PY, divisa com 

Ponta Porã/MS ou Porto Quijarro/Porto Suárez/BO, divisa com Corumbá/MS. 

Retornando ao raciocínio de Martins (2010, p. 241), ao tratar do espaço 

fronteiriço entre Corumbá e Porto Suárez, observa que os estudos realizados sobre 

o mesmo “se voltam à compreensão das interações fronteiriças” e de seus efeitos, 

                                            
10
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Rio de Janeiro, com apoio do CNPq, da FINEP, da FAPERJ e do CEPG/UFRJ e com a participação 
de pesquisadores associados de outras instituições. Fonte: Grupo Retis/UFRJ. Leia mais em 
<http://igeo-server.igeo.ufrj.br/retis/#ixzz1oBkySFEg>. 
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os quais (os estudos) dizem respeito às assimetrias entre Brasil e Bolívia; tratando, 

por conseguinte, “do chamado ‘efeito-fronteira’, isto é, da influência da fronteira [...], 

do fato de sua existência, dinâmica e especificidades, sobre as sociedades e 

territórios lindeiros”. São os efeitos causados pela fronteira sobre a sociedade e o 

espaço, arremata o citado autor. 

Diante destas proposições, pode-se considerar, como conceito de efeito-

fronteira, o de ser a repercussão própria da existência da fronteira, em diversos tipos 

de atividades e ações (lícitas ou ilícitas) das pessoas, empresas e instituições, a 

partir de costumes e identidades específicas do (e no) território fronteiriço. 

Para melhor compreender o efeito fronteira, podem ser utilizadas as 

interações que ocorrem em uma dada sociedade. De fato, verifica-se, conforme nos 

ensina Morin (2003, p. 3), 

Se observarmos uma sociedade, verificaremos que nela há 
‘interações’ entre indivíduos, mas estas interações formam um 
conjunto e a sociedade como tal, é possuidora de uma língua e 
de uma cultura que transmite aos indivíduos; essas 
‘emergencias sociais’ permitem o desenvolvimento destes. É 
necessário um modo de conhecimento que permita compreender 
como as organizações, os sistemas, produzem as qualidades 
fundamentais do nosso mundo. [grifo nosso] 

Ora, adotando o “método  do pensamento complexo”, de Edgar Morin, tendo 

como uma possível interpretação do mesmo, baseada no trecho acima transcrito, 

deve-se analisar efeito fronteira, tendo-se em conta que o mesmo é um fenômeno 

complexo e como tal deve ser tratado, compreendendo a “unidade e diversidade” 

(MORIN, 2003) do meio (zona fronteiriça de Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY, 

local desse estudo), no qual o mesmo poderá incidir. 

Por outro lado, difícil falar-se em Fronteira e Efeito Fronteira sem observar 

que aos mesmos relaciona-se, ainda que de forma não absoluta, à questão da 

legalidade e da ilegalidade em geral, além da trabalhista, principalmente, para fins 

desse estudo. 

Com relação a legalidade na região de fronteira, a mesma ocorre na maioria 

das relações econômicas, jurídicas, tributárias e sociais: compra e venda de 

produtos, com recolhimento de tributos, circulação de pessoas através da obtenção 

de vistos, relações trabalhistas dentro da legislação, etc. 

Todavia, as relações de circulação de mercadorias, bens e pessoas, podem 
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acontecer dentro da ilegalidade; como por exemplo o contrabando de produtos, o 

tráfico internacional de drogas e armas, ou o tráfico internacional de pessoas, 

inclusive na modalidade de trabalho escravo (trabalho com redução à condição 

análoga à de escravo). 

A questão da legalidade e da ilegalidade, ou melhor, como nos ensina 

Machado (2000, p. 9-29), “do estatuto de legalidade/ilegalidade das transações, seja 

através dos Estados, seja por parte dos circuitos globais, e até de indivíduos”, é 

essencial para o estudo da fronteira em geral e mais especificamente do efeito 

fronteira. A citada autora, no texto ora referido, dá exemplo de legalidade/ilegalidade 

na zona fronteiriça, o qual ilustra o alcance e o reflexo do efeito fronteira. 

 

Com efeito, a fluidez das transações nesses pontos de faixa de 
fronteira beneficia a economia paralela dos países limítrofes. É 
conhecida a centralidade de Ciudad del Este (Paraguai), vizinha a 
Foz do Iguaçu para os circuitos de pequenos comerciantes 
brasileiros precedentes de todos os lugares do Brasil que, de forma 
legal ou ilegal, compram mercadorias do outro lado da fronteira. 
Uma parcela considerável dos produtos estrangeiros vendidos 
em feiras populares nas cidades brasileiras tem origem nessas 
zonas, com preponderância dos entrepostos paraguaios. [grifo 
nosso] 

 

Merece destaque, no caso de estudo da fronteira e do efeito fronteira, o 

trabalho dos migrantes fronteiriços.  

Lopes (2009, p. 350) defende que “aos fronteiriços é atribuído um regime 

especial porque vivem em uma região de jurisdições divididas, ou sobrepostas: uma 

zona de transição entre duas realidades nacionais”. Vale dizer, os trabalhadores 

fronteiriços moram em uma cidade de um país e trabalham em outro país, em cidade 

contígua à de residência.  

Para atuar dentro da mais estrita legalidade, o trabalhador fronteiriço deverá 

agir nos termos do art. 21, parágrafo 1º, do Estatuto do Estrangeiro, segundo o qual 

o trabalhador pode adentrar em território nacional para trabalhar, desde que seja na 

cidade com a qual sua cidade faça fronteira no País vizinho; sendo-lhe emitida 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de documento especial que 

caracterize a sua condição, sem qualquer processo burocrático de visto para 

trabalho. Por sua feita, o Estado-Nação Paraguaio não possui nenhum tipo de 

acordo internacional com o Brasil sobre trabalho fronteiriço (SANTOS; FARINA, 

2011, p. 404), o que dificulta qualquer tipo de proteção e tratamento uniforme de 
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trabalhadores fronteiriços brasileiros, no lado paraguaio (já que o acordo de 

residência, assinado no âmbito do Mercolsul, Bolívia e Chile – Decreto 6975/2009 – 

refere-se à residência em geral e não especificamente a trabalho e residência em 

cidades fronteiriças). De qualquer maneira, com relação, especificamente ao 

trabalho fronteiriço, além do art. 21 do Estatuto do Estrangeiro (no Brasil), exite 

também o Tratado Internacional entre Brasil e Bolívia acerca da condição de 

ingresso, residência, estudo e trabalho dos trabalhadores fronteiriços, nas cidades 

que o Decreto 6737/2009 indica, consoante se verá no item 1.3 abaixo. 

Voltando à discussão dos trabalhadores fronteiriços, no lado brasileiro, bem 

se vê que o efeito fronteira repercute nas atividades legais trabalhistas fronteiriças, a 

ponto do Estatuto do Estrangeiro, lei da década de 80 (Lei 6.815/80), já prever um 

tratamento diferenciado e adequado para a prestação fronteiriça de serviço (na 

cidade brasileira), ocorrida dentro da legalidade. 

Com relação a ilegalidade trabalhista (já que é este tipo de ilegalidade que 

interessa ao objetivo do presente estudo), é comum observar-se o trabalho prestado 

por trabalhadores migrantes indocumentados ou com algum tipo de ilegalidade 

migratória. Por exemplo, o estrangeiro que não portar visto adequado para entrar no 

território nacional (é o imigrante clandestino: art. 125, I, do Estatuto do Estrangeiro). 

Por outro lado, a permanência poderá ser irregular, quando o imigrante não portar 

visto, ou o mesmo esteja vencido (irregularidades do art. 125, XII, do Estatuto do 

Estrangeiro). Existem ainda os imigrantes “impedidos” (art 125, VII, do Estatuto do 

Estrangeiro), aqueles que executam atividade remunerada, portando apenas visto 

de turista. 

O principal dispositivo legal que, na prática, busca coibir as ilegalidades 

trabalhistas na/através da região fronteiriça, é o art. 38 do Estatuto do Estrangeiro, 

afetando a vida dos imigrantes em condição de irregularidade. Determina o 

dispositivo ser “vedada a legalização da estada de clandestino e de irregular, e a 

transformação em permanente, dos vistos de transito, de turista, temporário (art. 13, 

itens I a IV e VI) e de cortesia”. 

Ora, a existência da fronteira e suas peculiaridades próprias (efeito fronteira), 

atraindo os trabalhadores de países mais pobres para o labor em países com 

melhores condições de trabalho e renda (caso das assimetrias e interações entre 

Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY), pode gerar ilegalidades, as quais não são 

imunes ao referido efeito fronteira, obrigando aos Estados Nacionais a criarem 
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legislação para coibir as citadas ilegalidades na/através da fronteira. 

Dentre as medidas que o Estatuto do Estrangeiro determina para o 

afastamento do trabalhador estrangeiro em condição de ilegalidade está a 

deportação, a qual difere da extradição e da expulsão por estas pressuporem a 

prática de delito criminal (NICOLI, 2011, p. 123). Sendo a deportação definida como 

a saída compulsória do estrangeiro, em casos de entrada ou de estada irregular; 

quando o trabalhador fronteiriço passa a residir irregularmente no país, nos termos 

do art. 21, parágrafo 2°, do referido Estatuto; o estrangeiro tente burlar a inspeção 

de entrada ou exerça atividade vedada da que seu visto autorize. 

É exatamente esta uma das grandes discussões, quando se estuda o efeito 

fronteira e a ilegalidade na contratação de trabalhadores estrangeiros: valeria o 

estatuto do estrangeiro e o trabalhador simplesmente deveria ser deportado? E se o 

trabalhador, que adentrou ao território brasileiro (ainda que apenas na cidade 

fronteiriça), fosse vítima de tráfico internacional de pessoas, na acepção trabalho 

escravo? Em ambos os casos, ele deveria ser deportado? E como ficariam seus 

direitos trabalhistas? Tais discussões serão objeto de análise em item próprio, ao se 

analisar processo judicial, acerca da discussão do tráfico internacional de pessoas 

na modalidade de trabalho escravo, bem como o efeito fronteira influenciando ou 

não no citado processo. 
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2 TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS E DIREITOS HUMANOS 

 

2.1 Tráfico Internacional de Pessoas (ou de Seres Humanos) e Trabalho 

Escravo 

 

O Tráfico de Pessoas (TP) ou Tráfico de Seres Humanos (TSH) é uma prática 

que teve início na antiguidade e continua existindo na atualidade. Este tipo de tráfico 

consiste na atitude de alguém (o aliciador) enganar ou coagir a vítima, apropriando-

se de sua liberdade por dívida ou outro meio (físico, moral, psicológico etc), sempre 

com o propósito de transferi-la a outro país ou a outra região dentro de um mesmo 

país, para fins de diversos tipos de exploração. 

Tanto o ordenamento jurídico brasileiro, quanto o direito internacional 

descrevem o Tráfico de Pessoas ou o Tráfico de Seres Humanos como um tema que 

exige tratamento multidisciplinar para sua compreensão e enfrentamento. 

Realmente, fenômeno antigo e ao mesmo tempo atual, o tráfico de pessoas exige 

um olhar atento e específico da sociologia, antropologia, geografia, economia, do 

serviço social e de diversos ramos do direito (principalmente dos direitos humanos, 

direito penal, direito civil, direito do trabalho e direito internacional), dentre outras 

áreas do conhecimento humano. 

Fazem-se necessárias compreensões mais abrangentes e ações mais 

efetivas da sociedade, das entidades, dos governos e dos órgãos públicos em geral, 

principalmente quando se tratar do tráfico de pessoas nas fronteiras internacionais. 

Neste contexto, a questão que norteia este trabalho refere-se ao tráfico de pessoas 

(ou tráfico de seres humanos), na modalidade trabalho escravo, na fronteira com o 

Paraguai, no segmento entre as cidades gêmeas de Bella Vista Norte (PY) e Bela 

Vista (MS). Por conseguinte, importa saber até que ponto a fronteira, por suas 

especificidades e dinâmicas, favorece ou não o tráfico de pessoas? Espera-se que 

este estudo sirva de base para analisar o referido fenômeno em um segmento 

espacial da extensa fronteira internacional brasileira. 

O tráfico de pessoas é tema de interesse da Organização das Nações Unidas. 

De fato, a ONU, preocupada com a questão em termos mundiais, através do 

Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC), o qual combate o 

crime organizado internacional, elaborou o chamado Protocolo de Palermo – tratado 

adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado Transnacional, 
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assinado na cidade de Palermo, na Itália e que no Brasil foi promulgado pelo 

Dec.5017/04 – definindo, para o Direito Internacional, o que vem a ser tráfico de 

seres humanos ou de pessoas, em seu art. 3º, alínea “a”: 

A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de 
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 
situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos11 

Jesus (2003) esclarece que o requisito central no tráfico é a presença do 

engano, da coerção, da dívida e do propósito de exploração, podendo ter 

concordado, a vítima, em prestar serviços em país estrangeiro, mas não em ficar em 

condições semelhantes à escravidão. O tipo de atividade em que a vítima pretende 

prestar serviços, lícita ou ilícita, moral ou imoral, não se mostra relevante para 

determinar se seus direitos foram violados ou não. O importante, para a 

caracterização do ilícito penal, é que o traficante impeça ou limite o exercício de 

direitos, por parte da vítima, constrangendo sua vontade e/ou violando o seu corpo. 

O Protocolo de Palermo é o grande instrumento internacional para o 

enfrentamento ao gênero Tráfico de Pessoas, e, mais especificamente, à espécie 

“práticas similares à escravatura”, a qual encontra parâmetro no artigo 149 do 

Código Penal Brasileiro, no crime de “redução à condição análoga à de escravo”, ou, 

ainda, como preferem alguns, trabalho forçado, trabalho em condições degradantes 

e, finalmente, como preferimos, trabalho escravo.  

É grave violação dos direitos humanos o tráfico internacional de pessoas (ou 

seres humanos) para fins de trabalho escravo, exigindo um enfrentamento que 

responsabilize o agressor. A grande discussão acerca do trabalho escravo 

internacional é o fato de que o(a) trabalhador(a), a vítima estaria “ilegal” no país e, 

portanto, ao ser libertada, deveria ser “extraditada”, para o seu país de origem.  

Na verdade, a pessoa que se torna vítima do tráfico ilegal de mão-de-obra 
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escrava em um país de destino deverá ter seus direitos respeitados, ainda que se 

encontre em situação irregular (como migrante ilegal), conforme preceitua o 

Protocolo de Palermo (Decreto 5017/04), o qual tem natureza jurídica de lei federal, 

para alguns, ou mesmo de emenda constitucional, segundo outros. 

Por outro lado, o crime de “contrabando de estrangeiros ou contrabando ilegal 

de migrantes” é definido como tráfico de migrantes (art. 3ª do Dec. 5.016/04), sendo 

“a promoção, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, um benefício 

financeiro ou outro benefício material, da entrada ilegal de uma pessoa num Estado 

Parte do qual essa pessoa não seja nacional ou residente permanente”. 

O que diferencia o tráfico de migrantes do tráfico de seres humanos ou de 

pessoas é o consentimento da vítima: enquanto que neste – tráfico de pessoas - o 

consentimento nunca existiu (ou é viciado por coação, fraude e similares), naquele – 

tráfico de migrantes - há o consentimento do sujeito passivo do crime. Certo é que, o 

contrabando de migrantes é a entrada ilegal de pessoas em países nos quais ela 

não possui residência nacional ou permanente, para aquisição de bens financeiros e 

outros ganhos materiais.12 

É determinante, ainda, para diferenciar estes crimes, o momento da 

consumação do crime: no tráfico de pessoas, será, além da entrada da vítima em 

território estrangeiro, que a mesma seja explorada para fins sexuais, para o trabalho 

em regime de escravidão, adoção ilegal ou haja a venda de órgãos de seu corpo; já 

no trafico de migrantes, basta a entrada ilegal de pessoa em território estrangeiro. 

Então, as diferenças entre tráfico internacional de pessoas e contrabando de 

migrantes, é que neste, mesmo havendo condições perigosas, a pessoa 

contrabandeada tem conhecimento e consentimento sobre o ato criminoso; no tráfico 

internacional de pessoas, isto não ocorre. O contrabando termina com a chegada do 

migrante ao seu destino, no tráfico internacional de pessoas, a exploração da vítima 

pelos traficantes (visando algum benefício ou lucro) ocorre principalmente após a 

chegada da pessoa vitimada ao país de destino.13 

Falando-se em estrangeiros e migrantes é útil, para entendimento do tema, a 

definição trazida por Lopes (2009, p. 32), para quem: “a palavra imigrante indica 
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pessoa que imigra, que entra em um país estrangeiro para aí viver. Enquanto o 

estrangeiro é apenas o 'outro', o imigrante é aquele que veio para se estabelecer“. A 

mesma autora, após lembrar que fronteira é uma região privilegiada para o 

cometimento de ilícitos penais, pela falta de coordenação entre as autoridades 

locais, reconhece que, no trabalho fronteiriço “a eventual falta de coordenação pode 

agravar situações de trabalho infantil e de trabalho em condições análogas às de 

escravo” (LOPES, 2009, p. 432). 

Importante salientar que uma das modalidades ou espécies do tráfico de 

pessoas é o “trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 

escravatura” (artigo 3º, “a”, do Protocolo de Palermo). Portanto, o trabalho escravo é 

um das formas em que se dá o tráfico de pessoas. 

Aliás, esta é a opinião, do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e 

internacionalista respeitável, Francisco Rezek, ao prefaciar a obra “Tráfico de 

Pessoas”, de coordenação de Laerte I. Marzagão Júnior: 

Em rigorosa síntese, pode-se dizer que [o tráfico de pessoas] é a 
vertente da escravidão nos dias atuais. É a humilhação absoluta 
do ser humano, explorado, física e moralmente, seja pela indústria do 
sexo, seja por mecanismos ainda mais sórdidos que o sujeitam ao 
trabalho forçado ou a retirada de órgãos para comércio.14 

Refere ainda o Ministro Rezek, no mesmo prefácio, que o tráfico de pessoas é 

um sacrifício intolerável da vida e da dignidade da pessoa humana, sendo dever da 

comunidade internacional (atrevo-me a acrescentar: e principalmente toda a 

sociedade e órgãos e entidades públicas e privadas brasileiras) garantir que a ordem 

jurídica priorize o trato dessa patologia. 

Por outro lado, a palavra trabalho tem sua origem na palavra tripaliare, ou 

martirizar com o tripalium, instrumento com três estacas utilizado para tortura, daí 

não se estranhou, durante séculos, a utilização da mão-de-obra escrava sem 

qualquer compromisso com a dignidade humana (MARTINS, 2009). 

A escravidão da antiguidade, valia-se da compra e venda de seres humanos. 

Com o surgimento do proletariado e a evolução do sistema econômico voltado para 

processo de industrialização, o trabalho deixou de ser escravo e surgiu o trabalho 

manual e as primeiras máquinas industriais. 

Partindo-se dos ensinamentos de Marx e Engels, Oliveira Neto (2009, p. 46), 
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entende que:  

Todo esse processo, no qual o homem produz os bens que 
possibilitem a sua existência material, é realizado por intemédio do 
trabalho, tendo como base um determinado território. Assim,  o 
trabalho e o território se apresentam como a base de todo o mundo 
humano sensível. Pode-se afirmar, por consequência desse 
pensamenbto que, é no processo contínuo do uso do território e da 
realização do trablaho que o ser social, homem, transforma os 
elementos da natureza nos bens materiais que satisfaçam as suas 
necessidades. 

Renault (2004, p. 45) observa quão é importante a pessoa humana no 

trabalho: 

Objetivamente considerado, o trabalho humano envolve o domínio do 
homem sobre a natureza, com o trabalho e pelo trabalho. O homem 
explora a terra, domestica os animais, planta e colhe, extraindo de 
suas atividades o que necessita para viver. Mesmo assim, sob a 
ótica objetiva o trabalho continua a ser visto como resultado da 
força criativa do homem. No sentido subjetivo, o trabalho ganha 
outra dimensão. Não existe o resultado do trabalho sem que 
antes constatemos a existência da pessoa que o realiza. Assim 
o homem passa a ser sujeito de direito. Com essa visão fica fácil 
admitir que o trabalho possui um valor ético insuperável. [grifo 
nosso] 

É através do trabalho que o homem alcançará sua qualificação e efetivará, na 

prática, sua existência. O exercício de uma atividade de labor é, ao mesmo tempo, 

uma necessidade e um prazer; pois, aperfeiçoa a inteligência, cria vínculos pessoais 

e institucionais, gera riquezas, traz alimento, segurança, bem-estar e 

desenvolvimento econômico e social. 

Nas palavras de Reale (1997 apud GOMES, 2008. p. 63) ensina-se que o 

trabalho é a forma de se criar valores: 

Ele [o trabalho] já é, por si mesmo, um valor, como uma das 
formas fundamentais de objetivação do espírito enquanto 
transformador da realidade física e social, visto como o homem 
não trabalha por que quer mas sim por uma exigência 
indeclinável de seu ser social. Que é um ser pessoal de relação, 
assim como não se pensa porque se quer, mas por ser o 
pensamento de um elemento intrínseco ao homem, no seu processo 
existencial que se traduz em sucessivas formas de objetivação. 
Trabalho e valor bem como por via de conseqüência, trabalho e 
cultura, afiguram-se termos regidos por essencial dialética de 
complementariedade. [grifo nosso] 
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Com o trabalho, ocorre uma “humanização da natureza e do próprio homem”. 

Sendo o trabalho inseparável do homem, da pessoa humana, confundindo-se com a 

própria personalidade do ser humano, em qualquer de suas manifestações 

(MORAES, 2000, p. 25). 

Certo é que o trabalho humano foi reconceituado, tornando-se motivo de 

dignidade da pessoa humana do trabalhador, o qual encerra, como objetivo de vida, 

a busca por qualidade de vida, bem-estar, higidez do meio ambiente e da saúde do 

prestador de serviços e trabalho digno. Observa-se, de acordo com o conceito da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), todos almejam um “trabalho decente” 

(o qual é, para a OIT, “um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, e que garanta uma vida 

digna a todas as pessoas que vivem do trabalho e as suas famílias”). 

Trabalho decente não é muito fácil ser obtido pelos trabalhadores “nacionais”, 

menos ainda pelos trabalhadores migrantes estrangeiros, sobretudo em uma região 

de fronteira. Ali (e através da mesma) a concorrência por mão-de-obra barata e por 

discussões acerca da legalidade ou ilegalidade da migração é pano de fundo para 

se perpetrar ataques aos direitos humanos, em prol de aumento de lucros, através 

da chamada globalização da economia, ou pela simples busca do “lucro fácil”. 

Daí, ser muito bem vinda, para a sociedade contemporânea, a superação da 

fase da história da humanidade em que existia a exploração do trabalho escravo, 

pela fase de exploração do trabalho livre (com o surgimento do capitalismo), com 

direitos e deveres, tanto do patrão, quanto do trabalhador.  

Porém, ainda hoje em dia, em pleno século XXI, ressurge (ou nunca deixou 

de existir), novas formas de escravidão do trabalhador: é a chamada escravidão 

“contemporânea”, “novas formas” de escravidão, escravidão “moderna”, trabalho 

forçado, trabalho em condições degradantes, dentre outras expressões que buscam 

nomear este fenômeno que persiste ao longo dos tempos.  

Apesar de existirem tantas denominações acerca do chamado trabalho 

escravo, não existindo uniformidade de pensamento, tem começado a prevalecer a 

expressão “trabalho em condições análogas à de escravo”, das quais surgiririam 

duas vertentes: o trabalho forçado e o trabalho em condições degradantes (BRITO 

FILHO, p.69). Na verdade, entende-se que são 4 vertentes de trabalho em 

condições análogas à de escravo, conforme explicitado abaixo. 

Na verdade, o trabalho em condições análogas à de escravo é uma forma de 
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superexploração do trabalho, onde este não reune as mínimas condições 

necessárias para garantir os direitos do homem, ou seja, o que não é prestado em 

condições que se denomina trabalho decente e sim da forma mais indigna possível 

(BRITO FILHO, p.70), trata-se do chamado trabalho indigno. 

A origem deste tipo de superexploração é, muitas vezes, a antecipação 

pecuniária que ocorre no recrutamento dos trabalhadores, podendo gerar “formas 

coercitivas de trabalho com base em engajamentos voluntários” (MARTINS, 2001, 

p.18 apud BRITO FILHO, 2004, p. 76). 

Sento-Sé (2000) entende que trabalho escravo é uma variação do trabalho 

forçado, denomiando na atualidade de trabalho escravo: 

[...] como sendo aquele em que o empregador sujeita o 
empregado a condição de trabalho degradantes, inclusive 
quanto ao meio ambiente em que irá realizar a sua atividade 
laboral, submetendo-o, em geral, a constrangimento físico e 
moral, que vai desde a deformação do seu consentimento ao 
celebrar o vinculo empregatício, passando pela proibição imposta 
ao obreiro de resilir o vinculo quando bem entender, tudo motivado 
pelo interesse mesquinho de ampliar os lucros às custas da 
exploração do trabalhador. [grifo nosso] 

Por sua feita, Melo (2003, p.13-14 apud BRITO FILHO, 2004, p. 75) entende 

que trabalho escravo e trabalho forçado são sinônimos, havendo exploração do 

trabalhador que o impede moral, psicológica e ou fisicamente de abandonar o 

serviço. Observa o citado autor que trabalho em condições degradantes pode indicar 

péssimas condições de trabalho e de remuneração; exemplificando com alojamentos 

sem mínimas condições de habitação e falta de instalações sanitárias. Defendendo 

que a diferença entre trabalho escravo ou forçado e trabalho em condições 

degradantes é a garantia da liberdade de locomoção e de autodeterminação que 

não existiria no trabalho escravo ou forçado. 

Reforçando-se o argumento de que a denominação mais adequada para o 

fenômeno ora em estudo é a de “trabalho em condições análogas à de escravo”, 

Soares (2003, p. 34-35 apud BRITO FILHO, 2004, p. 72) esclarece que não se deve 

usar a expressão trabalho escravo visto que a escravidão é proibida pelos povos 

civilizados. Acrescenta-se inclusive que, após a edição da Lei Aúrea (Lei 3.353 de 

13/05/1888), qualquer possibilidade de um ser humano ser proprietário de outro e ter 

sua força de trablaho explorada contra a sua vontade está juridicamente impedido. O 

que ocorre é o “trabalho com redução a condição análoga à de escravo”. Para a 
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citada autora trabalho em condições análogas às de escravo inclui o trabalho em 

condições degradantes. 

De tudo quanto até agora foi dito, chega-se a seguinte conclusão: a 

denominação cientificamente adequada para o fenômeno ora estudado é a de 

“trabalho em condições análogas à de escravo”. Porque, apesar da Convenção 29 

de 1930 da OIT chamar de trabalho forçado ou obrigatório (o exigido de um 

indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de 

espontânea vontade), a expressão que se prefere adotar é mais atual e consentânea 

com a realidade, inclusive tendo correspondente no tipo penal do art. 149 do Código 

Penal Brasileiro (sendo, expressamente indicado o trabalho forçado como uma das 

espécies do gênero trabalho em condições análogas à de escravo), evitando-se 

confusão deste com a norma internacional do trabalho (sendo certo que a 

Convenção 105 da OIT também utilizou a expressão trabalho forçado ou obrigatório, 

em seu art. 1º, ao tratar da supressão do referido tipo de trabalho). 

Também resta evidente que, apesar da denominação adequada ser trabalho 

em condição análoga à de escravo, pode-se denominar o fenômeno ora em estudo 

de forma mais reduzida, ou seja trabalho escravo. Estar-se-á utilizando de uma 

redução da expressão mais ampla utilizada pela lei (BRITO FILHO, 2004, p. 73), 

tendo-se sempre em mente que ao se usar a expressão trabalho escravo, estaremos 

nos referindo ao “ trabalho em condições análogas à de escravo”. 

Por outro lado, o aprofundamento da discussão sobre as espécies do gênero 

trabalho em condições análogas à de escravo, se trabalho forçado e degradante (ou 

outro tipo de divisão), conforme a opinião dos autores supracitados, faz-se 

necessário analisar a nova redação do art. 149 do Código Penal. 

O Código Penal Brasileiro (DL 2.848/40), no seu artigo 149, com a redação 

dada pela Lei 10.803/03, traz a definição legal do crime de redução à condição 

análoga à de escravo:  

 
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou à 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, com fim de retê-lo no local de trabalho; 
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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. 
[grifo nosso] 

 

Divergências doutrinárias à parte, pode-se entender que, após a edição da lei 

10.803, de 11 de dezembro de 2003, no ordenamento jurídico interno pátrio 

(seguindo no mesmo sentido das disposições do Protocolo de Palermo – Dec. 

5017/04 -, o qual tem, no mínimo, status de lei ordinária federal, eis que ratificado 

pelo Brasil), trabalho com redução a condição análoga à de escravo é gênero, 

comportando várias espécies. 

O surgimento do supratranscrito art. 149 do Código Penal, em 2003 (Lei 

10.803, de 11 de dezembro), deixou estabelecido que o gênero trabalho em 

condições análogas à de escravo possui 4 espécies (José Claúdio Monteiro de Brito 

Filho entende que seriam apenas 2 espécies, albergando a “ jornada exaustiva”  nas 

condições degradantes de trabalho e admitindo a espécie trabalho forçado): a) 

trabalho forçado; b) jornada exaustiva de trabalho; c) condições degradantes de 

trabalho e d) restrição de locomoção em razão de dívida.  

Observa-se que apenas no trabalho escravo em decorrência de restrição de 

locomoção em razão de dívida (servidão por dívida) é que a liberdade de ir e vir 

resta afetada, nas demais espécies isto não ocorre. Com relação a espécie trabalho 

forçado basta observar a definição da Convenção 29 da OIT (o exigido sob ameaça 

de penalidade e para o qual não houve oferecimento espontâneo), para se entender 

a sua ocorrência. Por sua feita, a jornada exaustiva de trabalho é aquela habitual e 

acima da permitida legalmente, gerando doenças e acidentes de trabalho. E 

finalmente quanto as condições degradantes de trabalho as mesmas ocorrem 

quando há descumprimento de normas de saúde, segurança e higiene no local 

trabalho (meio ambiente do trabalho). 

É importante observarmos, reitere-se, que não é somente a falta de liberdade 

de ir e vir que caracteriza o trabalho em condições análogas à de escravo. Neste 

crime não haverá apenas o ferimento do princípio da liberdade, mas também do 

princípio da legalidade, pois tal crime ocorre em condições contrárias ao 

ordenamento jurídico posto, quer nacional, quer internacional.  



 39 

Verifica-se que o primeiro princípio de direito humano fundamental atingido é 

o da dignidade da pessoa humana (tanto no plano material, quanto moral), princípio 

este do qual devem derivar todos os outros, eis que, não se pode dar ao ser humano 

trabalhador tratamento análogo ao de coisa (o escravo); sem falar no princípio da 

não-discriminação destes trabalhadores, em relação aos que recebem 

adequadamente seus haveres trabalhistas. 

No trabalho em condições análogas à de escravo ou trabalho escravo, 

simplificadamente, o empregador submete o empregado a constrangimento físico ou 

moral e a condições de trabalho destituídas de dignidade. O trabalhador nem sequer 

pode dispor da relação empregatícia, por conta, inclusive, do aliciamento por 

servidão por dívida. Caracteriza-se também como trabalho escravo o aliciamento do 

trabalhador, no seu local de origem, enganando e fraudando a sua boa-fé, com 

promessas de condições dignas de trabalho e garantia de retorno ao seu local de 

origem. 

Todavia, ao chegar ao local de trabalho, vê-se o trabalhador subtraído dos 

mais básicos princípios de justiça e de dignidade da pessoa humana: atua diante de 

condições de trabalho inóspitas, alojamentos sem um mínimo de higiene e de 

condições de habitação (descumprindo-se normas de segurança, saúde e higiene do 

trabalho) o valor do salário decai; é obrigado a comprar mantimentos e produtos de 

uma forma em geral, inclusive ferramentas e equipamentos de proteção individual, 

os quais, por imposição legal, devem ser fornecidos, gratuitamente, pelo empregador 

(PEREIRA, 2007, p. 110).  

Estas situações, de tráfico de pessoas, na forma de trabalho escravo 

(trabalho prestado em condições análogas à de escravo), como visto, pode ocorrer 

no território interno de um país, na região de fronteira entre dois países, ou ainda 

através do limite internacional (o trabalhador é “recrutado” em um país para trabalhar 

em outro). 

 

2.2 Direitos Humanos 

 

Direitos humanos são direitos sem os quais não há que se falar em vida 

digna, são conjuntos de direitos atrelados a dignidade das pessoas. 

Os direitos humanos não são direitos naturais, pois são atemporais, fruto de 

conquistas históricas, não decorrem de algo natural. Na sua origem, os direitos 
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humanos surgiram como direitos naturais, mas em decorrência de um processo 

histórico foram (e são) debatidos e positivados. 

Uma das características dos direitos humanos é a universalidade, a qual 

desloca a proteção da pessoa no plano interno de um país, para o âmbito global, por 

isso é importante se verificar o efeito da universalidade peculiar de tais direitos na 

fronteira, de modo que se demonstre e se efetive entre os Estados fronteiriços a 

coesão social entre tais povos, buscando o bem estar das populações nestas zonas 

mais sensíveis e desprotegidas. Existe na doutrina em geral, uma divisão entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, sendo estes os que já estão positivados 

no ordenamento jurídico interno de um país (é lei neste país) e, por outro lado, os 

direitos humanos seriam aqueles que ainda não foram positivados, apesar de já 

reconhecidos e pairando no âmbito internacional, independentemente de sua 

positivação ou não em ordenamento jurídico de algum país. 

Por isso se falar em “direitos internacionais dos direitos humanos”, pois estes 

pairam em âmbito global, internacional, não se restringem a fronteiras culturais, 

econômicas ou territoriais. Há uma discussão, no estudo dos direitos humanos, 

acerca da existência de “gerações” ou “dimensões” (expressão preferível, eis que 

passa a noção de que os direitos humanos estão num mesmo patamar e que não 

existe uma “geração” sucedendo à outra) do mesmo. Sendo que a primeira 

dimensão é a que trata dos direitos civis e políticos, a segunda dimensão é a que 

trata dos direitos sociais, culturais e econômicos, a terceira dimensão trata de 

preservação ambiental e proteção aos consumidores e a quarta dimensão trata do 

direito à democracia e à informação (PEREIRA, 2007, p.30). 

Fruto do processo de democratização no país, a Constituição Federal 

Brasileira de 1988 (CF/88) trouxe grandes avanços na seara de proteção e 

efetivação dos direitos humanos, visando, inclusive, compatibilizar a ordem 

constitucional brasileira com as exigências principiológicas de proteção aos direitos 

humanos no âmbito internacional. O art. 1º da Constituição Federal, em seu inciso 

III, trata da dignidade da pessoa humana; por sua feita, o art. 4º, II trata da 

prevalência dos direitos humanos e no seu parágrafo único determina que o Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. São 

estes, além de outros dispositivos constitucionais da Carta Magna de 1988 que 

referem a temas de direitos humanos fundamentais, inclusive os parágrafos 1º a 3º, 
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de seu artigo 5º: imediata aplicação das normas de direitos fundamentais, respeito 

aos tratados internacionais e se forem de direitos humanos poderão ser equivalentes 

a emendas constitucionais, se obedecerem aos trâmites destas. 

O Brasil, ao ratificar vários e relevantes tratados internacionais de direitos 

humanos, permitiu a consolidação de sua democracia, inclusive perante a 

Comunidade Internacional.  

Em feliz síntese, Brito Filho (2004, p. 37), afirma: “definimos Direitos Humanos 

como o conjunto de direitos necessários à preservação da dignidade da pessoa 

humana”. 

Dignidade da pessoa humana é um conjunto de prerrogativas dessa mesma 

pessoa, visando garantir-lhe uma existência digna (respeitar-se e sentir-se 

respeitada por seus semelhantes), a qual deve ser preservada, como condição 

essencial para a justiça e paz, tanto na seara nacional, quanto internacional. 

Uriarte (2004) entende que os “direitos reconhecidos como humanos, nas 

consagradas declarações e pactos de direitos humanos da comunidade 

internacional”, integram a ordem pública internacional; resultando no patrimônio 

jurídico da humanidade.  

Na constituição brasileira vigente os direitos dos trabalhadores estão inseridos 

no Título II da Carta Magna que trata “dos direitos e garantias fundamentais”, ou 

seja, os direitos trabalhistas, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, estão no 

mesmo patamar de outros direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, 

à igualdade etc (art. 5º, caput da Constituição Federal de 1988). 

Portanto, qualquer violação aos direitos trabalhistas do ser humano se 

caracteriza como privação da sua própria condição humana de viver dignamente. 

Alguns dos direitos humanos trabalhistas estão inseridos dentro dos direitos sociais, 

constando nos artigos 6° e 7º da Constituição Brasileira. 

Diante da importância de se preservar as normas que asseguram os direitos 

mínimos ao trabalhador e combater práticas que violem e maculem ou prejudiquem 

os direitos laborais, faz-se necessário o estudo de algumas práticas como o trabalho 

escravo e o tráfico de pessoas, que ceifam do ser humano uns de seus valores mais 

nobres: o trabalho humano, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, no 

art. 170, caput (valorização do trabalho humano, existência digna, justiça social, 

busca do pleno emprego), quando trata da ordem econômica. 

Por sua feita, em âmbito internacional, a Organização Internacional do 
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Trabalho (OIT) foi criada pelo Tratado de Versailles (Parte XIII), em 1919, no intuito 

de proteger e promover mundialmente os direitos humanos no campo das relações 

de trabalho. Buscando, em última análise, a paz mundial (não nos esqueçamos que 

o Tratado de Versalles pôs fim a I Guerra Mundial, e pretendeu, com a criação da 

Liga das Nações, que a paz mundial fosse duradoura). É formada pelos seguintes 

órgãos: Conferência Internacional do Trabalho ou Assembléia Geral, o Conselho de 

Administração e a Repartição Internacional do Trabalho. 

A Conferência Internacional do Trabalho ou Assembléia Geral é o órgão de 

deliberação da OIT, sendo composta de representantes dos Estados membros. Tal 

órgão traça metas a serem observadas no âmbito da OIT, metas estas referentes à 

política social. É na Conferência Internacional do Trabalho ou Assembléia Geral que 

são editadas convenções e recomendações, adotam-se resoluções, aprova-se o 

orçamento da entidade, resolvem-se questões referentes ao descumprimento das 

normas e convenções ratificadas, etc. 

O Conselho de Administração é o órgão que administra a OIT, exerce função 

executiva, é composto de 28 representantes governamentais, 14 representantes dos 

trabalhadores e 14 representantes dos empregadores, num total de 56 

representantes. 

A Repartição Internacional do Trabalho (RIT) é a secretaria da OIT, tal órgão 

documenta e divulga as atividades da OIT, como por exemplo: publicando as 

convenções e recomendações adotadas. As Convenções são tratados-leis firmados 

entre os Estados-Membros no intuito de regular as relações sociais laborais. As 

Recomendações, segundo Leite (2000, p. 160), “são dirigidas aos Estados-Membros 

e têm por finalidade o fomento e a orientação das atividades nacionais em áreas 

determinadas” 

A OIT ao longo de sua existência editou várias Convenções e 

Recomendações relacionadas aos direitos fundamentais. Ousamos concluir que tais 

dispositivos trazem em seu bojo verdadeiros Direitos Humanos Trabalhistas. Os 

principais instrumentos são as convenções e declarações de direitos fundamentais, 

a partir da classificação feita pela OIT em junho de 2001, visando à priorização de 

atuação dos Estados-membros: 

1) Convenção sobre a liberdade sindical e a proteção do direito de 
sindicalização, 1948 (número 87). 
2) Convenção sobre o direito de sindicalização e de negociação 
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coletiva, 1949 (número 98). 
3) Convenção sobre idade mínima (número138), 1973. 
4) Convenção sobre o trabalho forçado, 1930 (número 29). 
5) Convenção sobre abolição de trabalho forçado, 1957 (número 
105). 
6) Convenção sobre erradicação do trabalho infantil (número 182) 
7) Convenção (número 100) e Recomendações (número 90) sobre a 
igualdade de remuneração, 1951. 
8) Convenção e Recomendação sobre a discriminação (emprego 
e ocupação), 1958 (número 111). [grifo nosso] 

A comunidade internacional exige que as declarações internacionais relativas 

aos princípios fundamentais devem ser observadas por todos os países, 

independentemente de tê-los ratificados, sob pena de serem responsabilizados 

pelos órgãos de controle da OIT. 

Diante das considerações feitas até aqui acerca do direito internacional do 

trabalho e direitos humanos, resta claro que trabalho escravo, trabalho infantil, 

discriminação no trabalho e ausência de sindicalização são sérios problemas que 

devem ser enfrentados pela comunidade internacional, mormente quando 

acontecem em zonas de fronteira, locais que possuem especificidades e 

características próprias que as tornam diferenciadas em relação às demais áreas 

internas dos países limítrofes, o que, por si só dificulta ainda mais a proteção e o 

exercício dos Direitos Humanos Fundamentais Trabalhistas (Direitos Humanos, 

porque podem não estar positivados na lei interna de um país; Direitos 

Fundamentais, porque podem estar  positivados na lei interna de um país). 

O trabalho escravo/tráfico internacional de pessoas é a forma de 

superexploração do trabalho humano, a qual não se vale mais da aquisição, mas do 

uso e descarte dos seres humanos (PEREIRA, 2007). Sendo tal descartabilidade do 

ser humano uma das mais odiosas ofensas aos direitos humanos, em geral e aos 

direitos humanos trabalhistas, mais especificamente. 

Para a análise que ora se pretende fazer da questão da relação entre trabalho 

escravo/tráfico internacional de pessoas e direitos humanos, neste momento, o que 

interessa, é tratar, especificamente das relações trabalhistas fronteiriças, vale dizer, 

as que ocorrem na região de fronteira do Brasil, em Mato Grosso do Sul, e Paraguai 

(incluindo a região Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY), inclusive, enquanto países 

integrantes do Mercosul (Mercado Comum do Sul). 

Grande mobilidade de trabalhadores é uma das características da região 

fronteiriça de Mato Grosso do Sul, na sua fronteira internacional com o Paraguai, 
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mormente no que se pode verificar (observação direta espontânea) na região 

fronteiriça de Bela Vista/Bella Vista Norte, bem como, referido por Machado (2005, p. 

400). O trabalho fronteiriço é fonte, a um só tempo, de riqueza, para uns, e de 

graves problemas de Direitos Humanos, para outros, ante o substancial número de 

trabalhadores que cruzam a fronteira para trabalhar nos países vizinhos. 

São grandes problemas, nesta região, desde a enorme informalidade (o que 

não é característica exclusiva da região fronteiriça), passando pela negação aos 

trabalhadores de seus direitos trabalhistas e previdenciários, até chegar a sérios e 

intricados problemas de Direitos Humanos Trabalhistas, tais como: trabalho escravo, 

trabalho infantil, discriminação no trabalho, desrespeito à saúde e ao meio ambiente 

e toda sorte de “condições degradantes de trabalho”. 

O que torna difícil buscar soluções para as questões aqui postas é, entre 

outras coisas, o grande desconhecimento, por parte dos trabalhadores e 

empregadores fronteiriços de seus direitos e obrigações, a existência da 

discriminação do trabalho fronteiriço, a par do trânsito de trabalhadores na fronteira, 

sem documentos em geral e carteira de trabalho, em especial. Também o perfil 

socioeconômico e educacional do trabalhador fronteiriço, aliada a falta de formação 

profissional (o que também não é “privilégio” desta região de fronteira e sim 

característica, em diferentes graus, tanto de outras áreas brasileiras, quanto outras 

áreas paraguaias). 

Além dos estrangeiros que ingressam no território nacional através de visto, 

há outras categorias que obtêm registro no Departamento de Polícia Federal. São os 

fronteiriços e os provisórios (o asilado político, o anistiado e o refugiado). Sendo 

certo que, conforme abaixo, os fronteiriços têm direito a obter a Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, observadas as restrições legais. No âmbito do Mercosul, além 

de serem dispensados de visto de entrada, os estrangeiros ingressam em território 

brasileiro usando apenas documento de identificação, sem precisar do passaporte. 

Fronteiriço é aquele natural do país limítrofe, que tem domicílio no estrangeiro 

onde, pela condição geográfica da região, apenas um limite político distingue um 

país do outro. O estrangeiro natural de país limítrofe, com domicílio em cidade 

contígua ao território brasileiro, está autorizado a ingressar no território brasileiro, 

portando apenas carteira de identidade. O Ministério do Trabalho e Emprego, tendo 

em vista as normas legais, permite a expedição de Carteira do Trabalho e 

Previdência Social ao trabalhador estrangeiro que satisfaça as condições legais. 
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O documento trabalhista, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

destinada ao estrangeiro fronteiriço, somente pode ser concedida nos municípios 

limítrofes, sendo vedado a utilização da mesma para trabalhar, no território 

brasileiro, em cidade que não seja fronteiriça com aquela da qual é natural. Repete-

se, aqui as disposições da legislação aplicável à espécie, mas agora com o fito 

específico de se analisar a questão dos direitos humanos e trabalho escravo. 

A Lei nº 6.815/80, em seu art. 21 e §§ 1º e 2º determina: 

Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade 
contígua ao território nacional, respeitados os interesses da 
segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios 
fronteiriço a seu respectivo país, desde que apresente prova de 
identidade. 

§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer 
atividade remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino 
naqueles municípios, será fornecido documento especial que o 
identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, quando for o caso.  
§ 2º Os documentos referidos no parágrafo anterior não conferem o 
direito de residência no Brasil, nem autorizam o afastamento dos 
limites territoriais daqueles municípios.[grifo nosso] 

 

A questão migratória é tema de interesse de vários foros sociais do 

MERCOSUL, especialmente do Sub-Grupo de Trabalho (SGT) 10 “Assuntos 

Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social”, órgão de apoio técnico ao Grupo de 

Mercado Comum (GMC), integrado por representantes governamentais, 

empregadores e trabalhadores. A ele compete analisar os temas laborais e 

previdenciários e propor àquele foro executivo (GMC) as medidas compatíveis com a 

marcha do processo de integração regional. 

O trânsito de trabalhadores entre o Brasil e parceiros do MERCOSUL 

antecede a formação do mercado regional, como mostra, por exemplo, o caso dos 

trabalhadores brasiguaios, cujo movimento está relacionado com o acesso ao 

mercado de terras e aos projetos de desenvolvimento rural. 

A chamada intensificação dos deslocamentos nas zonas limítrofes e suas 

peculiaridades levaram o SGT 10 a centrar esforços em duas ações 

interdependentes: a) o estudo das migrações fronteiriças e de seus impactos nos 

mercados de trabalho e serviços; e b) a elaboração de disciplina normativa comum 

para o trânsito de trabalhadores. Para viabilizar a execução dessas tarefas, institui-
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se a Comissão ad hoc de Migrações Trabalhistas, composta por representantes 

governamentais, de empregadores e de trabalhadores. 

A migração tem sido tema de reuniões de Ministros do Trabalho do 

MERCOSUL, Bolívia e Chile, que vêm seguidamente enfatizando a importância 

dessa questão para os países do bloco, a necessidade de respeito ao direito do 

trabalho e da seguridade social e o combate a atitudes xenófobas e discriminatórias. 

Um processo de integração econômica, em suas diversas manifestações, 

redunda em inevitáveis repercussões nas relações de trabalho e no campo social, 

gerando transformações na ordem social e laboral dos países membros. Assim, 

procurou-se estabelecer um arcabouço normativo e programático no âmbito do 

MERCOSUL que desse conta dessas questões. Tal processo de integração fez 

tomar relevo a questão social, fazendo com que os presidentes dos Estados 

membros assinassem a “Declaração Sócio-Laboral do MERCOSUL”, datada de 10 

de dezembro de 1998, na cidade do Rio de Janeiro, tendo como meta a criação de 

uma Carta Fundamental de Direitos Sociais no âmbito do Mercosul. 

A Declaração Sócio-Laboral do Mercosul tem por finalidade o estabelecimento 

de princípios e de um patamar mínimo. Este documento tem por finalidade 

estabelecer princípios e direitos a seres humanos, observados pelos Estados 

membros do MERCOSUL, no campo dos direitos individual e coletivo do trabalho. 

A referida Declaração, em seu artigo 5º, também aborda a eliminação do 

trabalho forçado, garantindo a liberdade de exercício de qualquer ofício ou profissão, 

conforme disposições nacionais. Determina, ainda, a eliminação de toda forma de 

trabalho forçado ou serviço exigido sob ameaça de qualquer penalidade e a abolição 

de toda utilização de mão-de-obra que propicie, autorize ou tolere o trabalho forçado 

ou obrigatório. 

O enfrentamento das mais perversas formas de exploração do trabalho 

humano é o objetivo do artigo 6º do documento em tela, que, por sua vez, visa a 

combater o trabalho infantil e de menores, deixando claro que a idade mínima para 

ingresso no mercado de trabalho não seja inferior àquela determinada pelas 

legislações nacionais, bem como àquela em que cessa a idade escolar obrigatória. A 

Declaração prevê ainda a abolição de qualquer trabalho infantil e elevação 

progressiva da idade mínima para ingresso no mercado de trabalho; determina que a 

jornada de trabalho de menores seja limitada, sem horas extras e trabalho noturno. 
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Por fim, veta o trabalho de menores em ambiente insalubre, perigoso ou imoral, que 

possa afetar o desenvolvimento físico, mental e moral de tais menores, 

estabelecendo, ainda, a idade mínima de 18 anos para admissão em tais atividades.  

A Declaração Sócio-laboral do Mercosul, em seu artigo 21, determina que, 

verbis: Os Estados Partes comprometem-se a respeitar os direitos fundamentais 

inscritos nesta Declaração e a promover sua aplicação em conformidade com as 

práticas nacionais e as convenções e acordos coletivos”. Pode-se concluir que urge 

serem criados mecanismos para assegurar a aplicação e o cumprimento da 

Declaração em tela, passo essencial para que a integração dos Estados Partes se 

dê de maneira socialmente responsável, assegurando o direito aos seus cidadãos 

ao trabalho decente e aos direitos de seguridade social e trabalhistas. 

A respeito do trabalhador fronteiriço, a Declaração Sócio-laboral do 

MERCOSUL determina, em seu artigo 4° (o qual transcreve-se novamente, porém 

para o estudo específico deste item da dissertação), dos trabalhadores migrantes 

fronteiriços: 

 
1- Todo trabalhador migrante, independentemente de sua 
nacionalidade, tem direito à ajuda, informação, proteção e 
igualdade de direitos e condições de trabalho reconhecidos aos 
nacionais do país em que estiver exercendo suas atividades, em 
conformidade com a legislação profissional de cada país. 
2- Os Estados Partes comprometem-se a adotar procedimentos 
comuns relativos à circulação do trabalhadores nas zonas de 
fronteiras e a levar a cabo as ações necessárias para melhorar 
as oportunidades de emprego e as condições de trabalho e de 
vida destes trabalhadores. [grifo nosso] 

 

Então, percebe-se que o texto da Declaração vem a reafirmar a legislação 

pátria, uma vez que o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), conforme já 

mencionado, assegura em território nacional, a possibilidade de entrada nos 

municípios fronteiriços a seu respectivo país. Garante-se, desta maneira (conforme 

já referido anteriormente), o direito ao fornecimento de documento de identidade 

especial, de forma que ao estrangeiro fronteiriço possa expedir a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, exercendo atividade remunerada no país, com seus 

direitos trabalhistas e de seguridade social assegurados. 

Fica patente a necessidade de um diálogo responsável entre os órgãos dos 
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governos de ambos os países vizinhos, a sociedade civil e os Governos dos Estados 

Membros (no caso do Estado de Mato Grosso do Sul) no que respeita à questão das 

relações de trabalho em suas fronteiras, principalmente quanto ao enfrentamento ao 

tráfico internacional de pessoas, na modalidade trabalho escravo, inclusive a partir 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Reforçando os termos da Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL, o tratado 

internacional acerca do acordo sobre residência (Decr. 6975/2009), o qual tem força 

de lei federal, busca implementação da política de livre circulação de pessoas, 

solucionar a situação migratória, bem como soluções para combater o tráfico de 

pessoas para fins de exploração de mão-de-obra e a degradação da dignidade 

humana. Por sua feita, a Convenção 111 da OIT (ratificada pelo Brasil, valendo 

também como lei federal), ao considerar que a “discriminação constitui uma violação 

dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem”, define 

que discriminação é toda distinção, exclusão (exemplo, excluir do trabalhador 

fronteiriço ou migrante, seus direitos, explorando-o em sua vulnerabilidade ou 

condição) ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, 

ascendência nacional (exemplo, por serem paraguaios ou bolivianos) ou origem 

social.    

Piovesan (2010) conclama que se fortaleça a ideia de que a proteção aos 

direitos humanos não deve se restringir ao domínio do Estado Nação, fortalecendo-

se a perspectiva integral destes direitos, os quais têm nos direitos sociais uma 

dimensão vital, dignificando sua racionalidade emancipatória, nacional e 

internacionalmente garantidos.  
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3 A FRONTEIRA BELA VISTA/BRASIL E BELLA VISTA NORTE/PARAGUAI 

 

3.1 Características das Cidades-Gêmeas Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY 

 

A zona de fronteira objeto desta dissertação é formada, como é muito comum 

acontecer, por duas cidades-gêmeas, qual seja, conjunto de centros urbanos, frente 

em uma fronteira internacional, com diferentes níveis de interação (SANTOS; 

FARINA, 2011)15, onde as diferenças são respeitadas, mas há uma canalização de 

esforços para um objetivo comum, através de atividades, podendo assumir um 

contexto econômico e sociolaboral. 

Nas regiões fronteiriças as populações estão tradicionalmente afastadas do 

poder central e de seus benefícios sociais, carentes da oferta de emprego, havendo 

natural estreitamento das relações entre as populações fronteiriças, compartilhando 

o mesmo ambiente e aproximadas por necessidades comuns, colaborando entre si 

(SANTOS; FARINA, 2011).   

Estão no centro geográfico e fronteiriço (tanto fronteira limite, quanto fronteira 

zona ou região) desta dissertação, as cidades fronteiriças, gêmeas e conurbadas 

(tão geograficamente interligada que parecem uma só cidade) de Bela Vista, Estado 

de Mato Grosso do Sul, Brasil, de um lado, e Bella Vista Norte, Departamento de 

Amambay, Paraguai, do outro. 

Com localização no sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, está a 

cidade de Bela Vista (BR), com cerca de vinte e três mil, cento e setenta e cinco - 

23.175 - habitantes (IBGE, 2010)16, cuja economia decorre, em grande grau, da 

exploração agropecuária. Tanto como seu principal acidente geográfico o Rio Apa, o 

qual exerce o papel demarcatório na região: de uma lado deste está a cidade de 

Bela Vista (BR), do outro lado está, como se disse, a cidade de Bella Vista Norte 

(PY), Departamento de Amambay.  

O Distrito de Amambay é um dos mais carentes do Paraguai17e Bella Vista 

Norte é uma das cidades mais carentes do citado Distrito, com altos índices de 

                                            
15

 SANTOS, Enoque Ribeiro dos; FARINA, Bernardo Cunha. A igualdade jurídica do trabalhador 
fronteiriço. Revista LTr, ano 75, abr. 2011. 
16

 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010>. Acesso em 27 
maio 2011. 
17

 Dados estes constantes em censo realizado pelo Governo Paraguaio em 2002, pelo Órgão 
responsável pela “Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos”, em atlas, pág. 174-182. 
Disponível: <www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Atlas%20NBI13%20NBI/20Amambay.pdf> 
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“necesidades básicas insatisfechas”18, com base em visitas realizadas em 

residências de famílias locais. 

Segundo censo realizado pelo governo paraguaio em 2002, a cidade de Bella 

Vista Norte é, dentro do Departamento de Amambay, a que possui a maior taxa de 

famílias que têm dificuldades em prover a própria subsistência, com o percentual de 

22,3% da população local19. 

Em Bella Vista Norte, 71,5%20 das casas visitadas pelo censo possuem 

alguma carência em alguns dos quatro itens pesquisados, os quais formam o índice 

NBI ou “necesidades básicas infatisfechas”, sendo os seguintes itens: a qualidade 

de habitação, acesso à infraestrutura sanitária, acesso à educação e a verificação 

da capacidade de subsistência das famílias. 

Bem se vê que as características econômicas e sociais de Bella Vista 

Norte/PY facilitam a exploração dos trabalhadores desta cidade, através da fronteira 

com Bela Vista/BR, ante as assimetrias (apesar da existência de certa 

complementaridade) entre as duas cidades. 

Segundo Oliveira (2005, p. 399), as duas cidades aqui referidas somam uma 

população de aproximadamente quarenta mil pessoas, tendo, Bella Vista Norte (PY), 

economia voltada para a produção agrícola, pecuária, extrativista e o comércio 

internacional. 

Ao tratar desta região Oliveira (2005b, p. 399) adverte que “definitivamente, 

toda esta parte de fronteira que se integra  funcionalmente com o Paraguai, e vice-

versa, não pode ser considerada uma fronteira morta; as relações sobrevindas são 

movidas pela negação dos fatores formais”. 

Há vantagens para ambos lados da fronteira na conurbação (unidas por uma 

ponte de cerca de 100 metros, sobre o Rio Apa) das Belas Vistas: “em Bela Vista 

existe um mínimo sentido de urbanidade, onde as ruas bem traçadas, com várias 

lojas e bares, dão um ar de cidade à localidade; o mesmo se observa em Bella Vista 

Norte cidade do outro lado da ponte sobre o Rio Apa” (OLIVEIRA, 2005, p. 400).  

Consoante o referido autor, a supracitada “urbanidade, em ambos os lados, 

tem atraído brasileiros a morarem em território paraguaio”, onde os preços dos 

imóveis, energia e impostos são mais acessíveis. Ali também há uma “feira de 

                                            
18

 Informações constantes de Atlas acima citado, pág. 178. 
19

 Informações constantes de Atlas acima citado, pág. 176. 
20

 Percentual constante de Atlas acima citado, pág. 180. 
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produtores”, “que incorpora produtos e vendedores do Paraguai; a mão-de-obra 

paraguaia é muito utilizada, no setor de reexportação” (OLIVEIRA, 2005, p. 400). 

A mão de obra paraguaia é importante no setor urbano e principalmente rural; 

havendo consumo, por brasileiros de produtos de reexportação; sendo a saúde e 

educação de responsabilidade, na prática, primordialmente de Bela Vista/BR (42% 

dos alunos nas escolas são de origem paraguaia) (OLIVEIRA, 2005). 

Consoante observação direta, que é aquela na qual, a partir de uma 

observação espontânea, são extraídas conclusões utilizando-se o mínimo de 

controle na obtenção dos dados observados (CUNHA, 1982, p. 13), realizada pelo 

perquisador, a região fronteiriça envolvendo as cidade de Bela Vista/BR e Bella 

Vista/PY, apresenta uma aparente tranqüilidade, com grande interação entre 

brasileiros e paraguaios, principalmente, por que muitos cruzam a fronteira para 

trabalhar no país vizinho. Observa-se brasileiros trabalhando no comércio paraguaio 

(por exemplo, em loja de pneus ou em lojas de roupas de grife/marca e postos de 

combústivel), e paraguaios trabalhando em casas e fazendas de brasileiros. 

Observou-se, ainda, que o atendimento aos consumidores brasileiros, em regra, é 

feito em espanhol ou português (ainda que com grande sotaque) e os preços das 

mercadorias são informados em dólar ou em real. 

Notou-se, a partir de observação direta, que restou configurada a 

característica da complementaridade e assimetrias entre as cidades-gêmeas de Bela 

Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, de um lado da fronteira, e Bella Vista 

Norte, Departamento de Amambay, Paraguai, do outro (figura 1), eis que a 

população de cada um dos países mencionados busca no outro território um 

complemento para suas vidas, podendo ser trabalho, salários melhores, atendimento 

médico, escolas, compra de produtos ou aquisição de serviços; o que demonstra a 

atratividade da referida zona fronteiriça, em decorrência das interações e assimetrias 

existentes naquela região. 

Essa complementaridade e a interação de pessoas moldam de tal maneira o 

sentimento da população fronteiriça que, no dia-a-dia, passa despercebida a 

travessia entre os dois países, passando o sentimento que ali é um só Estado-

Nação. Sentimento este que só é quebrado (consoante percebido em técnica de 

observação direta) quando as autoridades locais, por algum motivo (principalmente 

no pertinente ao combate ao tráfico de drogas e armas) fazem operações de 

fiscalização e controle que acabam por restringir ou dificultar a travessia do 
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estrangeiro fronteiriço. 

 

 

Figura 1 - Ilustração com as cidades-gêmeas Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY 

Fonte: http://www.guiageo-americas.com/mapas/paraguai  

 

3.2 Efeito Fronteira na Legislação, na Região de Bela Vista/BR - Bella Vista 

Norte/PY e o Tráfico Internacional de Pessoas 

 

A faixa de fronteira é definida pelo art. 20, parágrafo 2°, da Constituição 

Federal (além do art. 1º, da Lei 6.634/79), como sendo de até 150 Km 

perpendiculares à fronteira terrestre (ao longo das fronteiras terrestres). Por sua 

Bella Vista Norte 
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feita, a região fronteiriça refere-se a região formada pelas fronteiras de dois ou mais 

países vizinhos, independentemente da existência de faixas legais de fronteira 

(SANTOS; FARINA, 2011). Vale dizer, é a “zona de influência” que a fronteira entre 

dois países possui para além do limite demarcado. 

Não por acaso a Declaração de Foz do Iguaçu do I Fórum de Debates sobre 

Integração Fronteiriça da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul entendeu 

que a região de fronteira é uma região sob a influência da fronteira, dos fluxos e 

intercâmbios que promovem uma característica própria, uma mistura de culturas e 

atividades socioeconômicas específicas (SANTOS; FARINA, 2011). Ora, a referida 

Declaração de Foz do Iguaçu da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, nada 

mais fez do que observar e retratar a existência do efeito fronteira. 

Conforme já se viu, em outra parte desta dissertação, as “interações 

fronteiriças, nas várias áreas do conhecimento, é o que se chama de ‘efeito 

fronteira’, isto é, os efeitos causados pela fronteira (faixa, zona ou limite) sobre a 

sociedade e espaço” (MARTINS, 2010). O citado efeito fronteira pode ser também 

considerado uma característica indissociável da dinâmica da própria frontreira em si. 

Voltando ao tema efeito fronteira, pode-se verificar a forma de como o citado 

efeito pode gerar reflexos, tanto na legislação nacional, quanto na legislação 

internacional; bem como na região fronteiriça objeto de estudo, qual seja Bela 

Vista/BR e Bella Vista Norte/PY. 

A primeira observação a ser feita acerca deste tema é com relação ao artigo 

21, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto do Estrangeiro (lei brasileira nº 6.815/80), bem 

como com relação ao artigo 4º da Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL 

(Mercado Comum do Sul). A análise desta Declaração Sócio-laboral será feita 

independentemente da discussão acerca da natureza jurídica da mesma, se é 

tratado formal ou se, na verdade, é apenas uma carta de princípios, pois foi 

assinada pelos chefes dos poderes executivos dos países signatários, sem passar 

pelo rito formal de tramitação dos tratados internacionais. 

Realmente, pela legislação interna brasileira, quem for estrangeiro natural de 

país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território brasileiro (que faz divisa 

entre os países), como no caso da cidades-gêmeas objeto de estudo desta 

dissertação, Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY, está autorizado a ingressar no 

território nacional, somente com carteira de identidade. Atendidas as normas legais, 

o órgão do Ministério do Trabalho permitirá a expedição de Carteira do Trabalho e 
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Previdência Social (CTPS), ao trabalhador estrangeiro fronteiriço, sendo vedada a 

utilização deste documento para trabalhar em cidade que não seja fronteiriça com 

aquela da qual é natural o trabalhador. 

Por sua feita, percebe-se, pelo teor do parágrafo 2º, do artigo 4º, da 

Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL, o efeito fronteira agindo em sua plenitude. 

É que a referida declaração dá destaque à “circulação de trabalhadores nas zonas 

de fronteira ... e as ações necessárias para melhorar as oportunidades de emprego e 

as condições de trabalho e vida destes trabalhadores”. 

Ora, a citada Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL, tem específica 

preocupação com “circulação de trabalhadores nas zonas de fronteira”, é porque o 

efeito próprio e específico da “existência da fronteira” (o efeito fronteira), naquela 

região, fez sentir, fortemente, na legislação internacional (mercosulina).  

Em sede de outros diplomas jurídicos internacionais (tratados), principalmente 

no Direito Internacional do Trabalho (convenções), capitaneado pela OIT 

(Organização Internacional do Trabalho), constata-se que o efeito fronteira tem sido 

observado, pelo menos na letra fria da lei, acerca do trabalho de estrangeiros e 

fronteiriços, consoante abaixo discutido.  

Observa-se também a influência do efeito-fronteira no aspecto da cooperação 

e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, “trabalhista” e administrativa. 

Há o chamado “Protocolo de Las Leñas”, que no Brasil foi promulgado originalmente 

pelo Decreto 2067, de 12 de novembro de 1996, sendo que um de seus objetivos é 

“harmonizar legislações nas matérias pertinentes, para obter o fortalecimento do 

processo de integração”, contribuindo “para o tratamento equitativo dos cidadãos e 

residente permanentes dos Estados Partes”. O citado Protocolo de Las Leñas foi 

atualizado e complementando (mantendo a sua essência) pelo Decreto 6891, de 2 

de julho de 2009, incluindo, além dos Países originários do MERCOSUL (Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai), a Bolívia e o Chile, facilitando o livre acesso à jurisdição 

nos citados Estados, para defesa de seus direitos e interesses, em prol dos 

nacionais, cidadãos e residentes permanentes ou habituais dos seis países ora 

referidos. Porém, na prática, a demandar um aprofundamento dos estudos, os 

cidadãos sequer têm conhecimento desta legislação em prol de seus interesses. 

Todos estes objetivos e encaminhamentos do Protocolo de Las Leñas somente foi 

providenciado, porque as características próprias da fronteira (efeito fronteira), assim 

o exigiram, visando “o fortalecimento do processo de integração”, o qual se dá, 
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principalmente, através e na região fronteiriça. 

Importante documento internacional no âmbito do Mercosul, Bolívia e Chile é 

o “Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes”, o qual é ratificado 

no Brasil pelo Decreto n° 6975/2009, tendo o mesmo, entre seus 

objetivos/considerandos/convencimentos, o de “combater o tráfico de pessoas para 

fins de exploração de mão-de-obra e aquelas situações que impliquem degradação 

da dignidade humana”. No documento em tela, é cabal a percepção do efeito 

fronteira (dinâmicas próprias que a região fronteiriça possui), pois os países 

signatários somente tiveram interesse em pactuar o referido tratado, porque 

observaram a necessidade da “implementação de uma política de livre circulação de 

pessoas”, “solucionar a situação migratória” e, conforme aqui referido “combater o 

tráfico de pessoas para fins de exploração de mão-de-obra”. Todas estas questões 

são prodigas de ocorrerem (apesar de não ser exclusividade) na e através da 

fronteira. 

Evidente a ação do efeito fronteira na legislação internacional, por exemplo, 

em relação aos cidadãos originários do Brasil e da Bolívia, via o Decreto 6737, de 12 

de janeiro de 2009, ao conceder “permissão de residência, estudo e trabalho a 

nacionais 'fronteiriços' brasileiros e bolivianos”. 

Reconhece o Decreto 6737/2009, tratado internacional entre Brasil e Bolívia, 

que as fronteiras entre os dois países “constituem elementos de integração de suas 

populações”, sendo necessários instrumentos jurídicos de cooperação na área de 

circulação de pessoas e controle migratório. Portanto, "celebram este acordo para 

permissão de ingresso, residência, estudo, trabalho, previdência social e concessão 

de documento especial de fronteiriço a estrangeiros residentes em localidades 

fronteiriças” que relaciona (Brasiléia a Cobija, Guajará-Mirim a Guayeramirim, 

Cáceres a San Matias e Corumbá a Puerto Suarez). 

No caso das regiões fronteiriças citadas no Decreto 6737/2009, até por 

expressa disposição do próprio texto deste pacto internacional, o efeito-fronteira 

ocorre, buscando gerar “integração de suas populações”. Não fosse a fronteira, não 

haveria este instrumento internacional a tratar desta situação específica. Finalmente, 

com relação à divisa Brasil/Paraguai, especificamente, há o efeito-fronteira a 

despontar, exigindo uma regulação mínima no tocante aos chamados “sacoleiros” 

(brasileiros que compram produtos no território paraguaio que faz divisa com cidades 

brasileiras, como Foz do Iguaçu-PR/ciudade del Leste, Ponta Porã-MS/Predro Juan 
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Caballero, Bela Vista-MS/Bella Vista Norte, atravessando a fronteira sem pagar os 

tributos adequados e vendendo seus produtos mais baratos em grandes cidades 

brasileiras).  

No pertinente a citada regulação tributária mínima, o efeito fronteira veio a 

lume, através da promulgação da lei 11.898, de 08 de janeiro de 2009, que instituiu 

o Regime de Tributação Unificada – RTU na importação, por via terrestre, de 

mercadorias procedentes do Paraguai. Esta legislação nacional somente surgiu, 

porque a fronteira, através de seu efeito, exigiu uma providência, por parte do 

legislador brasileiro, no intuito de tentar facilitar a regularização do comércio de 

produtos, tanto por parte dos fronteiriços (de ambos os lados da fronteira), quanto 

por parte dos cidadãos que circulam e comercializam através da fronteira.  

Também Brasil e Uruguai têm um “acordo para permissão de residência, 

estudo e trabalho a nacionais 'fronteiriços brasileiros e uruguaios” (LOPES, 2009, p. 

434). É o Decreto 5105/2004 que promulgou o acordo celebrado em 21/08/02. No 

acordo internacional Brasil/Uruguai há o estabelecimento de um “regime especial de 

fronteira”, com permissão para o exercício do trabalho, com direitos e obrigações 

previdenciárias correspondentes ao trabalho prestado. Aqui tem-se mais um 

exemplo de efeito-fronteira, para fins de direito internacional, onde a fronteira é 

considerada zona de integração e de solidariedade e não apenas um limite de 

jurisdição. 

Com relação às normas da OIT (que também são pactos internacionais, 

inclusive de direitos humanos trabalhistas), a Convenção 97, de 1939 (revista em 08 

de junho de 1949), ratificada pelo Brasil, em 18 de junho de 1965, versa sobre o 

trabalhador migrante, mas não se aplica ao trabalhador fronteiriço. Por sua feita, a 

Convenção 143, de 04 de junho de 1975, privilegia que ocorra a regularização do 

trabalhador em condições ilegais (não afastando a sua aplicação ao trabalhador 

fronteiriço), estabelecendo punições, tanto para os traficantes de mão-de-obra, 

quanto para os empregadores; garantindo ao trabalhador o direito de não ser 

considerado ilegal pela simples perda de seu emprego e que lhes sejam garantidos 

os direitos decorrentes de empregos anteriores, quanto à remuneração, seguridade 

social e outras vantagens. 

Tal convenção (a Convenção 143), até o momento, não foi ratificada pelo 

Brasil; mas se o for, será mais um caso em que o trabalhador fronteiriço poderá se 

beneficiar do efeito-fronteira. Então, o efeito-fronteira tem sido observado na 
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legislação nacional e internaciona, inclusive na que trata do tráfico de pessoas, na 

modalidade trabalho escravo.  

Lima Filho (2011, p. 22), ao tratar dos mecanismos de proteção jurídica ao 

trabalhador migrante fronteiriço, refere que, para os trabalhadores integrantes dos 

países do Mercosul, além de estarem dispensados do visto de entrada, ingressam 

em território nacional, sem precisar de passaporte, portado apenas a cédula de 

identidade. 

Havendo trabalho do imigrante em situação irregular, fará jus aos direitos 

trabalhistas, como parte de uma relação de trabalho, ainda quando contratado à 

margem da exigência legal de autorização ou permiso. É o entendimento esposado 

por Lima Filho (2011, p. 24). E para tanto, este autor indica decisão da primeira 

turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Recurso de Revista (RR) 

49800.44.2003.5.04.0005, onde o relator, Ministro Luiz Felipe de Melo, baseia o seu 

voto nos princípios da dignidade humana, da valorização social do trabalho e da não 

discriminação, para reconhecer ao trabalhador em situação irregular, que laborou em 

atividade lícita, os direitos previstos na legislação protetiva brasileira. 

Esclarece-se que, confome análise feita por Lima Filho (2011), no parágrafo 

anterior, com base na decisão supra citada, não se está autorizando a entrada 

irregular de trabalhadores no Brasil, o que a decisão entendeu é que, já tendo 

entrado o trabalhador irregularmente e prestado serviços em atividades lícitas, seus 

direitos trabalhistas devem ser preservados, como se regular estivesse no país. 

As questões trazidas por Lima Filho (2011) e ora analisadas são mais uma 

demonstração do efeito fronteira na legislação em geral, e, no caso do Recurso de 

Revista indicado, ocorre a observação do efeito fronteira numa decisão judicial 

(jurisprudência), pois somente havendo o efeito fronteira (ou dinâmica da fronteira) é 

que tais situações seriam trazidas à baila.  

Conforme se pode até aqui observar, o efeito fronteira influencia e reflete na 

legislação nacional e internacional estudada. 

Pois bem, o objeto  desta dissertação é, justamente, a partir do método 

indutivo, com base no método da complexidade, de Edgar Morin e com suporte no 

estudo de um caso (um processo judicial, o qual é objeto de análise científica), 

determinar se o efeito fronteira influencia (ou não) na ocorrência do tráfico 

internacional de pessoas, na e através da região fronteiriça de Bela Vista, Estado de 

Mato Grosso do Sul, Brasil e Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, 
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Paraguai. 

Para responder tal pergunta, é preciso se ter em mente que no método do 

pensamento complexo, de Edgar Morin, é fundamental observar que  o pensamento 

simples “separa” o objeto de estudo, por sua feita, o pensamento complexo “une”. 

“Complexus significa originalmente o que se tece junto. O pensamento complexo, 

portanto, busca distinguir (mas não separa) e ligar” (MORIN, 2003). Então, torna-se 

necessário “unir” os dois lados da fronteira, respeitando-se suas características 

próprias, que se expressam através do efeito fronteira. Em outras palavras, não 

basta um pensamento “simples” que separa e limita os dois lados da linha fronteiriça, 

mas o que deve prevalecer é o pensamento “complexo” que une o objeto de estudo 

fronteira, para buscar soluções para os problemas vivenciados, através da 

integração de toda a região fronteiriça. 

Para melhor se compreender como se dá a relação entre a fronteira em si e o 

efeito que ela gera (efeito fronteira), pode-se aplicar o princípio da “recursão 

organizacional”, do pensamento complexo de Edgar Morin, segundo o qual “os 

produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causa e produtores daquilo que os 

produziu... tudo o que é produzido volta sobre o que produziu num ciclo ele mesmo 

auto-constitutivo, auto-organizador, e autoprodutor” (MORIN, 2008, p. 108). Daí, 

pode-se entender o efeito fronteira é inerente a existência da fronteira e vice-versa, 

numa relação de retroatividade (ou circularidade autoprodutiva ou autoalimentativa) 

de causa e efeito (MORIN, 2003). Isto é, o efeito fronteira precisa da mesma para 

existir, e vice-versa. 

Por sua feita, a par da fronteira e do efeito fronteira, com suas características 

próprias, tem-se o deserviço à humanidade, atividade criminosa repudiada 

internacionalmente e total desrespeito à dignidade da pessoa humana do 

trabalhador, que é o tráfico internacional de pessoas, na modalidade trabalho 

escravo. 

A dificuldade torna-se ainda maior, eis que a fronteira é um sistema aberto 

(MACHADO et al, 2006), onde as interações ocorrem em diferentes escalas, com 

interesses locais, mas também nacionais e internacionais (como se pode entender, 

no caso do tráfico internacional de pessoas). 

Tanto pior o problema, pois, como informa Raffestin (1993 apud MARTINS, 

2010), é a fronteira a interface (o espaço híbrido) entre as diferenças de diversas 

ordens, entre os dois lados da zona fronteiriça, sendo fontes de cooperação, bem 
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como de conflitos, pois, enquanto território é relacional (principalmente relações de 

poder) com dinâmicas próprias.  

A região de Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY tem como característica 

marcante, como já se viu, em outra parte desta dissertação, o fato de serem 

cidades-gêmeas (apenas separada por uma ponte de 100 metros, 

aproximadamente, sobre o Rio Apa). 

Apesar de aspectos positivos, acerca das duas cidades-gêmeas, não se pôde 

deixar de enxergar, a partir de uma observação direta da região, que ambas as 

cidades possuem problemas estruturais comuns, como por exemplo: problemas de 

saneamento básico e falta de rede de esgoto, precário atendimento de saúde, por 

falta de profissionais ou materiais necessários, etc. 

Nesta faixa de fronteira é grande o deslocamento de pessoas entre os países, 

eis que a travessia se dá de maneira bem simples, bastando atravessar uma ponte. 

Nesta região de fronteira, ambas as cidades possuem uma infra-estrutura básica, 

como ruas asfaltadas, postos médicos, delegacia de policia, demais órgãos públicos 

administrativos, bem como lojas, mercados etc., ainda que de forma bem simples e 

básica (conforme pode constatar o pesquisador, em visita de mera observação que 

fez à localidade, sem qualquer tipo de abordagem, principalmente sem qualquer tipo 

de entrevista com os moradores de ambos os lados da região). 

De qualquer forma, a importância de se estudar esta região fronteiriça se dá 

na medida da existência de semelhanças entre ela e outras espalhadas pelo Brasil e 

seus vizinhos, então, eventuais soluções e indicações para os problemas nela 

localizados, poderão ser úteis em outras fronteiras de mesmo tipo. Isto sem falar que 

a questão das fronteiras e do tráfico de pessoas (na modalidade trabalho escravo) 

através delas é tema atual e um aprofundamento dos estudos da legislação nacional 

e internacional aplicável, tanto em Bela Vista, quanto em Bella Vista Norte (eis que o 

Paraguai também ratificou o Protocolo ou Convenção de Palermo, que trata do 

enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas, através da lei paraguaia 2.396, 

de 28 de maio de 2004)21, bem como em outras fronteiras brasileiras, poderá 

demonstrar a necessidade de atualização ou a correta interpretação, no tocante a 

existência do efeito-fronteira, a exigir especial atenção dos estudiosos da matéria, 

                                            
21

 Publicação sobre Cooperação e Coordenação Policial no Mercosul e Chile para o Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, p. 63, OIT. 
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para futuros outros estudos e possíveis soluções complementares, em prol do 

cidadão trabalhador fronteiriço. 

Já foi explicitado que o tráfico de pessoas (ou de seres humanos) é gênero de 

ilegalidade internacional, sendo uma de suas espécies o trabalho escravo, ou, como 

consta do tipo penal do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, “redução a condição 

análoga a de escravo”. 

Por elucidativo, transcreve-se novamente, o artigo 3º, alínea “a” do Protocolo 

de Palermo (Decreto 5017/2004), o qual esclarece, textualmente, o que vem a ser 

tráfico de pessoas: 

 

 A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas 
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 
ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. 
A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos22 [grifo nosso] 

 

Consoante já foi confirmado, o efeito fronteira influencia a legislação 

internacional (como o protocolo de Palermo supratranscrito) em geral e sobre 

Direitos Humanos, inclusive os Trabalhistas. 

Esta questão reforça o tema ora em debate, pois se há legislação nacional e 

internacinal que procura soluções para temas decorrentes da existência e influência 

do efeito fronteira; então tal efeito tem reflexos corriqueiros de sua influência na 

própria fronteira limite, região ou zona. 

Por tudo quanto aqui discutido e analisado, observa-se que a influência do 

efeito fronteira na região de Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY traz consigo, a par 

de aspectos positivos de interação e complementaridade, também traz o aspecto 

negativo do tráfico internacional de pessoas na modalidade de trabalho em 

condições análogas à de escravo ou trabalho escravo. 

                                            
22

 Art. 3º “a” do Decreto nº 5.017/04. 
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A conclusão acerca da influência do efeito fronteira (na região analisada), 

num caso concreto de trabalho escravo (tráfico internacional de pessoas), depende 

da análise de autos judicias, onde será buscada, inclusive através de técnicas de 

análise e interpretação, a ocorrência ou não do citado efeito no processo judicial, 

estudado a seguir. 
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4 DINÂMICA DA FRONTEIRA E TRABALHO ESCRAVO: ANÁLISE DE UM 

PROCESSO JUDICIAL 

 

4.1 Interpretação Textual 

 

Para se interpretar e analisar um texto, depoimento ou entrevista faz-se 

necessária a utilização de técnicas de análises interpretativas, na busca do conteúdo 

puro da mensagem que o texto passa, ou de elementos previamente imaginados 

pelo analista. 

Uma das hipóteses de interpretação textual, mensurando e codificando os 

elementos de qualquer mensagem é a técnica de análise qualitativa de conteúdo 

(LEITE, 2008, p. 204), a qual vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, “utilizando-

se técnicas novas em várias áreas de conhecimento, particularmente utilizada para 

estudar material do tipo qualitativo, ao qual não é possível aplicar técnica 

aritmética”.23 

Portanto, para se verificar, num caso concreto, se a fronteira (efeito ou 

dinâmica da fronteira) e o tráfico internacional de pessoas, na modalidade de 

trabalho escravo têm repercursões além da zona fronteiriça, optou-se por estudar 

um processo judicial escolhido para este fim, utilizando-se da interpretação textual, 

com base na análise de conteúdo, interpretando-se os depoimentos dos 

trabalhadores paraguaios e das testemunhas do autor, bem como da sentença. 

A análise de conteúdo, desde sua origem, é uma técnica que consiste em 

relacionar a freqüência da citação de alguns temas, palavras ou idéias em um texto 

para medir o peso “relativo” atribuído a cada determinado assunto ou tema pelo 

autor da palavra, falada ou escrita (CHIZZOTTI, 2008, p. 114). Analisa-se a 

comunicação na pretensão de se manter a imparcialidade objetiva, socorrendo-se, 

em regra, da quantificação (podendo ser utilizada também em sua função qualitativa, 

conforme abaixo) das unidades do texto claramente definidas, gerando-se, ao final e 

ao cabo, resultados passíveis de quantificação, ou, como no caso desta dissertação, 

busca-se a confirmação ou a refutação das informações existentes num dado texto, 

a partir de categorizações. 

                                            
23

 LEITE, Francisco Tarciso, Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: monografias, 
dissertações, teses e livros. Aparecida, SP : Idéias & Letras, 2008, p. 204. 
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Conforme Chizzotti (2008), a análise de conteúdo construiu um conjunto de 

procedimentos e técnicas de extrair o sentido de um texto por meio das unidades 

elementares: palavras-chave, termos específicos, categorias, sempre no intuito de 

identificar as freqüências ou constância dessas unidades para fazer inferência e 

extrair os significados inscritos no texto a partir de indicadores objetivos, 

estabelecendo correlações significativas entre as unidades e o conteúdo relevante 

da mensagem, sendo muito utilizada em comunicações de entrevistas. 

A doutrina e prática acerca da análise de conteúdo a entendiam como forma 

de interpretar, quantitativamente, as idéias subjacentes a um texto. Porém, segundo 

Leite (2008, p. 204), “descobriu-se a técnica qualitativa de conteúdo [...] utilizando-se 

técnicas novas em várias áreas de conhecimento”. 

É possível se analisar, com técnicas de análise de conteúdo, dados em 

pesquisas qualitativas a partir de escolhas teórico-metodológicas. Appolinário (2012, 

p. 164) esclarece que existem as seguintes possibilidades: o “método de codificação 

teórica (GLASER; STRAUS, 1967; CORBIN, 1990); análise de conteúdo (BARDIN, 

1977; DELGADO; GUTIÉRRES, 1994, MAYRING, 2002), análise do discurso 

(FIORIN, 2000; MINAYO, 2000)”. 

Portanto optou-se por se utilizar, nesta dissertação, a análise de conteúdo do 

tipo qualitativo, a partir de ensinamentos sobre o tema de Mayring (2002 apud 

APPOLINÁRIO, 2012, p. 165-167), o qual inclusive relacionou possíveis etapas a 

serem seguidas, num procedimento de análise de conteúdo, numa análise 

eminentemente qualitativa, fugindo-se do uso original da análise de conteúdo, o qual 

fora de caráter quantitativo. 

Ao se estudar, mais profundamente, a análise de conteúdo, para se habilitar à 

análise dos depoimentos e da sentença do processo objeto de estudo, percebeu-se 

que as categorizações devem ser feitas a priori e que certas etapas do procedimento 

de análise de conteúdo devem ser seguidas, priorizando-se a face de pesquisa 

qualitativa que a referida técnica de análise de conteúdo possui. 

Possível procedimento de análise de conteúdo é o utilizado por Mayring 

(2002)24, observando-se as seguintes etapas: 

a) definição do material: selecionam-se as entrevistas ou partes delas que 

tenham relação e sejam especialmente relevantes para a solução do problema de 

                                            
24

 Critérios definidos e transcritos do livro de APOLINÁRIO, Fábio, Metodologia da ciência: Filosofia e 
prática da pesquisa, Cengage Learning:São Paulo, 2ª Edição, 2012. p. 165. 
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pesquisa; 

b) procede-se, então, a uma avaliação da situação de coleta de dados – 

incluindo-se, aí, as informações acerca de como o material foi obtido, quem 

participou da coleta, como foi realizado o registro do material etc.; 

c) tomando por base determinado referencial teórico, o pesquisador deve 

refletir sobre que direcionamento a análise dos dados tomará, prestando especial 

atenção para não entrar em conflito com a formulação original do seu problema de 

pesquisa; 

d) utilizando uma técnica analítica de sua escolha, o pesquisador procede à 

categorização dos dados em “unidades analíticas”, que são finalmente interpretadas 

tendo em vista o problema de pesquisa e o referencial teórico adotado. 

A técnica analítica utilizada nesta dissertação é a de redução e simplificação 

dos dados coletados, a partir dos depoimentos colhidos e da sentença no processo 

judicial. Passa-se, a seguir, a um breve histórico do processo judicial analisado, à 

categorização dos dados e análise técnica dos citados depoimentos, bem como da 

sentença (transcrição parcial). 

 

4.2 Análise de Conteúdo: Processo Judicial Trabalhista (Tráfico Internacional 

de Pessoas-Trabalho Escravo) e Categorização dos Dados 

 

O processo judicial analisado, objeto desta pesquisa, traz a informação da 

ocorrência do resgate de 21 trabalhadores paraguaios, os quais estavam prestando 

trabalho em condição análoga à de escravo (trabalho escravo, o qual é uma das 

espécies do tráfico internacional de pessoas), por terem sido vítimas, entre outras 

ilegalidades, de supressão da liberdade de locomoção. Também teriam sido 

introduzidos de forma clandestina no Brasil e arregimentados na fronteira Bela 

Vista/BR e Bella Vista Norte/ PY (conforme trajeto de “A” até “F”, indicado na figura 2 

supra, sendo que a figura “B” – Bela Vista/BR- não aparece, porque está atrás da 

figura “A” – Bella Vista Norte/PY), com a promessa de receberem seus haveres 

trabalhistas, o que não ocorreu, tendo laborado em jornada exaustiva de trabalho, 

além de desrespeitados os demais direitos trabalhistas. 

De tudo quanto pesquisado e refletido nesta dissertação, entende-se que a 

melhor categorização para fins de análise de conteúdo, baseada nos estudos de 

Mayring (2002), dos dados constantes dos depoimentos prestados, bem como 
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constantes da sentença, no processo judicial estudado é a seguinte: 

1. Ocorrência do Efeito Fronteira, entendido no sentido de dinâmica e 

especificidade do espaço fronteiriço; 

2. Ocorrência do Tráfico Internacional de Pessoas, entendido como o 

trabalho em condições análogas à de escravo (trabalho escravo); 

3. Aplicação da legislação nacional e internacional; 

4. Atendimento pela legislação à realidade fronteiriça de Bela Vista/BR e 

Bella Vista Norte/PY. 

 

 

Figura 2 - Ilustração do deslocamento de Bella Vista Norte, Paraguay a Campo Grande – 

MS (trajeto: letras “A” até “F”). Fonte: http//www.google maps.mht 
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Certo é que o processo judicial ora objeto de análise é especial, no sentido de 

ser o único que o pesquisador pode localizar (por acaso, acabou sendo convocado 

atuar, profissionalmente, no referido processo), já que o cadastramento que a justiça 

do trabalho faz, não leva em conta a origem dos trabalhadores, o que torna inviável 

localizar outros processos semelhantes, para outras análises, além de eventual 

quantificação. 

 

4.3 Depoimentos e Sentença: Transcrição parcial e Análise de Conteúdo 

 

A partir da categorização acima definida, passa-se à análise de conteúdo dos 

depoimentos dos trabalhadores e das testemunhas da parte autora, bem como da 

sentença. 

Para preservar o nome dos trabalhadores, foram utilizadas abreviaturas e, 

para as demais pessoas, as designações: de “Fulano de Tal”, o “réu”; de “Beltrano”, 

o preposto/aliciador. 

 

Categoria número 1: Ocorrência do Efeito Fronteira, entendido no 

sentido de dinâmica e especificidade do espaço fronteiriço: 

 

Na transcrição abaixo destacada, verifica-se a ocorrência do efeito fronteira 

nos depoimentos dos trabalhadores paraguaios, na medida em que interações 

fronteiriças, corroboradas pelas assimetrias entre as cidades de Bela Vista/BR e 

Bella Vista Norte/PY, facilitou e oportunizou a arregimentação dos trabalhadores 

paraguaios na zona de fronteira estuda, levando-os para Campo Grande. 

De fato, basta observar os seguintes trechos dos depoimentos: 

 

A. V., trabalhador paraguaio: 

[...] O Sr. “Fulano de Tal” me buscou na fronteira com o 
Paraguai, mas do lado do Brasil. O Sr. “Fulano de Tal” foi me 
buscar juntamente com o capataz. Além de mim havia outros 5 
paraguaios aguardando o Sr. “Fulano de Tal”. Fomos para a 
Fazenda “X”. [...] Quando chegamos à fazenda já havia outros 31 
paraguaios trabalhando. Enquanto estive na fazenda alguns 
trabalhadores paraguaios retornaram ao Paraguai e outros 
vieram. [...] Quando chegávamos com o Sr. “Fulano de Tal” próximo 
à fronteira nós atravessamos a pé e ele nos pegava do outro lado. O 
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Sr. “Beltrano” recrutava paraguaios jovem no Paraguai para vir 
trabalhar para o Sr. “Fulano de Tal”. O Sr. “Fulano de Tal” ia 
freqüentemente buscar paraguaios jovens no Paraguai...[grifo nosso] 

Observa-se claramente que os trabalhadores eram aliciados na região 

fronteiriça, já existindo 31 trabalhadores paraguaios trabalhando na fazenda e 

alguns retornaram ao Paraguai e outros vieram para o Brasil. O fato de que a 

fronteira entre as duas cidades é uma ponte de 100 metros sobre o Rio Apa, facilita 

que os trabalhadores atravessem a pé a fronteira para serem contratados no lado 

brasileiro. 

Passa-se, agora, ao segundo depoimento: 

 

D. M., trabalhador paraguaio: 

[...] QUE entrou em território nacional há aproximadamente 03 (três) 
meses; QUE pessoa de nome “Beltrano”, paraguaio disse ao 
depoente que fazendeiro de nome “Fulano de Tal” queria recrutá-lo 
para trabalhar em sua fazenda; QUE após este contato, e a 
concordância do depoente, o Sr. “Fulano de Tal” foi recrutá-lo em 
Bela Vista/Paraguai para trabalhar em sua fazenda, de nome “X”, 
no Brasil, para serviços gerais; QUE o fazendeiro entrou em 
território nacional pela cidade de Bela Vista, indo direto para a 
fazenda em Campo Grande, sem passar em momento algum pelo 
controle migratório da Polícia Federal. [grifo nosso] 

No caso deste depoimento, fica ainda mais claro a influência do efeito 

fronteira neste processo judicial, bem como na vida e no destino destes 

trabalhadores paraguaios, pois o depoente foi recrutado em Bella Vista 

Norte/Departamento de Amambay/Paraguai para trabalhar em fazenda no Brasil, 

entrando em território nacional pela cidade de Bela Vista/Estado de Mato Grosso do 

Sul/Brasil, sem passar pelo controle migratório da Polícia Federal. Vale dizer, as 

especificidades da região fronteiriça estudada permitiu a arregimentação de 

trabalhadores, como uma demonstração da dinâmica e descontinuidade do território 

fronteiriço em tela. 

 

Primeira Testemunha do Reclamante 

 

W.A.P., brasileiro, casado, auditor fiscal do trabalho. Testemunha advertida e 

compromissada na forma da 1ei, às perguntas respondeu que:  

[...] 5. quando da inspeção ainda os traba1hadores paraguaios 
ouvidos relataram que em diversas oportunidades era o próprio 
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reclamado quem ia até a fronteira selecionar e contratar os 
trabalhadores paraguaios;  
[...] 19. foi encontrado na fazenda um brasiguaio, um brasileiro que 
mora na fronteira e que tem algum sotaque. Esse brasiguaio era 
um encarregado de campo, mas declarou que algumas vezes foi 
até a fronteira recrutar pessoal; 
20.foi relatado na inspecão, que o reclamado e esse brasiguaio iam 
até à frontejra contratar paraguaios;[...] [grifo nosso] 

 
Nada mais.___________W.A.P 
 
 

Também o depoimento da primeira testemunha do reclamante (autor: MPT) 

comprova a influência do efeito fronteira no caso judicial estudado, ao confirmar a 

ida do réu (reclamado) até a fronteira para selecionar e contratar trabalhadores 

paraguaios. Ora, tal atitude somente se faz economicamente interessante, ante as 

assimetrias entre o Brasil e o Paraguai e a interação fronteiriça (no caso, em 

atividade ilícita), em decorrência do efeito fronteira. 

Ainda neste mesmo depoimento a interação social é demonstrada quando um 

brasiguaio (brasileiro que mora na fronteira e é mais acostumado com a língua e os 

costumes fronteiriços) que possui algum sotaque vai a fronteira recrutar pessoal, 

facilitando a atividade do próprio empregador acompanhando-o até a fronteira, para 

que se efetivassem as contratações. 

 

Segunda Testemunha do Reclamante 

 

Conforme se tem alardeado, o efeito fronteira é aquele decorrente da 

confluência da fronteira, do fato de sua existência, dinâmica e especificidades sobre 

as sociedades e territórios lindeiros (MARTINS, 2010). Sendo certo que o efeito 

fronteira, ante as suas características próprias, pode afetar lugares e moradores a 

quilômetros de distância. 

Veja-se o caso do depoimento da segunda testemunha do reclamante abaixo 

transcrito, uma perfeita caracterização dos reflexos do efeito fronteira (dinâmica do 

espaço fronteiriço) das cidades de Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY, em pessoas 

(trabalhadores) que estão, na cidade de Campo Grande-MS, a mais de 300 Km de 

distância da zona fronteiriça. 

Realmente, a testemunha ouvida informa que foram encontrados 

trabalhadores “também paraguaios que não eram paraguaios” (“paraguaios 
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brasileiros”), falando espanhol mas eram brasileiros, conforme apresentação dos 

documentos. Por óbvio, na verdade, tratam-se, apesar de os documentos 

brasileiros”, de trabalhadores paraguaios (“falavam espanhol”), morando em fazenda 

na zona rural de Campo Grande e que foram arregimentados através da fronteira 

estudada. É o efeito fronteira em seu aspecto de interação fronteiriça, trabalhista, 

social e cultural. 

A seguir o referido depoimento:  

 

A.O.P.K., brasileiro, casado. Testemunha advertida e compromissada na 

forma da lei, às perguntas respondeu que:  

[...] 14.foram encontrados paraguaios, brasileiros e também 
paraguaios que não eram paraguaios. Esses últimos falavam 
espanhol mas eram brasileiros, o que somente foi constatado 
quando da apresentação dos documentos; 
15. esses paraguaios brasileiros também relataram que haviam 
sido trazidos pelo reclamado do Paraguai; 
19. pelo que se lembra o Sr. H. era paraguaio, mas não se recorda 
se ele tinha nacionalidade brasileira. (grifo nosso) 

Categoria número 2: Ocorrência do Tráfico Internacional de Pessoas, 

entendido, nesta categoria, como o trabalho em condições análogas à de 

escravo (trabalho escravo): 

 

A seguir, transcrição e análise dos depoimentos, pertinente à categoria 

número 2: 

 

A. V., trabalhador paraguaio: 

[...] O Sr. “Fulano de Tal” me buscou na fronteira com o Paraguai, 
mas do lado do Brasil. O Sr. “Fulano de Tal” foi me buscar 
juntamente com o capataz. Além de mim havia outros 5 paraguaios 
aguardando o Sr. “Fulano de Tal”. Fomos para a Fazenda “X”. [...] Há 
dois meses e 11 dias que não recebo o meu salário. [...] Não podia 
sair da Fazenda sem autorização do Sr. “Fulano de Tal”. [...] 
Começávamos a trabalhar às 5:30 horas, parávamos para o 
almoço às 11:15 horas, retornávamos às 13:00 horas e 
terminávamos o trabalho às 17:30 horas de segunda a sábado e 
feriados. Aos domingos nós trabalhávamos das 5:30 às 9:00 
horas, lavando o asfalto. [...] [...] Quando chegamos à fazenda já 
havia outros 31 paraguaios trabalhando. Enquanto estive na fazenda 
alguns trabalhadores paraguaios retornaram ao Paraguai e outros 
vieram. Há 7 meses o Sr. “Fulano de Tal” colocou um guarda na 
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entrada da fazenda. O guarda tinha ordens para não nos deixar 
sair da fazenda, salvo com ordem do Sr. “Fulano de Tal. [grifo 
nosso] 

Da análise do depoimento em tela, observa-se claramente a existência do 

Tráfico Internacional de Pessoas, na modalidade de trabalho prestado em condição 

análoga à de escravo, ou trabalho escravo, em uma expressão mais reduzida do 

termo (BRITO FILHO, 2004, p. 73), tendo-se em mente que a denominação 

adequada, inclusive constante do art. 149 do Código Penal Brasileiro, é a mais 

completa e anteriormente referida. É importante esclarecer que, conforme já 

determinado neste trabalho, entende-se trabalho em condição análoga à de escravo 

como um gênero do qual são espécies o trabalho forçado, a jornada exaustiva de 

trabalho,  as condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do 

trabalhador em razão de dívida. 

Consoante definição do Protocolo de Palermo, Decreto 5.017/2004 em seu 

art. 3º, alínea “a”, uma das formas do tráfico de pessoas é o trabalho ou serviços 

forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura e a servidão. Portanto, o 

trabalho escravo é uma das formas do tráfico de pessoas, e, se o mesmo ocorrer de 

maneira transnacional, existirá o tráfico internacional de pessoas, na modalidade 

trabalho escravo. Observa-se a ocorrência deste fenômeno, na frontreira estudada, a 

qual, por suas características, facilitou a atividade ilícita de exploração do trabalho 

escravo, originando-se na fronteira, com o aliciamento de trabalhador e 

consumando-se na cidade de Campo Grande/MS.  

Acontecia a utilização de expedientes para impedir que os trabalhadores 

paraguaios (32 no total: o depoente, mais 31 outros que já havia na fazenda, quando 

o depoente chegou) saíssem do local de trabalho, com um guarda que tinha ordens 

de somente deixá-los sair com autorização do patrão, Sr. Fulano de Tal. A jornada 

de trabalho era exaustiva: das 5:30h às 17:30h todos os dias, à exceção do 

domingo, quando terminava às 9h da manhã (63 horas semanais constantemente). 

A existência do atravessador de mão-de-obra restou observada, por ter o Sr. 

Beltrano, a mando do Sr. Fulano de Tal, ido “recrutar trabalhadores no Paraguai”. Os 

direitos trabalhistas não eram respeitados, tendo ficado o depoente “2 meses e 11 

dias” sem receber o seu salário. 

Vê-se que várias das características do tráfico internacional de pessoas, na 

espécie de trabalho escravo estão presentes neste depoimento. Principalmente o 
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trabalho escravo na espécie trabalho forçado, com privação do direito de ir e vir (um 

guarda na porta), jornada exaustiva de trabalho, com trabalho diário em muito 

superior à jornada normal de 8 horas, ou de 10 horas, nos casos excepcionais que a 

lei autoriza. 

Passa-se, agora, ao segundo depoimento: 

 

D. M., trabalhador paraguaio: 

[...] QUE entrou em território nacional há aproximadamente 03 (três) 
meses; [...] o Sr. “Fulano de Tal” foi recrutá-lo em Bela 
Vista/Paraguai para trabalhar em sua fazenda, de nome “X”, no 
Brasil, [...]QUE o fazendeiro entrou em território nacional pela 
cidade de Bela Vista, indo direto para a fazenda em Campo 
Grande, sem passar em momento algum pelo controle 
migratório da Polícia Federal; [...] QUE trabalhava das cinco 
horas da manhã até as onze da noite, todos dias, com folga aos 
domingos; [...] QUE terminados os três meses de trabalho, no dia 02 
de julho, o estrangeiro reivindicou o pagamento, e o Sr. “Fulano de 
Tal” disse que não tinha dinheiro para efetuá-lo. [...] QUE ligou para 
esta Delegacia porque foi deixado na Rodoviária pelo fazendeiro, 
sem subsídios para deixar o País, e também porque estava 
indignado com o ocorrido. [grifo nosso] 

Consoante o depoimento ora analisado, o tráfico internacional de pessoas 

restou caracterizado, eis que, o fato do trabalhador paraguaio e o atravessador de 

mão-de-obra entrarem “no território brasileiro” através da cidade de Bela Vista/BR 

(saindo de Bella Vista/PY), “sem passar pelo controle migratório da Polícia Federal”, 

é mais uma prova de que a fronteira em tela é porosa e que esta característica 

própria da fronteira estudada influenciou, facilitou a ocorrência do tráfico 

internacional de pessoas, na modalidade trabalho escravo através da referida 

fronteira. 

No caso, restou evidente o intuito de se aproveitar da fragilidade do 

trabalhador (ou vulnerabilidade, como diz o Protocolo de Palermo), perpetrando-lhe 

fraude e engodo, numa atitude de má-fé por parte do pretenso empregador (que o 

deixou na rodoviária, sem dinheiro para viajar de volta ao Paraguai. Tal atitude do 

patrão evidencia mais uma característica da prestação de serviços em trabalho 

escravo (e do tráfico de pessoas) que é a utilização de ardis, para enganar o 

trabalhador e mantê-lo ou levá-lo para a sua condição de explorado. 

O trabalho escravo na espécie jornada exaustiva de trabalho também restou 

caracterizada, com jornada de trabalho das 5:00h da manhã até as 11:00h da noite, 
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de segunda a sábado, resultando em 18 horas de trabalho diárias, quando o correto 

seria 8h diárias, ou, no máximo dez horas excepcionalmente e desde que se 

obedeça aos requisitos e exigências legais (acordo de trabalho). 

Também o descumprimento contumaz da legislação trabalhista foi verificado, 

pois o trabalhador, após 3 meses de trabalho reivindicou o pagamento de seu salário 

(o correto é pagamento mensal, no máximo), sendo deixado na rodoviária, sem 

qualquer pagamento de qualquer direito trabalhista a que fazia jus. 

 

Também F. A., trabalhador paraguaio relata: 

[...] QUE o depoente pediu R$ 50,00 em junho para mandar para 
sua família no Paraguai, e o Sr. “Fulano de Tal” disse que não 
seria possível, já que o depoente não poderia sair da fazenda 
para enviar dinheiro; [...] QUE começava a trabalhar às 03 horas da 
manhã, terminando o serviço às nove horas da noite; [...] QUE o Sr. 
“Fulano de Tal” mandava pessoas embora sem pagamento, e 
algumas fugiam da propriedade. [...] QUE não podia deixar a 
fazenda, já que não tinha dia de folga; [grifo nosso] 

Neste terceiro depoimento, além de se confirmarem todos os fatos 

ensejadores de tráfico de pessoas trazidos pelos dois depoimentos anteriores, 

reforçou-se a caracterização pelo fato do depoente não poder sair da fazenda, para 

enviar dinheiro a seus familiares no Paraguai, obrigando que algumas pessoas 

“fugissem da propriedade”, porque o Sr. Fulano de Tal “mandava pessoas embora 

sem pagamento”. 

Percebe-se do depoimento em tela que o tráfico internacional de pessoas, na 

modalidade trabalho em condição análoga à de escravo (trabalho escravo) ocorreu, 

comprovando-se nos autos judiciais objeto de estudo, eis que, conforme o 

depoimento do trabalhador, este pretendeu enviar certa quantia de dinheiro a sua 

família no “Paraguai” e seu patrão não lhe concedeu o valor, alegando que o 

trabalhador não poderia sair da fazenda para enviar o dinheiro. Ora, se o trabalhador 

não poderia mandar dinheiro para a sua família no Paraguai, é porque o mesmo é 

egresso daquele país e se não pode sair da fazenda, está demonstrado o 

cerceamento de seu direito de ir e vir, vale dizer, o trabalho forçado (o qual é uma 

das espécies do gênero trabalho em condição análoga à de escravo), ocorrido 

através da zona de fronteira estudada, portanto, estamos diante do tráfico 

internacional de pessoas. 
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Nesta categorização da análise de conteúdo, referente à ocorrência de tráfico 

internacional de pessoas na modalidade trabalho escravo, o depoimento do 

trabalhador F.A. também confirma, no processo judicial estudado, a ocorrência do 

trabalho em condição análoga à de escravo, na espécie jornada exaustiva de 

trabalho, pois laborava 12 horas diárias (sem dia de folga), em total desacordo com 

a legislação trabalhista brasileira (sendo esta a legislção que deve ser aplicada, pois, 

é regra do direito do trabalho, que a legislação aplicada a qualquer trabalhador que 

preste serviços no Brasil, é a do local da prestação de serviços), a qual determina 8 

horas de trabalho diárias e no máximo 10 horas de trabalho, excepcionalmente e 

mediante acordo. 

 

Categorias 1 e 2: análise de conteúdo da sentença: 

 

A sentença judicial, da mesma forma que os depoimentos supra analisados, 

também comporta análise de conteúdo da categorização nº 1 e nº 2, para a 

observação do efeito fronteira e do tráfico internacional de pessoas, na modalidade 

trabalho em condição análoga à de escravo (trabalho escravo), a determinar a 

influência da dinâmica e especificidades da fronteira Bela Vista (BR) e Bella Vista 

Norte (PY), a quilômetros de distância (em Campo Grande/MS). 

 

A seguir transcrição da sentença (parte da fundamentação da mesma), 

para análise de conteúdo das categorizações de números 1 e 2: 

 

FUNDAMENTAÇÃO PARCIAL 1 

[...] 

“Não bastassem as evidencias das praticas pelo réu das irregularidades 

trabalhistas apontadas na inicial desta ação, no evoluir da instrução, convenci-me, 

cabalmente, de que, de fato, ele incorreu (ressalto o tempo verbal) em quase todas 

elas, ainda que, em relação a algumas, não com contornos tão exacerbados quanto 

os apontados pelo Parquet. 

Senão veja-se: 

 

(1) Trabalho forçado ou submissão a regime análogo ao de escravo. 
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Restou evidenciado que eram impostas restrições à ampla liberdade de 

locomoção dos trabalhadores estrangeiros, quando menos pela retenção de salários 

e necessidade de autorização para deixar o local de trabalho. 

O conhecimento pelos trabalhadores da irregularidade de sua presença no 

país, independentemente de qualquer ameaça de comunicação às autoridades – 

que, aliás, não me parece factível, mesmo porque comprometeria o próprio réu, e os 

trabalhadores certamente saberiam disso - , por si só, atuava como restrição à sua 

liberdade de locomoção. E essa, sem duvida, foi uma circunstancia considerada pelo 

réu em sua opção de arregimentar ilicitamente trabalhadores estrangeiros, em 

detrimento do mercado de trabalho local (nacional). 

A restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores foi reconhecida pelo 

próprio porteiro do réu, em depoimento prestado junto a este Juízo, ratificando os 

anteriores na Policia Federal e na Justiça Federal, com afirmar que “tanto os 

trabalhadores quanto as visitas apenas podiam entrar ou sair da sede com 

autorização do Sr. X” e que “a área da sede era cercada com arame farpado, sendo 

cerca de 5 fios, razão pela qual não era possível aos trabalhadores saírem por outro 

lugar que não a portaria que era guardada pelo depoente” (item 9 e 13, fls. 690/691). 

[...] 

Impende ressaltar que o próprio réu admitiu em depoimento prestado junto à 

Policia Federal que “alguns funcionários solicitavam a aquisição de telefones 

celulares ou aparelhos de som cujo valor era abatido mensalmente do que tinham 

para receber e, às vezes, acontecia desses funcionários fugirem da propriedade com 

tais aparelhos, deixando o interrogado com o prejuízo” e que “o porteiro da fazenda, 

de nome R.S. B., era orientado a não permitir a saída de tais funcionários com tais 

aparelhos, em razão de estarem com pendência financeira com o interrogado” (fl. 

231). 

Desnecessária evidência mais palmar de confissão de restrição à liberdade 

de locomoção por conta de divida dos trabalhadores, mesmo porque esse 

depoimento não foi especificamente refutado [...]. 

[...] “Havia ainda trabalhadores que estavam alojados em cômodos próximos 

à uma estrutura que parecia um estábulo, fora das estruturas de alvenaria mostrada 

nas fotografias. Esses cômodos ficavam também próximos a uma criação de 

porcos...” [...] 

Impende observar que, à vista das fotos, apenas havia 4 camas, em 
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alvenaria, fixas, em cada um dos referidos alojamentos, sendo certo que foram 

encontrados trabalhadores em número excessivamente maior no local. 

 

(2)Falta de registro de contratos de trabalho. 

 

Sem maiores delongas, foi claramente confirmada a abstenção de registros, 

não apenas de trabalhadores estrangeiros ilicitamente arregimentados, mas também 

de nacionais, apenas tendo sido regularizada por ocasião da diligencia pelos 

servidores da fiscalização trabalhista. 

 

(3) Ilícita arregimentação, introdução em território nacional e 

contratação de trabalhador estrangeiro. 

 

Também não há a menor duvida de que os trabalhadores paraguaios eram 

ilicitamente arregimentados e introduzidos em território nacional, com a participação 

direta do réu, que, no mais das vezes, ia pessoalmente buscá-los senão em território 

estrangeiro, na fronteira, trazendo-os em seu próprio veiculo. 

São inúmeros os depoimentos carreados aos autos nesse sentido. 

Alias, o próprio réu admitiu em depoimentos prestados junto à Policia Federal 

(fls. 178/179 e 230/231), ainda que, incrivelmente, tenha afirmado que “a 

circunstância de às vezes ir a Bela Vista/ MS para buscá-los foi em razão de tal 

viagem ser até uma distração” (fl. 179) e que desconhecia tratarem-se de 

trabalhadores paraguaios (fl.231).  

[...]” 

 

Comentário do trecho em tela da sentença (Fundamentação Parcial 1), 

quanto às categorias 1 e 2: 

 

Os dois primeiros parágrafos do tópico 1, deste trecho da fundamentação da 

sentença afasta qualquer dúvida da ocorrência de trabalho escravo, na espécie 

trabalho forçado, pois ao trabalhador foi cerceada sua “ampla liberdade de 

locomoção”,  principalmente quanto à necessidade de autorização para deixar a 

casa/fazenda/chácara (a qual era cercada por arame farpado de cinco fios). Ora, isto 

era possível também porque havia “o reconhecimento pelos trabalhadores da 
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irregularidade de sua presença no país”, a demonstrar a influência do efeito fronteira 

e da dinâmica da mesma, exercida a mais de 300 quilômetros de distância da zona 

fronteiriça de Bela Vista (BR) e Bella Vista Norte (PY), numa evidência de que o 

tráfico internacional de pessoas (na modalidade de trabalho escravo) atua através 

da fronteira estudada.  

Ademais, entendeu a sentença que a irregularidade da permanência dos 

trabalhadores paraguaios no Brasil (o que, por si só, atuava como restrição à 

liberdade de locomoção dos mesmos), sendo “sem dúvida uma circunstância 

considerada pelo réu em sua opção de arregimentar ilicitamente trabalhadores 

estrangeiros, em detrimento do mercado de trabalho local (nacional)”. Aqui a 

fronteira e suas peculiaridades e dinâmicas próprias dão exemplo de força: torna 

interessante que se viaje à fronteira, para se obter vantagens econômicas ilícitas, a 

partir da superexploração do trabalho do imigrante ilegal.     

Também o trabalho em condição análoga à de escravo se evidencia na 

espécie servidão por dívida (restrição de sair do emprego, em função de dívida 

contraída com o patrão ou seu preposto), pois o porteiro da fazenda não permitia a 

saída do trabalhadores que deviam os aparelhos celulares e de som que lhes fora 

comprado pelo empregador, “em razão de estarem com pendência financeira com o 

réu” (depoimento prestado junto à Polícia Federal).  

As condições degradantes do trabalho (desrespeito a normas de meio 

ambiente do trabalho, saúde, segurança e higiene no trabalho), outra espécie do 

gênero trabalho em condições análogas à de escravo (ou trabalho escravo) está 

caracterizada, na sentença judicial, ao serem descritas as condições em que os 

alojamentos estão: cômodos próximos a estruturas que pareciam um estábulo  e 

também próximos a uma criação de porcos, além do número de camas (4) 

insuficiente para a quantidade de trabalhadores (podendo-se inferir que alguns 

trabalhadores dormiriam no chão).. 

Todos os itens relacionados com a questão do trabalho em condições 

análogas a de escravo demonstram o desrespeito à dignidade humana do 

trabalhador e à legislação nacional e internacional de Direitos Humanos.  

No item 2, deste trecho da fundamentação, a falta de registro dos contratos 

de trabalho, nada mais é do que uma consequência do item anterior: se os 

trabalhadores paraguaios eram contratados ilicitamente e submetidos à condição 

análoga à de escravo, por óbvio, os contratos de trabalho não eram registrados em 
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suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Com relação ao item 3 desta parte Fundamentação 1, qual seja, ilícita 

arregimentação, introdução em território nacional e contratação de trabalhador 

estrangeiro, o efeito fronteira também se manifesta, no sentido de que o empregador 

(réu) “ia pessoalmente buscá-los [os trabalhadores paraguaios] senão em território 

estrangeiro, na fronteira, trazendo-os em seu próprio veículo” (entendimento 

esposado pelo juiz que julgou a causa). Reforça-se, aqui, tudo o que foi dito sobre a 

influência da dinâmica da fronteira, na análise deste item referente à 

Fundamentação Parcial 1, sob o aspecto das categorias 1 e 2 desta análise de 

conteúdo.      

 

Categoria número 3: Aplicação da legislação nacional e internacional 

 

De acordo com trecho parcial (abaixo) da sentença trabalhista, da ação civil 

pública (ACP), proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) – Parquet 

Trabalhista - pode-se proceder a análise de conteúdo da categoria número 3, qual 

seja, aplicação da legislação nacional e internacional no caso concreto dos autos. 

A sentença entendeu por caracterizadas as lesões de arregimentação, 

internação em território nacional e contratação de trabalhadores estrangeiros, 

julgando parcialmente procedente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de 

indenização de danos morais coletivos, ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhdor), 

no valor de R$ 200.000,00. 

Esclareceu a referida sentença no item 3 do dispositivo (a parte da sentença 

que começa na expressão “pelo exposto... decido”), que o ressarcimento de danos a 

direitos coletivos, deu-se por estar caracterizada a conduta do réu de ilicitamente, 

arregimentar, introduzir em território nacional e contratar trabalhadores estrangeiros. 

Com relação a esta condenação em dano moral coletivo (quanto a outros 

itens, vide abaixo) e a motivação que a gerou, a legislação nacional e internacional 

foi aplicada consoante doutrina, fundamentação teórica e jurisprudência 

consentâneas, ainda que se possa discutir os critérios de quantificação do valor do 

dano moral coletivo. 
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A seguir, transcrição da sentença (parte da fundamentação da mesma – 

Fundamentação Parcial 2), para análise de conteúdo desta categorização de 

número 3: 

 

FUNDAMENTAÇÃO PARCIAL 2: 

 

[...] 
“Pois bem. 

Caracterizadas estão as lesões a direitos coletivos (stricto senso) na 

arregimentação, internação em território nacional e contratação de trabalhadores 

estrangeiros. 

É o quanto basta para que julgue parcialmente procedente o pedido  deduzido 

pelo Parquet de indenização de danos morais coletivos, para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 200.000,00, atualizável a contar da data, da ciência desta 

decisão, especialmente considerados a gravidade das lesões, sua capacidade 

econômico financeira e o efeito pedagógico da reparação. 

Tratam-se de práticas cuja antiguidade é dificil de ser identificada, posto que 

um dos artifícios era exatamente a curta duração dos vínculos, com enorme 

rotatividade, para dificultar o resgate da memória do contingente dos trabalhadores 

alienígenas que tenham sido arregimentados ao longo dos anos. 

É manifesta a conduta danosa do réu, inclusive à tributação, posto que os 

encargos tributários relativos a esses contratos foram sistematicamente sonegados, 

como, de resto, foram sonegados direitos trabalhistas que seriam assegurados aos 

próprios trabalhadores estrangeiros. 

Ademais, essa conduta foi a fonte de todas as demais ilicitudes identificadas 

nestes autos, a afetarem direitos individuais homogêneos. 

Nesse caso, excepcionalmente, defiro o pleito de que a indenização seja 

vertida ao FAT, especialmente considerando, que uma das qualidades desse fundo 

é o custeio do seguro desemprego, sendo certo que a conduta do réu que é coibida 

implicava em estreitamento do mercado de emprego. nacional. Em outras. palavras: 

em desemprego.  

Como é cediço, as reparações a lesões a direitos coletivos devem ser 

destinadas a fundo que, as reverta para o combate a lesão da mesma  natureza que 

as geraram.  
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É esse o caso, de sorte que atendida está a finalidade social da norma. 

[...] 

 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, na ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO em face do Sr. FULANO DE TAL, decido: 

1. [...] 

2. [...] 

3. Julgar procedente, em parte, os pedidos, no que concerne à pretensão de 

ressarcimento de danos a direitos coletivos (stricto sensu), caracterizados na 

conduta do réu de, ilicitamente, arregimentar, introduzir em território nacional e 

contratar trabalhadores estrangeiros, para condená-lo ao pagamento de R$ 

200.000,00, atualizáveis a contar da data da ciência desta decisão, a serem vertidos 

ao FAT.  

[...] 

Custas, pelo réu, no importe de R$ 4.000,00, calculadas sob o valor arbitrado 

para a condenação (R$ 200.000,00), a serem pagas no prazo legal (CLT, art. 789, I 

e § 1°). 

Intimem se as partes. 

[...] 

Campo Gande, 07 de abril de 2009. 

Juiz Titular da Xª Vara do Trabalho” 

 

Comentário deste trecho da sentença (Fundamentação Parcial 2 e 

Conclusão), para análise de conteúdo desta categorização nº 3: 

 

No pertinente à aplicação da legislação nacional e internacional protetiva dos 

direitos das vítimas de tráfico internacional de pessoas, no processo judicial 

estudado, tal legislação não foi aplicada. De fato, sendo os trabalhadores paraguaios 

arregimentados através da fronteira Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY, deveriam 

ter sido atendidos na qualidade de vítimas como exige o Protocolo de Palermo 

(Tratado adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 

transnacional: Decreto 5.017/2004). Também a Política Nacional de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas (Decreto 5948/2006) traz diversas diretrizes de enfrentamento 
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a este fenômeno inclusive com fomento a cooperação internacional e proteção e 

assistência integral as vítimas, como forma de garantia da cidadania e dos direitos 

humanos. 

Todavia, apesar da legislação nacional (política nacional de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas) e internacional (Protocolo de Palermo: Decreto 5.017/2004), os 

trabalhadores foram deportados para o Paraguai (tanto que os seus depoimentos 

constantes dos autos foram prestados na Polícia Federal e não na vara do trabalho, 

utilizando-se esta de prova emprestada dos depoimentos feitos na Polícia Federal), 

sem qualquer atendimento, na qualidade de vítimas. Felizmente, pelo menos seus 

direitos trabalhistas foram pagos, a partir da autação do Ministério do Trabalho e do 

Ministério Público do Trabalho, senão, nem isto teriam recebido. 

 

Categoria número 4: Atendimento pela legislação à realidade fronteiriça 

de Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY. 

 

Nesta categoria 4, a sentença transcrita acima e as conclusões da 

categorização número 3, no sentido de que a legislação nacional e internacional 

protetiva das vítimas de tráfico internacional de pessoas, na modalidade trabalho 

escravo, não foi atendida nos autos judiciais estudado, são determinantes da análise 

de conteúdo desta categoria número 4. 

Apesar da legislação nacional e internacional ora referida não ter sido  

aplicada no processo judicial que tratava de trabalho escravo, na zona fronteiriça de 

Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/Py, não se pode concluir que a legislação existente 

não atenda a realidade da fronteira citada. Pois tal conclusão somente poderia 

ocorrer se, efetivamente, a referida legislação tivesse sido aplicada e o resultado 

fosse inadequado. Como isto não aconteceu, resta prejudicada a análise de 

conteúdo, com base na categoria número 4. 

 

4.4 Conclusão da Análise Feita 

 

Como bem se observa nos itens anteriores, pode-se chegar às seguintes 

conclusões, quanto à categorização para a elaboração da análise de conteúdo 

acerca da dinâmica da fronteira e o trabalho escravo, a partir de um processo 

judicial: 
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1. Ocorrência do Efeito Fronteira, entendido no sentido de dinâmica e 

especificidade do espaço fronteiriço: demonstrou-se a influência do efeito 

fronteira;  

2. Ocorrência do Tráfico Internacional de Pessoas, entendido como o 

trabalho em condições análogas à de escravo (trabalho escravo): 

verificou-se, cabalmente, o fenômeno citado; 

3. Aplicação da legislação nacional e internacional de enfrentamento ao 

tráfico internacional de pessoas (na modalidade trabalho escravo): a 

referida legislação nacional (qual seja, o atendimento das vítimas, com 

base no Dec. 5948/2006 – Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas -) e internacional (Protocolo ou Convenção de Palermo - 

Dec. 5017/2004 - com relação ao atendimento dos trabalhadores) acabou 

por não ser aplicada integralmente, havendo a condenação apenas em 

dano moral coletivo, mas sem qualquer atendimento às vítimas; 

4. Atendimento pela legislação à realidade fronteiriça de Bela Vista/BR e 

Bella Vista Norte/PY: categoria prejudicada, pela não aplicação integral 

da legislação, conforme item anterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas regiões fronteiriças (assim como nas demais regiões internas de cada 

país) é possível acontecer todos tipos de atividades, inclusive atividades econômicas 

lícitas e ilícitas. Exemplo de atividade econômica ilícita é o, assim chamado, tráfico 

internacional de pessoas, na modalidade trabalho escravo, que iniciou-se (houve 

arregimentação de trabalhadores), no caso estudado neste trabalho, na região da 

fronteira de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, de um lado, e Bella 

Vista Norte, Distrito do Departamento de Amambaí, Paraguai, do outro.  

O objetivo desta dissertação foi verificar se o efeito fronteira (o qual pode ser 

definido, após uma análise profunda, como conseqüências especificas de certos 

atos, ações, e atividades da vida cotidiana, que não existiriam, se tais atividades 

ocorressem fora da zona de fronteira, respeitando-se a dinâmica desta) influi na 

legislação nacional e internacional, bem como se há reflexos no tráfico internacional 

de pessoas, na modalidade trabalho em condição análoga à de escravo (trabalho 

escravo, numa expressão reduzida do fenômeno), na zona fronteiriça de Bela 

Vista/BR e Bella Vista Norte/ PY.  

A região de fronteira aqui referida é formada pelas duas cidades-gêmeas, em 

constante interação e integração, sendo unidas por uma ponte de aproximadamente 

100 metros sobre o Rio Apa. 

Bella Vista Norte/PY destaca-se principalmente pela produção de gado e 

reexportação de mercadorias. Por sua feita, Bela Vista/MS tem na agropecuária sua 

grande fonte de receitas. Há trabalhadores paraguaios prestando serviços no Brasil 

e vice-versa. 

Com base nos referenciais teóricos sobre fronteira, efeito fronteira, tráfico 

internacional de pessoas (na modalidade trabalho escravo) e direitos humanos, a 

dissertação refletiu e discutiu estas denominações, fazendo-se as respectivas 

revisões bibliográficas. Buscou-se ainda um conhecimento empírico da região 

estudada através da técnica de observação direta espontânea, além de pesquisa 

documental e apoio em depoimentos judiciais, os quais foram objeto, ao lado da 

sentença judicial, da técnica de análise de conteúdo. 

A influência do efeito fronteira, tanto na legislação quanto na região fronteiriça 

estudada e em processo judicial foi objeto de análise de conteúdo, analisando-se os 

depoimentos dos trabalhadores paraguaios arregimentados na fronteira para 
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trabalhar em Campo Grande-MS, bem como a sentença da ação civil publica (ACP), 

proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). 

O resultado final da análise de conteúdo sobre os depoimentos dos 

trabalhadores paraguaios, das testemunhas da parte autora (MPT), bem como sobre 

a sentença trabalhista foi no seguinte sentido: 

1. Ocorrência do Efeito Fronteira, entendido no sentido de dinâmica e 

especificidade do espaço fronteiriço: demonstrou-se a influência do efeito 

fronteira;  

2. Ocorrência do Tráfico Internacional de Pessoas, entendido como o 

trabalho em condições análogas à de escravo (trabalho escravo): 

verificou-se, cabalmente, o fenômeno citado; 

3. Aplicação da legislação nacional e internacional de enfrentamento ao 

tráfico internacional de pessoas (na modalidade trabalho escravo): a 

referida legislação acabou por não ser aplicada integralmente, pois , 

houve apenas a condenação em dano moral coletivo, mas sem qualquer 

atendimento às vítimas, as quais foram simplesmente deportadas; 

4. Atendimento pela legislação à realidade fronteiriça de Bela Vista/BR e 

Bella Vista Norte/PY: categoria prejudicada, pela não aplicação integral 

da legislação, conforme item anterior. 

Por tudo quanto estudado, pensado e refletido na presente dissertação a 

constatação e o reconheciemtno da influência do efeito fronteira, na legislação 

(inclusive de direitos humanos) nacional e internacional de enfrentamento ao tráfico 

de pessoas (na modalidade trabalho escravo), resta sugerir, atento à realidade da 

zona fronteiriça Bela Vista/BR e Bella Vista Norte/PY, que pelo menos a Declaração 

SÓCIO-LABORAL do MERCOSUL (para o caso dos estrangeiros em geral) e o art. 

21 do Estatuto do Estrangeiro (para o caso dos trabalhadores fronteiriços), sem falar, 

principalmente no Dec. 6975/2009, tratado sobre residência no MERCOSUL, Bolívia 

e Chile, sejam aplicados, no dia-a-dia da fronteira. 

No Direito Internacional dos Direitos Humanos, no caso especifico dos países 

integrantes do MERCOSUL (quer os originários, quer os novos associados) paira, 

dentre outros tratados e legislação, a chamada DECLARAÇÃO SÓCIO-LABORAL 

DO MERCOSUL, a qual, se não vincula ( na opinião de parte da doutrina), pelo 
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menos alberga princípios de Direitos Humanos e é revigorada pelas disposições do 

citado Dec. 6975/2009.  

Esta declaração assinada pelos Presidentes da República da época, traz a 

obrigação para os países membros do MERCOSUL respeitarem os direitos 

trabalhistas dos trabalhadores fronteiriços, com relação ao direito à ajuda, 

informação, proteção e igualdade de direitos e condição de trabalho reconhecidos 

aos nacionais. Deverão ainda os países partes adotarem procedimentos relativos à 

circulação de trabalhadores na zona de fronteira.  

Bem se vê que a simples aplicação da DECLARAÇÃO SÓCIO-LABORAL DO 

MERCOSUL já é uma forma de se impedir (coibir) o tráfico internacional de pessoas 

em regiões fronteiriças, como a região objeto de estudo. Mais ainda, no item 2 do 

artigo 4º da referida declaração sócio-laboral, existe o compromisso expresso para 

se “levar a cabo as ações necessárias para melhorar as oportunidades de emprego 

e as condições de trabalho e de vida” dos trabalhadores fronteiriços. 

Conforme art. 10 do Dec. 6975/2009, os países do MERCOSUL mais Bolívia 

e Chile devem providenciar mecanismos de cooperação e sanções efetivas para 

impedir o emprego ilegal dos imigrantes, permitindo, todavia, que os direitos dos 

trabalhadores imigrantes não sejam prejudicados, mesmo que prestem serviços em 

condições de ilegalidade. 

Da mesma forma que a declaração SÓCIO-LABORAL do MERCOSUL, 

também o estatuto do estrangeiro traz solução para a questão do trabalho prestado 

entre cidades fronteiriças. De fato, o artigo 21 parágrafos 1º e 2º, permite ao 

fronteiriço de cidades contiguas, ter acesso à carteira de trabalho e Previdência 

Social e trabalhar na cidade fronteiriça à sua cidade de origem, basta que lhe seja 

fornecido documento especial que o identifique e caracterize como residente da 

cidade contigua ao território nacional (recentemente, admite-se que o trabalhador 

estrangeiro more na mesma cidade do outro lado da fronteira onde preste serviços). 

Portanto, no caso de cidades-gêmeas, como é Bela Vista/BR e Bella Vista 

Norte/PY, preenchidos os requisitos da lei 6815/80 (Estatuto do Estrangeiro), no 

artigo 21 acima referido, não há impedimento para que ele trabalhe na cidade 

vizinha, recebendo todos os direitos trabalhistas que os demais cidadãos que 

prestam serviços na mesma cidade também recebem. 

Claro está que a primeira legislação a ser aplicada, no caso de tráfico 

internacional de pessoas na modalidade trabalho escravo é o Protocolo de Palermo 
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(tratado adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 

transnacional, assinado na cidade de Palermo, na Itália) e que no Brasil foi 

promulgado pelo Decreto 5.017/2004, o qual é, pelo menos, lei federal no Brasil. 

(PEREIRA, 2007, p. 97-98) 

Por outro lado, o mestrado em estudos fronteiriços da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, Campus Pantanal, em Corumbá-MS, tem duas grandes 

características: é um mestrado profissionalizante e também é multidisciplinar. 

Na presente dissertação, a multidisciplinaridade está caracterizada por tratar 

de análise científica, por exemplo, análise de conteúdo; ou por tratar de questões 

afetas à fronteira e/ou direito internacional, inclusive Direitos Humanos. 

No que se relaciona ao tema profissionalizante, a contribuição que se 

pretende, com esta dissertação, é trazer a possibilidade de se produzir uma cartilha, 

na qual os principais direitos e deveres do trabalhador fronteiriço, em versões na 

língua portuguesa e na língua espanhola, para atender os trabalhadores dos dois 

lados da fronteira; isto é, de toda a região fronteiriça objeto do presente estudo. Tal 

cartilha buscará também atender, em sua parte III, aos profissionais que lidam com 

as vítimas do tráfico internacional de pessoas/trabalho escravo, com referências e 

informações acerca do tema. 

Acredita-se que um bom material, atualizado, com algumas ilustrações e 

explicações dos direitos e deveres trabalhistas, inclusive alertando-se para as 

armadilhas do trafico internacional de pessoas, possa ser de importância capital para 

a prevenção e o enfrentamento a um possível trafico internacional de pessoas, não 

somente na fronteira estudada, mas em qualquer fronteira mercosulina ou atingida 

pela legislação internacional a respeito do tema. 

Ao término desta dissertação, pode-se afirmar que já existem diversos 

instrumentos legais, tanto nacionais, quanto internacionais, para prevenir e punir o 

tráfico internacional de pessoas, bem como prestar assistência e atenção às vítimas 

do tráfico, inclusive na região fronteiriça estudada. O que realmente falta é a 

aplicação efetiva dos referidos instrumentos.  

Espera-se que a presente dissertação tenha contribuído para a constatação 

supra e, principalmente, para que outros estudos sejam aprofundados, pelos 

interessados no tema, inclusive nas questões sobre quantidade de CTPS emitidas 

para fronteiriços ou para trabalhadores resgatados do trabalho escravo, pois este é 

um tema que refoge, de certa maneira, aos objetivos deste trabalho científico. 
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Fica a sugestão para que a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, bem 

como o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, além do 

Ministério do Trabalho e Emprego, adotem, nas rotinas de cadastramento de seus 

processos ou procedimentos, critérios/categorizações que levem em conta a 

nacionalidade e origem do autor (ou reclamante/denunciante) e do réu (ou 

reclamado/denunciado). Sendo interessante ainda que dentre as palavras de busca 

constem “estrangeiro”, “fronteiriço”, “trabalho escravo” e “tráfico de pessoas”. Tudo 

para facilitar o diagnóstico, pesquisa e providências acerca do tema tráfico 

internacional de pessoas e trabalho escravo. 

Também não se deve esquecer, além da legislação (leis, decretos, tratados, 

portarias, convenções, protocolos etc) e sugestões para se dar efetividade ao 

enfrentamento, no dia-a-dia, ao tráfico internacional de pessoas/trabalho escravo, da 

muito atual, em seu conteúdo e providências, Resolução Normativa 93/2010, do 

Conselho Nacional de Imigração (CNI), a qual trata da concessão (com base no 

artigo 16 da lei 6815/80 – Estatuto do Estrangeiro) de visto permanente ou 

permanência no Brasil do estrangeiro que vier a ser considerado vítima de tráfico de 

pessoas, evitando-se a deportação indevida dos trabalhadores vítimas do tráfico 

internacional de pessoas/trabalho escravo. 
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