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ao case supramencionado.

Interamericana de Direitos .Humanos e pelos representantes das vitimas referentes

1- CONTESTACAO

1- EXPOSICAO DOS FATOS
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Esta demanda originou-se na CIDH,. a partir de denuncia formulada2.

pelas entidades nan govemamentais Centro de Justica Global (Justiea Global) e

Rede Nacional Autonoma de Advogados Populares (RENAAP), com 0 objetivo,

A REPUBLICA FEDERATIVA DO BR4SIL" POf sen

Agente, designado nos termos do artigo 35, § 3], do Regulamento da Corte

Interamericana de Direitos Humanos, vern, perante essa Colenda Corte
. '}

Interamerieana de Direitos Humanos, tempestrvfuilente.-, spu;;,sentar sua

CONTESTACAO aos fates e fundamentos alegados pela Comissao

000561

inicialmen~e~ .. cl~_r:es'PQ.~1:lilizar 0 Esta<l{)1Jl.~il~ir:{)'P{)r:~upostas vi{)l~~s aos

artigos 8 (garantias judiciais)~ 11 (protecao da honra e da dignidade) e 25

(protecao judicial), combinados com 0 disposto no artigo 1.1 (obrigacao de

respeitar osdireitos), todos da Convencao Americana sobre.Dircitos Humanos, em

detrimeato de membros das organiza~socials Cooperativa de Comercializacao

e Refonna Agraria Avante Ltda. (COANA) e Associacao de Desenvolvimento

Comunitario de Quen§ncia do NOl*£ (ADECON).

1 Arrigo 35, § 3 do Regulamento da Corte IDll: "Junto com a noti:fic~ao, 0 Secretario solicitara aos
Estados demandados que designem 0 respective Agente e, no caso da Comissao, que designe seus
Delegados, dentro do prazo de 30 dias. Enquanto os Delegados nao forem nomeados, a Comissao se tera
for suficientemente representada pelo sell Presidente, para todos os efeitos do case".
- Cenforme nota da Secretaria daCortelnteramericana de Dlreitos Humanos, datadade 2{} de maio de 2008
(Anexo 1), foi concedido ao Estado brasileiro prazo ate 7 de julho de 2008 para apresentacao de
contestacao.
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A demmcia, fonnulada aCIDH em 19 de dezembro de 2000~ relata

que mernbro da Policia Militar teria solicitado a Juiza da Comarca de Loanda,

Estado do Parana, autorizayao para proceder a interceptacso de uma Imha

telefonica da COANA~em abril de 1999.

A
"1'. A magistrada concedeu a autorizacao em 5 de maio de 1999. Em 11

de maio, outro membro da Policia Militar; requereu novamente autorizacao para

proceder a interceptacao da linha telefonica da COANA" a qual ja havia sido

autorizada em 5 de maio de 1999, e de mais outra linha, instalada na ADECON, a

qual foi deferida pela Juiza.

5. Em 25 de maio de 1999~ parte das conversas gravadas foi divulgada

pOT emissora afiliada aRede Globo de Televisao. Nos dias seguintes, 0 Secretario

de Seguranca Publica concedeu entrcvistas sobre os fates noticiados.

6. Os representantes das entidades cujas linhas telefonicas foram

interceptadas impetrararn mandado de seguranca contra 0 ato da juiza que

concedeu a autorizayao, solieitando a cessacao das grava<}6es e a destruivao das

fitas gravadas, sob a alegacao de que teriam side violados preceitos da Lei

9296/963
~ em virtude da ilegitimidade da autoridade que requereu a interceptayao e

d "1 ~ ,~~ N d d . N • ri' . 1 f) d id dg Yalta ue tundamentacao a ueclsaO juorciai. vS representantes as enti 19 es

apresentaram tambem representacao criminal contra a jufza que emitiu a decisao

s Artigos 3" ("A mten:.epre~ das c:{}munica~ teleronkas podera ser determinada pelo juiz, de oficio on
a requerimento: I - da autoridade policial, na investigacao criminal; n - do representante do Ministerio
Publico, na investigacao criminal e na instrus;ao processual penal') e 5" ("'A decisao sera fundamentada,
sob pena de nulidade, indicando tambem a forma de execucao da diligencia, que nao podera exceder 0

pram de quinze dias, renovavel por igual tempo urna vez comprovada a indispensabilidade do meio de
prova"),

{
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000563
em questao, 0 ex-Secretario de Seguranca Publica e os agentes da Policia Militar

que solicitaram a intervencao.

7. A juiza ao prestar informacoes nos autos do mandado de seguranca,

comunicou que as interceptayOes telefonicas ja haviam cessado. 0 mandado de

seguranca fora impetrado em 5 de outubro de 1999~ ou seja, apes 0 fim da

realizacao da interceptacso telefonica, autorizada pelo Poder Judiciario, ocorrida

de 14 de maio a 23 de junho de 1999. Assim, nao havia, na ocasiao, como se

atender 0 pedido de suspensao das interceptacoes. Em outras palavras, nan havia

possibilidade fatica de se alterar situacao ja consumada.

8. 0 mandado de seguranca foi, entao, por essa razao, julgado extinto

sem julgamento do merito, em 5 de abril de 2000. as afetados, inconformados

com a decisao do Tribunal de Justica, interpuseram cmbargos de declaracao,

visando a esc1arecer e reformar a decisao.

9.

deixou de examinar 0 pedido referente a destruicao das fitas que continham as

gravacoes obtidas, no entender dos recorrentes, ilegalmente. Esse recurso foi

improvido ern 7 de junho·de 2000" sob 0 fundamento de naG senall cabiveis

embargos de declaraeao para aclarar decisoes que nao avaliam 0 merito da

demanda, como era 0 caso da decisao em apreco.

10. Nan houve oterecimento de recurso contra essa decisao que

indeferiu os embargos de declaracao, 0 que fez c-om que 0 mandado de seguranca

transitasse em julgado.

J4
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000564
11. Tendo sido Ievado 0 fato ao conhecimento da CIDH~ 0 Estado

brasileiro foi instado a se manifestar quanto a admissibilidade da den-uncia. Na

ocasiao, apresentaram-se todos os esclarecimcntos pertinentes, em especial 0

relative a falta de interposicso de recurso, pelos peticionarios, impugnando a

decisso que declarou 1..111procedentes os embargos de declaracso. Por essa razao, a

Estado brasileiro pmpugrrou pela inadmissibilidade da peti~o" conforme artigo

46. 1(a) da Convencso (requisite de previo esgotamento dos recursos da jurisdicao

intcma).

12. Confonne exposto amplamente na ocasiao pelo Estado brasileiro, as

supostas vitimas estavam habiIitadas a interpor recurso ordinario constitucional

perante 0 Superior Tribunal de Justica contra a decisao denezatoria do mandado de
- - > ~

seguranca, Apesar de assim nao terem procedido, ainda tinham asua disposicso a

interposicao desse mesmo recurso em relacao a decisao de nao cabimento dos

embargos de declara~o. As supostas vitimas, no entanto, nao exploraram

13. Quanto a alegacao de que teria havido demora injustificada no

processo criminal instanrado contra 0 ex-Secretario de Seguranca PUblica, 0

Estado brasileiro demonstrou no decorrer do procedimento perante a CIDH que a

acao penal foi devidamente processada e julgada, em tempo razoavel".

14. 'NfuJ obstante os argumentos apresentados a CIDH" em 2 de marco de

2006" durante seu 1240 Periodo Ordinario de Sessoes, a Egregia Comissao

Interamericana de Direitos Humanos emitiu 0 Relat6rio nO 18/06" admitindo, sem

prejulgar ° merito, a peticso, que passou a ser designada "Caw 12.353"

4 Entre a apresentaeao da representacao criminal perante a Procuradoria Geral de Justica do Estado do
Parana contra 0 ex-Secretario de Seguranca Publica e 0 julgamento final, em segunda instancia, (
transcorreram-se 4 anos e 2 meses.

5'"
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quais sao retomados sucintamente abaixo, requereu a Lttlprocedencia do casu.

Em suas observacoes de merito, os peticionsrios sustenraram perante15.

16. 0 Bstado brasileiro, em sua defesa de merito, sustentou a

inexistencia de violacao aConvencao Americana sobre Direitos Humanos e, com

base nos fundamentos de fato e de direito apresentados ao longo do processo, os

a CIDH os argumentos de que 0 Estado brasileiro violara 0 direito it privacidade e

as garantias judiciais das supostas vftimas, bern c-Omo alegaram que os fatos

narrados indicariam que haveria no Brasil urn processo de perseguicao e

criminalizacao de defensores de direitos humanos.

('~Interceptayao de Linhas Telefonicas de Organizacoes Sociais" ou "Arley Jose

Encher e outros"), acrescendo, nessa oportunidade, em aplica<;ao do principio iura

novit curia, o exame de possivel viulayao au art. 16 (liberdade de associacao) da

Convencao Americana, e do artigo 2 (dover de adotar disposicocs de direito

interno)".

s A Jnclus1io desse artigo, denatureza instrumental il 'PH"""", d08demaisdireitosprevistos na convea,.o~ (

17. Em re1ayao ao direito aIiberdade de associacao, 0 Estado brasileiro

esclareceu que esse se constitui principio ancilar de scu ordenamento juridico,

estando previsto no artigo 5°, incises XVII, AvIII, XIX, XX e XXI, da

Constituicso Federal. Consoante dispoem esses dispositivos, eassegurada a plena

liberdade de associa~ no territorio nacional e evedada a intervenvao estatal em

qualquer grupo organizsdo cuja finalidade seja Iicita, Se ocorrer qualquer

interveneso indevida, portanto, os responsaveis estarso sujeitos aresponsabilidade

penal, poHtica-administmtiva e civil. a Estado brasileiro esclareceu ainda que" no

casu concreto, a interceptacao de conversacoes telefonicas de alguns individuos

ligados ao MST ocorrera no ambito de investigaeao sobre crimes supostamente
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cometidos por alguns dos individuos filiados as associacoes em questao. 0

objetivo das intercepcoes, portanto, nao era atingir, como de fato nao atingiu, 0

direito das snpostas vitimas de se filiarem eks« de permanecerem filiadas as
associacoes.

18. Em rela~o as garantias judiciais e a ProIe900 judicial" 0 Estado

brasileiro informou que tanto a mandado de seguranca como a a9ao penal

tramitaram em conforrnidade com 0 devido processo legal" nan padecendo de

nenhuma irregularidade. Apesar de os resultados das 8.90es terem sido adversos

aos interesses dos peticionarios, as decisoes emitidas foram devidamente

arrazoadas, proferidas consoante 0 devido processo legal, por autoridades

competentes, e tern" atualmente, forca de coisa julgada, As partes envolvidas na

questao tiveram, em todos os mementos, acesso a Tee-ursa rapido, Por essas razoes,

o Estado brasileiro esta convicto de que 0 exame deste caso pela CIDH feriu 0

principia da proibicso de quarta instancia, constante do regulamento da CIDH e da

19. 0 Estado brasileiro, na ocasiao, esclareceu, ainda, que tramitavam

no juizo da Fazenda PUblica do Estado do Parana ayoes ordinaries de reparacao

por danos morais movidas por diversas pessoas afetadas peias interceptav5es,

impetradas contra 0 Estado do Parana e contra a juiza da comarca de Loanda,

Chamou-se a aten~ao para 0 fato de que 03 peticionai'ios preferiram levar O caso a
rlIDH ...... t t . ~ ... ... ' .L . 1. mesmo antes ae impe rarem tars acoes no piano unemo, {) que so veto a

ocorrer 4 arras apos a abertura do case na ema demonstrando que as SUpo~12S

vitimas tentaram buscar reparacao no ambito internacional sem que tivessem

esgotado os recursos internes disponiveis.

epraxe da CIDH.
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20. Ainda quanta ao merito, 0 Estado brasileiro informou que realiza

uma serie de politicas publicas que visam a proteger os defensores de direitos

humanos. Entre essas, eneontra-se 0 Programa Nacional de Pr-ote<;ao dOB

Defensores de Direitos Humanos.

21. Diante da manifesta improcedencia do pedido, 0 Estado brasileiro

requereu it ema 0 arquivamento do caso. Nao .obstanre, em 8 de marco de 2007~

no decorrer de seu 12']0 Periodo Ordinario de Sessoes, a eIDa emitiu 0 Relatorio

de Merito 14107" no qual concluiu que 0 Estado brasileiro violou os direitos

consagrados nos artigos 8.1~ 11~ 16 e 25~ e deixou de cumprir as obrigacoes gerais

impostas pelos artigos 1.1" 2 e 28~ todos da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos. A CIDH expediu, entao, as seguintes recomendacoes:

recomendacoes ainda nao cumpridas, 0 qual se encerraria em lOde dezembro de

22. 0 Estado brasileiro apresentou, Ci"11 setembro de 2007, Relaterio de

Cumprimento Parcial das Recomendacoes, no qual demonstrou 0 cumprimento de

algumas das recomend~s e expressou seu intentode atender a todas as demais

recomendacoes, solicitando, para tanto, maior prazo.

\\

[J

A CIDH concedeu prorrogacao de dois meses para cumprimento das23.

I. Realizer uma inveSti~ocompleta, imparcial e efetiva dos fates, com 0 objeto
de estabelecer as responsabilidades civis e administrativas pelos fates relacionados
com as intervencoes telefOnicas e c-om as gravacoes feitas de maneira arbitraria
nos numeros tclefOnicos 044 4621418, da COlill"A., e 044 4621320, da f\DECON,
assim como suadivu1gaqao posterior,
2. Reparar plenamente os senhores Arley Jose Escher; Dalton Luciano de Vatg"aS,
Delfino- Jose Becker, Pedto :Alves- c-aDrnl- e CeIso-Aghinom: bem-como-os
familiares do senhor-Eduardo Aghinoni, tanto sob o-aspecto moeal-oomo material,

,- ~ - - --~--~~---------"-lJel<IS viol~oes dtnf'Itertos.l1umwos detef.iIDnaaos lID presemerelaIOno:-----~·_-~·- --~._-

3. Adotar e instrumental medidas de educ-ava,o dos fimcionarios da justica e da
policia, a tim de evitar a\X'les que impliquem viola~o ao direito aprivacidade em
sua investi~.
4. Adotar e Instrumentar a~es Imediatas para, assegurar 0 eumprimento dos
direitos estabelecidos nos artigos 8.1, 1t 16 e 25da Convencso Americ.ana, de
modo a :fazer com que se tornem efetivos os direitos a protecao especial da
privacidade e da Iiberdade de associa~o pessoal no Brasil.
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2007. Diante da impossibilidade de 0 Estado brasileiro cumpnr 0 prazo, foi

solicitada nova prorrogacao, a qual foi concedida. a novo prazo venceria em 17 de

dezembro de 2007, quando 0 Estado brasileiro deveria apresentar um crcnograma

de cumprimento a respeito de cada uma das recomendacoes fonnuIadas. Dada a

exiguidade do prazo concedido para elaboracao de cronogr&~a acerca de

recomendacoes ainda rJio cumpridas.justamente as de maier complexidade, 0 que

requeria erticulacso entre diversas autoridades, de distintos poderes e esferas de

govemo, 0 prazo demonstrou-se insuficiente.

2 - DA DElVlANDA PERANTE A CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS

24. Sem que 0 Estado brasileiro tivesse tide oportunidade de se

manifestar adequadamente a respeito, em 20 de dezembro de 2007, a CIDH

submeteu 0 caso a Corte Interamericana de Direitos Humanos, requerendo a

responsabilizacao do Estado brasileiro pela interceptacao e monitoramento

supostamente ilegais das linhas teleronicas de Arley Jose Escher, Dalton Luciano

de Vargas, Delfino Jose Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni e E-duardo

Aghinoni, membros das org&'1izat;oes COANA e ADECON, bern como pela

alegada denegacao de justi¥i e de reparacao adequada.

25. A CIDH apontou violacao aos artigos 8 (direito ao devido processo

legal), 11 (protecao da honra e da dignidade), 16 (liberdade de associacao) e 25

(prot~.ao judicial), combinados com os artigos 1.1 (obriga~.ao geral de respeito e

garantia dos direitos humanos), 2 (dever de adotar disposicoes de direito interne) e

28 (clausula federal), todos da Convent;ao Americana sobre Direitos Humanos.

26. Em decorreneias dessas supostas violaeoes, a CIDH requereu que 0

Estado brasileiro:
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1. realize uma investigacao completa, imparcial e efetiva dos fates, com 0 objeto
de estabelecer as responsabilidades civis e administrativas pelos fatos relacionados
com as intervencoes telefonicas e com as gravacces feitas de maneira arbitraria
nos msmeros telefonicos 044 462-1418, cia COAJ."\fA,. e 044 462-1320, da
ADECON, assim como suadivulgayio posterier;
2. aprove e implemente medidas destinadas afonnagao dos funcionarios da justica
e da policia, relativamente aos limites de suas funf-OeS e investigacoes, em
cumprimento ao dever de respeito ao direito aprivacidade;
3. aprove e implemente ay5es imediatas para assegurar 0 eumprimento dos direitos
estabelecidos nos artigos 8.1, 11, 16 e 25 da Convencao Americana, de maneira
que se tomem efetivos os direitos aprot~ especial da privacidade e da liberdade
de associacao das pessoas fisicas no Brasil;
4. repare plenamente os senhores Arley Jose Escher, Dalton Luciano de Vargas.•
Delfino Jose Becker, Pedro Alves Cabral e Celso Aghinoni, bern como as
familia-res do senhor Eduardo Aghinoni, tanto !U'lb 0 aspecto moral como material,
pelas viola~.5esde direitos hamanos determinados no presente relatorio;
5. pague as custas e despesas legals mcorrides na trami!a~ do caso no ambito
nacional hem como as que decorram da tram~ do caso perante 0 sistema
interamericano.

27. 0 Estado brasileiro foi notificado da propositura da demanda por

comunicacao da Secretaria da Corte datada de 30 de janeiro de 2008. Os originais

da demanda, seus anexos ·e as. copias correspondentes foram recebidos pela

Secretaria da Corte em 7 de janeiro. Feito 0 exame preliminar pela Presidente da

da Corte"D Estado brasileiro foi instado a apresentar contestacao no pmzo de

quatro meses, a partir da notificacao. Solicitou-se, ainda, a apresentacao de copias

integras e legiveis dos documentos relacionados com as investigacoes produzidas

no ambito da jurisdicao interna em relacao aos fates, bern como copia da

legislacao e disposicoes regulamentares aplicaveis.

28. Em lOde abril de 2008~ a Secretaria da Corte encaminhou copia do

escrito de 7 de abril de 2008:: mediante 0 qual os representantes das alegadas

vitimas enviaram sua peuyao de solicita~s~ argumentos e provas no Ca8O. Consta

da comunicacao da Secretaria da Corte que esta aguardava 0 envio dos anexos ao

referido escrito para transmiti-los ao Estado brasileiro (Ane:xo 2).
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29. as referidos anexos somente foram recebidos pela Secretaria da

Corte em 16 de maio de 2008 e encaminhados ao Estado brasileiro em 20 de maio

de 2008~ ramo pela qual essa Ilustre Corte concedea prorrogacso do prazo para

contestacao ate 0 dia 7 de julho de 20086
, ao tempo em que detenninou 0

encaminhamento ao Estado brasileiro dog anexos. Na c-omunicayao, a Secretaria

da Corte observe que se concede a prorrogacao do prazo sem prejutz-O de analise

de admissibmdade das provas apresentadas extemporaneamente.

30. o escrito dos peticionarios apontam como vttimas das interceptacoes

telefonicas Antonio Carlos Morete, Arley Jose Escher, Avanilson Alves Araujo,

Dalto Luciano Vargas, Dilo Angelin Kerber, Dirceu Luiz Bouflewer, Dominique

M. Guhur, Edson Marcos Bragnara, EIson Borges dos Santos, Francisco Strozake,

Gilmar Mauro, Hug-o Francisco Gomes, Isabel Cristina Diniz, Ivanir Murineili,

Jacques Pellenz, Jaime Dutra Coelho, Jaime Matter, John Caruana, Jose Adalberto

t~.illSchio, Jose Apareddo da Silva, Jose Juveni Silva Santos, Jose Lino Warmling,

Josinaldo da Silva Veiga, Maria de Fatima dos Santos, Marti Brambilla Kappaum,

Roberto Baggio, Rogerio Antonio Mauro, Rosiany Maria da Silva, Sandra Mara

Oliveira Soares Escher" Teresa Cofre, Valdir Braun" Valmir Fischborn, Vanderlei

Braun e Zenildo Megiatto.

3 I . Ao tratar da reparacao, 0 escrito dos peticionarios afinna que teria

havido ma-fe do Estado brasileiro e que as supostas vitimas foram violadas em

seus direitos referentes aos artigos 8, II.? 16 e 25 ~ combinados rom os artigos 1.1,

2 e 28 da Convencao Americ-ana. Requerem aCorte, assim, que:

a)dedare 0 Estado brasileiro responsavel pelas violayOes do direito as garaatias
judiciais (artigo 8 da Conveneao Americana), do direito aprot~o judicial (artigo
25 da Convencao), do direito a protecao da honra e da dignidade (artigo 11 da
Couven;;Jio), do direito aIiberdade de associ.EJ;.ao (artigo 16 da Ccnvencao), bern
como pelo descumprimentodas obrigaeees gerais de respeito e garantia (artigo 1.1

6 Ver Anexo 1.

11



000571
da Conveneao), do dever de adotar medidas Iegislativas no funbito interne (artigo
2) e da clausnla federal (artigo 28 da Convencso);
b) determine que 0 Estado realize uma investigaejo completa e imparcial
para apurar os fatos ilicitos e arbitrarios acima narrados e responsabilizar no
ambito cive! e administrative todos as pessoas envolvidas na inten:ept~o ilegal
das linhas telefonicas, na gravacao das converses e na divul~ do sen conteiido;
c)ordene que 0 Estado brasileiro adore as medidas necessarias para revogar a Lei
n, 15.662, de 11 de outubro de 2007, do Estado do parana, que concede 0 titulo de
Cidadi Honoraria do Estado do Parana itElisabeth Rather;
d) determine que 0 Estado promova urn ato de desagravo e apresente urn
pedido pUblico de desculpas as vitimas a ser veiculado nos meios de comunicaceo
(TV, radio e jomais), no mesmo espaco ou tempo que foram veiculadas as
materias jornalisticas, em decorrencia da divuIgas:ao ilegal das gravacoes pelo
entao Secretario de SegurancaPUblica do Estado do Parana;
e)ordene an Estado brasileiro a inutilizar todas as fitas que contem as gravacoes
das Jigay5es telefOnicas interceptadas ilegalmeate;
f) ordene an lisman brasileiro a reparar integralmente as vitimas e seus
familiares, pelos danos morais e materiais eausados pelas viola~es de direitos
humanes, acima descritas;

g) ordene ao Estado brasileiro a pagaras custas e despesas decorrentes da
tramita¢o do caso nas mstancias jurisdicionais e administrativas internas, bern
como da tramita~o do caso no sistema interamericano.

3 - DAS EXCECOES PREL:IMJNARES

II

~....f

32. Prelimmarmente, cumpre registrar que 0 presente caso nao deve ter

§eu}!1~titQ~fJmetigoa.~PI~cia'faodessa Egregia Corte Interamericana.de Direitos

Humanos" tendo em vista a ocorrencia de vieios a ma~1ll~~{:LI~rucedimentoJtQfi~\) . _..

esgotamento dos recursos intemos. Pelos motives que expoe a seguir, 0 Estado

brasileiro requer a rea!iza~o de audiencia especial para 0 eX3.:'11e das exceyn8s

preliminare.s~ nos termo do artigo 36.5 do Regulamento da Corte.

33. Observa-se que a realizacao de audiencia especffica para analise de

preliminares e pratica reiterada dessa Honoravel Corte" consoante se depreende da

12 ~
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analise de sua jurisprudencia'. A propria CIDH~ alias, no Caso Cantos, postulou

que essa pratica, pOT sua reiteracao, teria adquirido forca obrigatoria".

3.1. Do descumprimento dos prazos previstos no Regulamento da Corte IDH.

Inadmlsslbllldade do eserito dos representantes das vitlmas em razao de sua

extemnereneidsdeJ;::A.~·J;::iU:llUl.-it ..·lU""U....

34. 0 procedimento que se desenrola perante essa Egregia Corte, por seu

carater judicial. e contencioso, deve obedecer ao regramento estabelecido pelo

Regulamento da Corte.

35. Considerando 0 disposto no regulamento, 0 Estado brasileiro

observa que os representantes das vitimas descumpriram 0 prazo estipulado para

apresentacso de seu escrite, bem como para apreseetacso das proves documemais

que acompanham sua peticao, Nos tennos do artigo 36 do Regulamento, os

representantes des vitimas teriam praze improrrogavel de dois meses a contar da

Segundo comunicado da Secretaria da Corte, os representantes das vitimas foram

notificados da demanda em 30 de janeiro de 2008 (Anexo 3) e seu escrito foi

recebido na Secretaria da Corte somente em 7 de abril", Uma semana fora do

prazo, portanto.

36. Alem disso, tambem descumpriram em muito 0 prazo para

apresentacao do escrito original e seus anexos. 0 artigo 26(1) do Regulamento da

7 CORTE IDR, Caso Ximenes Lopes vs Brasil, Excepciones Preliminares, sentenca de 30 de novembro de
2005, par. 15; Caso Neira Alegria y onus, Excepciones Preliminares, sentenca de 11 de setembro de 1991,
par. 9; Caso Gangaram Panday. Excepciones Preliminares, sentenea de 4 de dezembro de 1991, par. 9;
Caw Durandy Ugarte.Bxcepciones Preliminares, sentenca de 28 de maio de 1999,par. 19.
s A esse respeito, ve: LEDESMA Hector Fmindez. El Sistema Imeramericano de Proteocion de 10.'>' .
Derechas ]l;/lJU111OS: aspectos institucionales y procesales, 3a dd, Institnto I!l..teramericano de Derechos (
Humanos, Sao Jose, 2004. p, 666.
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Corte estabelece 0 prazo de 7 dias para envio dos documentos originais pertinentcs

a demanda, bern como das provas que os acompanhe. Conforme comprova 0

comunicado da Corte de 20 de maio de 200gJD
, os representantes das vitimas

apresentaram parte das provas que deveriam acompanhar seu escrito mais de urn

mes depois de vencido 0 prazo fixado no Regulamento.

37. Essa falta, alem de gerar consequencias sistemicas gravfsssimas,

uma vez que, se nao punida pela Corte" gerara 0 entendimento legitime entre os

jurisdicionados de que os prazos da Corte nao sao peremptorios, acarretou prejuizo

a defesa do Estado brasileiro, que ja havia elaborado sua peca de contestacao,

quando se viu na urgencia de altera-Ia diante da necessidade de contemplar e

responder os argurnentos apresentados pelos representantes das vitimas, os quais

flaO mais eram esperados. Chama-so a atefl~O para 0 faro de que, no CftSO, nao

houve apenas uma mera .falha formal, mas verdadeira macula ao contradit6rio,

uma vez que os documentos de prova foram encaminhados ao Estado brasileiro

.~f.l.is de um me.s_:t1Q2~~~~.rrta~ do escrilQ.Q.Q§~1?@.-~~fr!~~da~Lyrtimt:l.~gue

jahavia sido apresentado-~rr;i~~ prazo, totalizando-unrmes-emeio-de atraso, e 0

Estado brasileiro recebeu uma prorrogacao de apenas cinco semanas em relacao ao

prazo inicialmente fixado para contestaeao; uma semana, portanto, a menos que 0

periododeatrasodos peticionarios.

38. 0 Estado brasileiro observa que a regra atualmente em vigor, ern que

o Estado demandado deve responder, no mesmo prazo de contestaeao, a duas

peti~ distintas, uma apresentada pela CIDH e outra apresentada pelos

representantes das vitimas, por si so ja provoca desequilibrio entre as partes,

especialmente se considerado que 0 Estado tern, na pratica, apenas dois meses para

proceder aos complexes trsmites inerentes as atividades estatais, a fim de contatar

9Cf Anexo z,
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as autoridades competentes e obter todas as informacoes e documentos necessaries

para contestar os t"3.t08 e argumentos novos apresentados pelas vitimas. Nao

bastasse esse desequilibrio,que meta a paridade de arrnasentre as partes" o Estado

brasileiro foi ainda mais prejudicado pelo atraso no envio da peticao e dos

doeumentoscomprobat6riosdas alegacoes.

39. Diante do exposto, 0 Estado brasileiro requer a essa Egregia Corte

que determine 0 nan processamento do escrito dos peticionarios, em ramo do

descumprimento dos prazos previstos nos artigos 36 (1) e 26 (l) do seu

Regulamento.

3.2. Da impossibilidade de alegar viola~ao nao apontada durante 0

nroeedimentc oerante a eIDIL
~ ~

40. Em sua peticao, a CIDH requer se declare 0 descumprimento do

Estado brasileiro ao artigo 28 da Convencao Americana, 0 qual tram da clansula

federal" apHeave! aos Estados-Parte da Convencao que se constituam sob a forma

de federacao.

41. Os representantes das vitimas igualmente alegam 0 descumprimento

desse artigo, aduzindo que" por ocasiao da 1300 Sessao Ordinaria da Comissao

Interamencana, em Washington, 0 representante do Estado brasileiro presente a
reuniao de trabalho afirmou haver dificuldade de interlocucso com 0 Estado do

Parana. Em virtude dessa afirmayoo" alegam que estaria demonstrado 0

descumprimento an citado artigo.

10 Cf. Anexo 1.

\
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42. 0 Estado brasileiro refuta veementemente a possibilidade de que

seja examinado eventual descumprimento ao artigo 28 por essa Honoravel Corte.

43. o artigo 28 insere-se dentre as regras de interpretacao e aplicacao da

determinara que se assegureao prejudicado 0 gozo de seu direito ou liberdade

manifestar-se sobre 0 tema naquela instancia, necessariamente anterior ao

iul ......amento _~1...... Corte Nesse sentido:j 15 11 I;;' pcla u • 1"1 ,JUI;;' ;:)1;;'1 U.

46. Ademais, a jurisprudencia dessa Honoravel Corte entende nao ser

possivel incluir, nessa fase, violacao nao apreciada durante 0 procedimento

perante a CIDR pois se estaria subtraindo do Estado a oportunidade de

68. En cambio, el Tribunal considera pernnente senaJar que la
Comision no plantee este punto en su Jnferme 171'J7. Si bien es cierto que1{

16
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Conven~.ao Americana, isto e, refere-se tao-somente a forma como devem seT

aplicadas as normas da Convencao. Os dispositivos da Convencso sao dams no

sentido de que somente eventual violaeao a direitos e Iiberdades poderao ser

examinados pela CIDH ou pela Corte.

violados". (Grifu nosso).

44. 0 artigo 48.1 dispoe que '''A Comissao, ao receber uma peticao ou

comunicacao na qual se alegue violacao de qualquer dos direitos consagrados

nesta Convencao, procedera da seguinte maneira: (...)" (sem grifo no original). 0

artigo 63, poi sua vez, ao tratar da Corte, dispoe que: "Quando decidir que houve

violacao de urn direito ou liberdade protegidos nesta Convencao, a Corte



47.

d d h d . . I . "' del inf OOdiQ5'76
eman a no a e ser, necesanamente, una simp e rerteracion inrorme ren uO

por la Comision, tambien lo es que no debiera contener eoneeptos de violaci6n
que el Estado no conocie durante Ia etapa del preeedimiente que se sigue. ante
la propia Comision, y que pOT eso mismo no pudo desvirtuar oportunamente.
No sobra recorder que en esa etapa el Est-ado.dispone de la posibilidad de admitir
los hechos aducidos par los denunciantes, rechazarlos motivadamente 0 procurer
una sohzcion amistosa que evire la rernision del asunto a la Corte. Si el Estado no
conoce ciertos hechos 0 determinadas afirmaciones que luego se presentaran en la
demanda, no puede haeer usa de los dereehos que le asisten en aquella etapa
procesal, Es precise observer que en este caso no se trata de alguna de las
obligaciones generales institnidas en la ConvencicnAmericena (articulos L 1 y 2).
cuyo cumplimiento debe examinar de oficio la Corte (eft. Caso Cantoral
Benavides, Sentencia de excepciones preliminares, Sentencia de 3 de septiembre
de 1998. Serle C No. 40, parr. 46).
69. 1'01'10 espueste aaterlermente, Ia Corte estima que esta ~pci{m
prellmmar es admisible. ll (sem grifos no original)

Diante do exposto, requer-se a admissao dessa excecao preliminar

para 0 tim de excluir de plano da analise dessa Corte 0 suposto descumprimento

do artigo 28.

3.3. Do Nao Esgotamento dos Recursos Infernos

48. Durante o trfu-nite da demmeia perame a CIDH, o Estado brasileiro

apresentou, na fase de admissibilidade, os eselarecimentos e argumentos que

demonstraram 0 naD esgotamento des recursos internes pelos petieionarios.

Argumentou tambem () Estado brasileiro que nao houve demora injustificada a

excepcionar 0 requisite do previo esgotamento dos recursos internos, A

inadmissibilidade, portanto, era a decisao mais acertada que deveria ter tornado a

CIDH.

49. Nao foi esse, entretanto, 0 entendimento da Comissao, que, a

despeito de todas as informacoes do Estado brasileiro sobre os recursos ainda

I! CORTEIDB, Caso Ca.~IIo Petruzzi y otros- Sentence de Excecces preliminares, de 4 de setembro de
1998.

17
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00057f7
disponfveis pelo seu ordenamento juridico interno, optou por dec1arar a

admissibilidade da demmcia e dar inicio ao exame de merito do caso.

fundamento no artigo 37 (1) e (2) do Regulamento da Corte IDH, opoe os fatos e

fundamentosde direito a seguir, os quais permitirao a essa Ilustre Corte declarar a

impossibilidade de passar ao exame de merito da presente demanda, em razao do

de nao se poder invocar 0 nao esgotamento dos recursos internos, quando tal

irrvocacao nao foi feita em momento anterior, perante a CIDH. Todavia, nao eeste

o caso, uma vez que o Estado brasileiro, em momentos distintos, informou aCIDH

sobre 0 nao esgotamento previa dos recursos infernos. Por essa razao, resta

afastada a incidencia do principio do estopper", e pede a Corte apreciar Iivremente

I

I

[

[ ,

I

I

l
I

o Estado brasileiro esta a par da jurisprudencia da Corte no sentido

Irresignado com a decisao da CIDH, 0 Estado brasileiro, com

51.

50.

1&

os argumentos que seguem.

requisite do previo esgotarnento dos recursos internes, os peticionarios citaram a

impetra~ de mandado de seguranea e a aprcseataeao de representa¢o criminal.

[

[

r

I

I

l

l
l '

I

(

Com a denegacao do mandado de seguranca e, em seguida, dos

Para sustentar 0 argwnento de que teria havido 0 preenchimento do

12 Corte !DR. Neira Alegriay otros vs. Peru. Sentenca de II de dezembro de 1991, par. 29.

52.

53.

embargos de declaracao, argumentaram os peticionarios que teria havido °

3.3.1. Das a~oes disponiveis face ao indeferimento do mandado de seguranea:

do reeurso ordinario consti~l!c~()!l~L~lia21~}ioordinaria de conhecimento

I '
I



esgotamento dos recursos internos. No tocante a ayaO penal, alegam que houve

demora injustificada para sua conclusao. 0005I, 8
54. Os peticionarios, no entanto, nao utilizaram os meios adequados e

disponiveis para protecao de seu direito e, po1ia.t,to, 0 Estado nao teve a

oportunidade de resolver internamente 0 conflito de direitos eruao instalado,

ferindo 0 principio da subsidiariedade do Sistema Interamericano.

55. Em ergumentacso dirigida a CIDH" inclusive com apresentacao de

parecer da Advocacia-Geral da Uniao (Anexo 4}, par ocasiao da audiencia publica

em novembro de 2001~ reiterada em peticao de outubro de 2005, 0 Estado

brasileiro demonstrou que as peticionarios nao esgotaram os recursos internes,

pois deixaram de se valer do recurso ordinario constitacional, previsto no art. 105,

II, b, da Constituicao Federal, recurso adequado para rever a decisao relativa a
extincao do processo sem julgamento do merito em mandado de seguranca

I 56. No tocante a a~ao penal instaurada contra 0 ex-Secretario de

J

Seguranca Publica, 0 Estado brasileiro observou que esta nao padecia de demora

injustificada'i', 0 que afastaria 0 argumento de que teria havido demora

injustificada do procedimento penal.

57. No Relatorio de Admissibilidade (Anexo 5), data maxima venia, a

CIDH equivocou-se no tratamento dado a acao penal como requisite suficiente

para considerar esgotados os recursos internes (como se demOtlli"irara nos

paragrafos 93 e seguintes) e nao deu a devida consideracao ao faro de que estava a
disposi;;ao dos peticionarios 0 recurso ordinario constitucional, adequado ao

memento processual em que se eucontravam, mas i.1..ao utilizado pelos interessados.
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58. A CIDH entendeu que 0 recurso ordinario constitucional nao era

aplicavel aquela circunstancia, uma vez que 0 mandado de seguram;a fora extinto

por carencia de objeto, e nan denegado.

59. AMm disso, afirmou a CIDH que bastava esgotar urn dos possivcis

recursos adequados, aduzindo que" no caso, diante da denegacao do mandado de

seguranca, as investig~ penais deveriam ser coasideradas para esse tim.

60. E importante explicitar que 0 sistema processual brasileiro dispoe de

diversas acoes" recursos e remedies juridicos, cuja adequacao depende do

resultado que se pretende obter. Assim, a avao penal e 0 instrumento adequado

para a responsabilizacao penal" 0 mandado de seguranca e 0 instrumento para

protecao de direito liquido e certo que se encontre ameacado por ato de autoridade

publica" a avao ordinaria e 0 meio adequado pam decretaeao de ilcgahdadc de

meios de prova e obtencao de reparacao, e assim por diante,

----------._- ._----_._--------- -~---~~-

61. Tendo em vista a especificidade de carlaa~o e reeurso, nao ha como

se considerar que sempre que proposto qualquer urn deles, ainda que para intento

nao adequado asua natureza, e, portanto, nao obtido 0 resultado desejado, possa

estar caracterizado 0 esgotamento dos recursos internes.

62. No presents C8S0" as pessoas atingidas pelas interceptacoes

teleffmicas impetraram mandado de seguranca com 0 objetivo de cessar as

interceptaeaes e promover a destruivao das fitas gravadas. Jft a represenia~o penal

teria 0 escopo de responsabilizar 0 ex-Secretario de Seguranca Public-a pela

divulgacao das fitas, isto e, por suposta violaeao ao direito aprivacidade. Verifica-

13 Transitou em julgado em 6 de janeiro de 2005, POllCO roms de 4 anos apes a apresentacao da
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se, portanto, que nan so os demandados, como tambem a causa de pedir e os

pedidos de cada uma das ac;5es (mandado de seguranca e representacao criminal)

divergiam coasideracclmente. Uma, 0 mandado de segeranca, era contra ato da

juiza, tendo como causa de pedir a autorizacao dada para as interceptacoes e, como

objetivo, a internJP9aO dessas e a destrui9ao das fitas, A outra, a representacao

criminal, tinha como demandado 0 ex-Secretario de Seguranca Publica, como

causa de pedir a divulgacao das fitas e, como pedido, a rcsponsabilizacao penal do

acusado. Nao elogico, portanto, pretender que houve 0 esgotamento dos recursos

internes em relacao a uma pretensao devido ao faro de uma outra, completamente

distinta, ter sido avaliada a exaustao, Supor o contrario fere no amago a

subsidariedade do Sistema Interamericano.

63. Superado 0 fundamento da CIDH, 00 emender do Bstado brasileiro,

erroneo, de que se poderia "emprestar" 0 esgotamento dos recursos internes

relatives a responsabilizacao do ex-Secretario de Seguram;a para a a9ao que

obietivava a interrun
r, cao Gas interceotacoes e a destruicao das fitas, isto e" pam 0J: .:t- r .3< > ._

objeto do mandado de seguranca, 0 Estado brasileiro passa, a seguir, a
demonstracao de que nao houve 0 esgotamento dos recursos intemos em relacao

ao objeto do mandado de seguranea.

64. No momenta em que impetraram 0 mandado de seguranca, as acoes

J

supostamente ilegais que buscavam interromper, isto e, as interceptacoes

telefonicas, ja haviam cessado, Sob esse ftmdamento, o Tribunal de Justica

extinguiu 0 processo sem julgamento de merito (Anexo 6):

De faro, tendo em vista a InfunnayEo constante no processo, de que a escuta
telefonica ja se encontrava desativada mesmo antes da impetracso, 0 pedido esta
sem ohjeto, devendo ° processo, conseqaenremenre, se: julgado extinto, sem

representacao criminal.
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juIgamento do merito, na forma do artigo 267, inciso VI i4

, do Codigo de Processo
Civil. I S

65. Os unpetrantes msurgiram-se contra essa decisao, pois entendiam

que 0 Tribunal deveria ter-se manifestado tambem em relacao ao pedido de

destruieso das fitas. Contra a decisao, portanto, impetraram embargos de

declaraeao.

66. Os embargos de declaracao foram denegados (Anexo 7)" pois,

segundo 0 Relator"respaldado em jurisprudencia do BTJ:

no caso vertente, como reiteradamente afirmado, houve a extincao tenninativa da
rela.yao processual, ou seja, nao foi apreciada a pretensao dos impetrantes, em
razao da falta de condi~ da as:.oo (interesse processual), Dessa forma, nao
poderia 0 juIg-ado rer analisadotal controversiae pot isso nao M qualqueromissao

16 .
no mesmo.

67. Assim, denegados os embargos de declaracao, os recursos idoncos

que estavam a disposicao das supostas vitimas eram dois: a9ao ordinaria de

conhecimentooo.tn'{erposi~-d~ recuts<} otainano-eonmtumonID."Tirevtsto-noaIT.-
- ------105;-jI;--b-,-da-e{)nstituj~-au-PederaIl1.-Apesar-de-a-eon'Stiturya<rFe1ieraI-pnwer-o-----

recurso ordinario constitucional para mandados de seguranca denegados, a

jurispn~dencia e a doutrina ja cristalizaram 0 entendimento de 0 recurso ordinario

aplicar-se tambema mandado de seguranea extintes sent julgamento de merito,

14 "Art. 267. Extingue-se 0 processo, sem juIgamento de merito: VI - quando nao concorrer qualquer das
condicoes da a~o, c-omo a possibilidade juridica, a legitimidade das partes e 0 interesse processual", 0
Estado brasileiroobserveque essa redal;.ao foi posteriormente alteradapela Lei 11.232/05.
IS Decisao do Tribunalde Justiea,nos autos do mandado de seguranea n° 83.486-6, fls. 3 (Anexo 6).
in Decislio 00 Tribunal deJu~nos embargosde dedara~on° 83.486-6!m. fis. 7 (Anexo 1).
17 "Art. 105. Competeao SuperiorTribunal de Justica:

II - julgar, em reeurso ordinario:
a) (...)

. b) "" mandados d.~ decididos~ ""?"!' instdncia pelos Tr!_, Regio?"i, Federals ou !
pelos tribunais dos Estados, do Dislrito Federal e 'lemrono~ quando denegarona • decisao". ~
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Nesse sentido, ja manifestou-se 0 Supremo Tribunal Federal, em

mais de uma ocasiao:

Mandado de seguranca contra decisao de tribunal de justica - incompetencia do
SlF - decisao denegatoria - significado dessa Iocucao constitucional 
impossibilidade de substituicao do reeurso ordinario c.'lhive1 per 'impetraeao
originaria do writ - deeisao singular que nega seguimento a a{:-oo mandamental 
agravo regimental improvido, - (...)as decisoes deaegatorias de mandado de
seguranea, emanadas dos tribunais locais (tribunais de jUsD\4 e tribunais de
aleada) e federais (tribunals regionais federais), sao passiveis de recurso ordinario
para 0 superior tribunal de justica (cf art. 105, ii, 'b'), -(...) A locu~ao

constitucional- 'quando denegatoria a decisao· - tem sentido ample, pois nao
s6 cOIDpreende as decisoes dos tribunais que, apreeiando <0 meritum cau.sa~

indeferiram 0 pedidn de mandado de segur~~ como tamMm ahr-alll!e
aqnelas que, sem jnlgamento do merito. openml a extinclio do processo. "i1O

(semgrifosno original)

Ementa: mandado de seguran9a - decisso denegatoria- recurso ordinaria - materia
eleitoral - prazo - inobservancia do triduo legal (codigo eleitoral, art. 281) 
intempestividade - recurso nao conhecido, Mandado de seguranl;-B. - decisao
denegat6ria - signific-ado dessa expressdo. - Para efeito de intemosiciio do
rern.rso tmim3rl6, guaiiikam-se -como dtrlsies .de.negatOrlM tauto as gue
indeferem °mandado de seguranca, anreciando-Ihe °merlto, gnanto aguelas
que dele nio conhecem, com a conseqiiente ertineio do processo~ sem
julmune.nto da contmversia material suscitada. Precedentes, Pram recursal em
materia eleitoraL. - (...l9. (scmgrifos no original)

69. A doutrina brasileira, incluindo a de seus mars renomados

especialistas ern direito processual, aponta nesse sentido:

:HLR~sos ordinaries da oompet.&-.cia do Supre.'1lO TribunalFederal- (...)
Preeisa a decisao ser "denegatoria'. EstA consolidado na jurisprudencia 0

entendimento de que a paJavra aoui assume sentido amplo. comprel'.Dsivo nao
so das decisoes que iu!gam imnrocedente () pedido. mas tambem !las que
extimmem 0 pr~ sem apreeiacao do merito?O (remgrifosno original)

177. A jurisprndencia "8m entendendo que a expressso constitucional «ded60
denegatoria" tanto inclui as decisOes de denegacao da segurauca por guestoes
de memo quanto aquelas de extincio do processo sem apreciacio do merfto.
Assim, sempre que a seguranca deixar de ser concedida, a decisao sera
denegatoria, e 0 recurso cablvel nos mandados de seguranca de competencia

18 STF. AGRMS 21112/PR. Tribunal Plene. Ret Min. Celso de Mello. DJU de 29.06.90. p. 06220.
19 STF. R..MS 22.406, Primeira Turma, ReI. Min. Celso de Mello. DJU 31.05.1996. p. 18804.
2!} MOREIRA, jose Carlos Barbosa. Comentarios ao COdigo de Processo Civil. v. V. 00. 13. Rio de janeiro/
: Forense, 2006. p. 519. \
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o recurso

admissibilidade da peti;;ao. A CIDH~ no entanto, entendeu, naquele memento, que

jurisprudencia da mais alta corte brasileira e com a melhor doutrina. 0 mandado

ae seguranea impetraao-tmSciivaa-satisfa~a.ode-3i~i~,I,~~d{)s: aees~~() das

70.

71.

originaria dos tribunals sera 0 ordinaria (no prazo de quinze dias), e nao 0 especial
ou extraordinario, 21 (sern grifos no original) .

Art. 539. 5. A locucao constitucional - quando denegat6ria a decisao - tem
se.ntido ampio, pills nao sO eompreeade as tiecisifos OOS moonais qee,
apreeiando 0 mentum causae, indeferem 0 pedido de mandado de seguranea,
como tambCm abrange aquelas que, sem julgamento do merito, operam a
extin~o do proeesse, (RTJ 1321718)
Assim, cabe recurso ordinario ao STF ou ao STJ (v. incises I ell) contra decisao
de Tribunal Superior, de TRF au de Tribunal de Justi~.a que, em mandado de
segnrancajulgado emlimea instfulcia:
- julga extinto 0 proeesse, sem apreeia~ao do memo (STJ-RTJ 160f472; RSTJ
9/187.• bem fimdamentado, 14/151, 60/181, 69/151, 11/163, 92/318; STJ-BoI.
AASP 1.655/218, em 13)?2 (sem grifos no original)

Esses esclarecimentos foram prestados a CIDH na fuse de

nao era idoneo para solucionar a situaylio juridica infringida, jaque, por carecer de
vbjet\}, v Supremv Tribunal nan podia ordenar as autoridades a cessa~ des atcs
que supostamente violavam os direitos dos peticionarios,

o entendimento da CIDH~ data maxima venia" nao sc coadunacom a

1'1
I

i I
I

II

II

II

~
I

~1, I

( I

)I
gfavayoes e a destrul~.ao das fitas. A analise Judic'laIdeu-se apenas em relayao ao ,------ .
pedid{) de cessacao das gravacoes, que~ por ja estarem encerradas, levaram O

no entanto, 0 pedido de destruicao das fitas, que ficou prejudicado em decorrencia

do nan enfrentamento do merito. (
I'

i;

72. A interposieao do recurso ordinario constitucional poderia ter levado

ao exame desse segundo pedido.

21 1vffiIRELLES, Rely L.opes.lvfamlado de Seguranca. ed. 30. Sao Paulo: Malheiros, p, 106. ~'
22. NEGRAO, ~eotonio; ~~TVE~ J~se Roberto F. Codigo de Processo CMl e legisla¢o processual em
vigor. ed. 39. Rio de Janeiro .....araiva, _007. pp, 712-713.

•
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Como se demonstrara a seguir, 0 mandado de seguranca nso era a

a9ao adequada asalvaguarda do direito supostamente violado. No entanto, a partir

do memento em que os peticionarios recorreram a tal remedio, deveriam ter

esgotado todos os recursos possiveis, 0 que, no caso, c-omo ja reiterado, teria

implicado a interposlyaodo recurso ordinario constitucional.

74. Alem desse recurso, para corrigir 0 indeferimento do pedido contido

no mandamus" os peticionarios poderiam tel' recorrido as vias ordinaries,

ingressando com avao civil para solicitar a declaracao da ilegalidade da prova e a

destruicao das fitas, uma vez que a decisao que extingue mandado de seguranca

sem julgar 0 merito faculta ao impetrante aeionar a via ordinaria. No entanto, as

supostas vitimas nao exereeram essa faeuldade.

3.3.2. Do nao cablmeato de mandado de seguranca: perda de objeto e (alta de
I- A...J • -4-. 4-::L_·"

uvservlincui uOS reqiiishos conSutUCiOiiliiS

75. Ajurisprudencia dos Tribunais de Justice e dos Tribunais Superiores

brasileiros se firmou no sentido de que" quando a violacao apontada ja tiver sido

cessada, ha a configuracao da teoria do fato consumado, ou seja, a perda do objeto

do mandamus, °que enseja extincao do processo sem julgamento do merito,

76. Como exemplo, pode-se eitar 0 voto da Ministra Eliana Calmon, do

Superior Tribunal de Justice, em recente decisao em recurso de mandado de

seguranca extintorem julgamento de merito:

o presente mandamus foi impetrado a fun de que, com 0 aval do Poder Judieiario,
pudesse a impetrante participar de pregdo eletronico que seria realizado em
03/0212006, as 10h.
Entendo aue a decisao recorrida. ainda qUe. em tese. mereca refurma. Diu
ten 0 .condio -deentn;gar aimpetrante 0 hem -da,ida oor da m:rsegnido, on
soia, a participaeoo em pregj!. eletrenieo j_ reaIiaado. {
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Nessas circunstfulcias, evidente a perda do objeto mandamus (...). Com essas
consideracdes, julgo extinto 0 processo sem resolu~o de mer-ito, por penta de
objeto. ticando preiudicada a analise do recurno ordiruirio.:n (sem grifos no
original)

Ainda no mesmo sentido:

Mandado de seguranca, Unidade de conservacao. Floresta nacional do Amana.
Cria~.ao poTdeereto. Perda do objeto, Materia controvrmda. Dire.ito iiquido e eeno
nao demonstrado de plano. Inidoneidade davia eleita.
1. Em se tratando de mandado de seguranca, a prova do direito liquido e certo
deve ser manifesta, pre-eonstituida, apta, assim, a favorecer, de pronto, 0 exame da
pretensao deduzida em juizo,
2. Evidencia-se a Derda de obieto da aeao mandamental, se a criadio da
un~ de con~etvae~o &..fl!biental que 0 impetr:mre "is:! a ub&tar t()ma-..~

£ato eODsnmado.
3. PlUee5SO extinto sem resolw,;ao de merito.:z4- (sem grifos no original)

Agravo regimental em recurso especial. Processual civil e administrative.
Viola~o do art, 535 do CPC. Inocerreacia, Licita~. Consumacao, Perda do
objeto.
(...)
2. TmDf.trndl) .Mimdadl) de Seguranl'.a vi-Mndo a imnngnar I) curso de
procedimento Jicitat6rio, a superveniencia de conclusao do respectivo
certame, DOsto Dio lograr exito a tentativa do recorrente de paralisa-Io via
deferimento de pleito liminar, eondnz a extincio do writpor falta de interesse
processual snperveniente. em face do fato cousumado. Precedentes desta Corte:
Rl\.~ 11.8&1 - MA, desta rclatoria, Primcir.a Turma, I}J de: 14 de oovembro de
-200~~-RMS-17A41 _.RS,-Relator Ministre-Jese Otaviode-Noronha, Segunda

___Turma,.DJ de 20 de marco de 2Q06;RMS17_128 - MG; Relarora.Mieistra.Bliana
·-··-CalmQn,-Segunda-Turma,-l)J--de-2-1-de-fever~il'G-de-2.oo-5-,c·-

4. Ansente.a utllidade do writ. regnisito gue, jnntamente COin .a neeessidade
da tutela, compoe 0 interesse de agir. impee-se a extinciio do processo sem
uRi!ise dfJ. n:errw..
5. Agravo Regimental desprovido.25 (sem grifos no original)

Processual - Mandado de seguranl(a - Decisso judicial - Efeito suspensive a
recurso - Fato consumado - Inviabilidade da seguranca - Se ja COl eumprida a
decisao enfrentada pelo recurso a que se pretende emprestar efeito
suspeasivo, 0 mandado de seguranea impetrado c'tm tal objetivo estiagne-se, r
pur mviabilidade do objeto. (rem grifosno :origin&~Z6

II
23 Recursoem Mandado de Seguranca nOZ3.572, DF 2007/0031576-2. 1.1
24 Superior Tribunal de- Justica, :t\.1S 11125/DF; ReI. Min. Joao Otavio de Noronha; Primeira Se¢o; DJ I
7.D5.2007, p, 252.
25 Superior Triburmf de Ju*~. AgRg no REsp 726031h\.1G; Ret 1¥:nn. Luiz Fur" Primeira Turma; DJ
5.10.2006, p. 246. . . i

" Superior Tribunal de Justica, RMS 6476ISP; Ret M"U\. Humberto Gomes de Barros; Primeira Turma; OJ I
22.04.1996, p. 12533. ~
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A decisao do Tribunal de Justica do Estado do Par-ana" no mandado

de seguranca impetrado pelas supostas vitimas, foi proferida em consonancia com

esse entendimento. Destaca-se trecho da decisao (Anexo 6):

De fato, tendo em vista a informacao constante no processo, de que a escuta
telefonlca ja se encontrava desativada mesmo antes da impetracao, 0 pedido esta
sem objeto, devendo 0 processo, conseqnentemente, ser julgado extinto, sem
julgamento do merito, na forma do artigo 266, incise VI, do Codigo de Processo
Civix.z7

79. Em relacao ao .pedido de destruicao das fitas oriundas de

interceptaeao supostamente ilegal, a utilizacao do mandado de seguranca

tampouco se mostra correta.

80. Urn dos requisitos para a concessao do mandado de seguranca ea

comprovacao do "direito Iiquido e certo" por parte do impetrante. Direito llquido e

certo e:

o que se apresentamanifesto na sua existencia, delimitado na sua extensso e apto a
ser exercitado no memento da impetracao, Por outras palavras, 0 direito invocado,
para ser amparavel por mandado de seguranca, M. de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisites e condicoes de sua aplicacao ao impetrante: se a
sua extensio ainda nao estiverddimrt.ada; se 0 sell exercldo depeader desitu~
e fatos ainda nao indeterminados, nao rende ensejo aseguranca, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.28

81. No caso, 0 pedido de destruicao das fitas tinha como pressuposto a

alegada ilegalidade das gravacoes, Ocorre que, enquanto esta ilegalidade nao fosse

comprovada e declarada formalmente, nao se poderia proceder a sua destruicao,

uma vez que as interceptacoes haviam sido autorizadas no ambito de investigacao

penal e (se, e ate que" se declarasse sua ilegalidade) poderia, em tese, ser utilizada

como meio de prova em ayao penal.

27 TnlJu.ilHI de Jmit,i.:;a do Estado ik; PM&-m. MS 83A86-6~ de Loanda Ret Juiz Conv, Campos Marques,
28 MEIRELLES. Rely Lopes. Mandado de seguranca; a¢o papular, a¢o civil pilblk'a, mandado de
injuncdo e "habeas data". Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 1984. pp. 13- I4.
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82. Como 0 mandado de seguranca nao contempla a possibilidade de

producao de prova29
" nao se mostrava instrumento juridico adequado aconsecucso

de pedido de destrui~odas fitas. 0 engano do representante das supostas vftimas

quanta a inadequacao da a~-ao escolhida, pelo fato de esta nao comportar dilayao

probatoria, verifica-se na propria peticao inicial do mandamus:

Caso necesssrio, provar-se-s 0 alegado por todos os meios admitidos em direito,
1, ..3 ..3 't ..... - 30aiem uOS docnmenrosanexos .3- presen e pencao,

II

[I

[I

ji

!I

economia processual, determinar a conversao do MS em ayao ordinaria" uma vez

que 0 procedimento, as regras e 0 fundamento legal das duas ~.oes Sao

absolutamente distintos.

83. No caso, 0 juiz nao poderia, nem mesmo aplicando 0 princlpio da
)1

[I

corpus
[:

·-:--·~~-~~-~84.~·

mandado de seguranca para a impugnacao pretendida, cabe destacar 0 carater

estritamente subsidiario do writ constitucional, confonne assim expressamente

preve 0 artigo 5"" incise LXI:X" da Coristifiiicao Federal de 1988" in verbis:

Art. 5°(..)
LXIX - conceder-se-a mandado de seguranca para proteger direito Iiquido e cerro,
nia amparado por "habeas-corpus" ou ffhabeas-data'" quando 0 responsavel

Sao inlffilerUS os exemples de julgados neste sentido, sendo ja pacifica a doutrina e a jusrisprudeacia a
respeito. Apenas para ilu~ eita-se: RMS 21438 1 DF - DF- Reeurso em Mandado de Seguranca,
Relatona): .Min.. CeI50de Mello. JuIgamento: 19/04/1994 - Orgao Julgador: primeira turma, Mandado de
seguranya - Unicidade sindical - base territorial - Principia da liberdadesindical - Carga de pfuralidade temanca 
Acervo documental conflitante - mviabilidade do uso adequado do writ - Reeurso improvido. - (,..) A disciplina ritual
da a~o de mandado de seguran~ nlio admire diia~o probatoria. 0 mandado de segl.lI<lIlY<l qualifica-se, em seus
aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writproduzir a prova pre
constituida dos fatos pCll.ilienres a sil:u.w;~o juridicasubjarentc a pretensao por dep,-uprio rl..."'tfuzida.
so Peti;;ao Inicial do Mandado de Seguranca, impetrado pelo Advogado Josinaldo daSilva Veiga. (Anexo /

33). l
2g~

[I

[I

11
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pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade publica ou agente de pessoa
juridica no exerclcio de atribuicoes do Poder PUblico. (sem grifos no original)

85. o ambito de incidencia do mandado de seguram;a e, portanto,

"I

"

I

definido residualmente: somente sera cabfvel quando 0 direito Ilquido e certo a ser

protegido nan for amparado par habeas corpus au habeas data. Em outras

palavras, sua utilizacao somente ocorrera quando houver a exclusao da

possibilidade de uso dos demais remedies constitucionais,

16. No ease ora analisado, e indubitavcl que a deci.sao que
detenninou a interceptaeao teletOnica era passivel de impugnacao pelo habeas
corpus. Esse remedio juridico, previsto na Constitui900 brasileira (artigo 5'>, inciso
LXVIII31

) , destina-se a proteger a garantia individual ao direito de locomocao, em
sentido ample.

86. A doutrina e jurisprudencia sao unanimes na defesa da amplitude da

utilizacao desse remedio constitucional, Ao tratar do tema, Pontes de Miranda

destaca que "a ilegalidade da prisao podc nao consistir na prisao mesma, porem 110

processo do acusado, que corra, pur exemplo, perante juiz incompeteme"~ e

conc1ui que 0 Supremo Tribunal Federal "concedera a ordem de habeas corpus,

nso para que se soltasse 0 reu, e sim para que fosse processado por juiz

competente, anulando-se a sentence condenatoria, se houve.sse" e todo 0

processado't".

87. Assim, como ensma 0 Ministro Celso de Mello" do Supremo

Tribunal Federal, admite-se que 0 direito de locomocao possa, "na simples

condicao de direito-meio, ser afetado apenas de modo refIexo, mdireto ou

obliquo~33.

31 Art. 5° (...): LXVIII - conceder-se-a "habeas-corpus" sempre que alguem sofrer ou se aehar ameacado de
sofrer violencia ou coayao em sua liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de poder,
32 :MIRANDA, Pontes de. Co11ie11lfirios it Constituir;iio de 1946. Rio de Janeiro: Henrique Cahem, 1946. p.
323.
33 MEl.LO, Jose Celso Filho. COliStituiflJo Federalanotada. 2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 1986. p. 459.
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88. 0 habeas corpus e" portanto, ° meio idoneo para garantir todos os

direitos relacionados com a Iiberdade de locomocao, tanto do investigado, quanta

do acusado e do sentenciado. Logo" sen ajuizamento pode ocorrer antes mesmo do

inicio da ayao penal propriamente dita34
. Esse ejustamente 0 caso dos autos. Os

peticionarios, inconformados com a decisso proferida no ambito de investigacao

criminal, deveriam fer impetrado habeas corpus pam ver cessada as ordens de

interceptaeao telefonica, ao inves de terem impetrado mandado de seguranca,

Ii

89. Esse e 0 entendimento da jurisprudencia, que admire a impetracao de

habeas corpus corn pedidode nulidade de provas obtidas sob alegada violacao do

direito aintimidade, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

Haheas corpus: admissibiHdade: decisso j-udicial. que, no curse do inqueritc
policial, autoriza quebra de sigilo bancario, Se se trata de processo penal ou
mesmo de inquerito policial, a jurisprudencia do STF admire 0 habeas corpus,
dado que de urn ou outro possa advir c-ond~o a pena privative de liberdade,
ainda que nao iminente, cujaapHcayao poderia vir a ser v.,ciada pela ilegalidade
contrHo·qrnil-se volta·-aimpetrayao da-ordeurNesSldinha; nRO- ede reeusar -a- 1

1

1
1

\

idoneidade do habeas COrp/IS, seja contra 0 indefurimenmda prova de interesse do I
. -_.._.~ -~-reu-ou-indiciado> seja;-o·deferimentmre-provaiHcita~rnro-ueferimento-jnvalidolle--·----_·_-

pro",:: ncita: nessa ultima hiOOtese, encm::drn-se 0 pedido de l:alJeas comus
contra a decisio - alegadamente nao fundamentada ou carente de justa C<lJ;Jsa - [,I
que autoriza a quebrado sigilobancario do paciente, (semgrifos no original)

Ementa: I. Habeas COTpilS: eabimento: prova ilicita. 1. AdmiSslb!lldaAAem tese.
do 1uibeos comus para impugnar a insercio de provas ilidtas em
Drocedimento Dena) e nostDlar {) seD desentranbamento: semore que, da
impntacao. possa advir condena* a pena privativa de liberdade:
precedentes do Supremo Tribunal. (...) (sem grifus no original)

90. Resta evidente, portanto, que nao houve esgotamento dos recursos

internos. Ainda que 0 mandado de seguranca nao houvesse sido extinguido de

J4 OLIVEIR...l\, EugenioPacelli de. Cursode Processo Penal 7. ed. rev.atual, e ampl, Belo Horizonte : Del
Rey" 2007. p. 755
35 Supremo Tribunal Federal. He 79] 91/SP; Rei. Min. Sepulveda Pertence; Primeira Turma; DJ
08jJ OjJ999, pp. 39, EMENT VOL - 1966-01, pp.206.
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plano, verifica-se que, se houvesse sido analisado 0 merito, 0 writ nao tinha

condicoes de prosperar, pOT nao ser 0 meio adequado ao fim visado.

91. Assim, ronda que houvesse irregularidade nas interceptacces que

autorizassem a destrui~o das fitas com as gravac;oP--s, 0 recnrso utilizado pelos

peticionarios para pleitea-la foi totalmente inadequado.. 0 que impedin 0 Estado

brasileiro de examinar devidamente a questao e.. eventualmente.. ate mesmo deferir

o pleito formulado.

3.3.4. Da a~o penal e da f6nnnla da qnarta iIistancia

92. Nao se pode aceitar a afirmacao da CIDH de que 0 fato de haver

ayao penal instaurada ja caracterizaria 0 esgotamento dos recursos internes. A

a~ao penal e idonea para buscar a respoasabilizacao penal" e nao para a cessacao

de interceptacoesou a destruicao de provas, Ao contrario do que entendeu a

CID~ a avao penal nao e "uma alternativa processual judicial valida e

adequada",37 a substituir {} provimento nOO obtido por mei{} do mandado de

seguranea, pois, demre outras importantes diferencas, os objetos das duas ayoes

sao distintos (conformeja mencionado no paragrafo 63 supra).

93. Foi sob 0 fundamento de que os peticionarios haviam apresentado

representacao''" ao Ministerio Publico (a qual resu1tou ern ayao penal)" e, que,

portantc, haviam utilizado uma das altemativas disponiveis, que se dell a admissao

da peticao. Ademais de nao levar em conta que os demandados, as causas de pedir

36 Supremo Tribunal Federal, He 8094900. ReL Min. Sepulveda Pertence, Primeira Turma, DJ
14fl212001, pp. 26, m..1E1\Pf VOL- 2053-06, pp. 1145; RTJ VOL-180-03, pp. 1001.
S7 CID:H, Caso Itltercepta~ e moniroramento de linhas telefonicas, Relatorio de Adrnissibilidade, par. 29
~~~ I

3'8 Os peticionarios e a CIDH utilizam 0 tenno "denuncia", no entanto, 0 tenno correto para a comunicacao !
do' fates an MinimeriD PUblico, fuit. pelos peticionarios erepresentaeso criminal. \
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penal, !ie os pedidos eram distintos no mandado de seguranca e na ayao

desconsiderou a CIDH a informacao do Estado brasileiro de que a ayaO penal foi

devidamente instanrada e julgada, de acordo com 0 devido processo legal, em

tempo regular e razoavel (pouco mais de 4 anos), ja tendo inclusive transitado em

julgado.

94. Por oportuno, 0. Estado brasileiro transcreve trecho do Relatorio de

Admissibilidade da CIDH:

30. A Comissao constata que, tal como salientaram os tribunals nacionais, 0

CeGllCSO que deveria ter sido tentado era 0 recurso penal. Esse CeGllCSO, foi aplicado
pelas supostas vitimas, cabendo ao Estado estimular a ayiio penal e dar andamento
a e1a. Por essas razdes, 0 recurso alegado pdo Estado eareeia de idoneidade e, por
conseguinte, nao era necessario esgota-Io, Em 'vista dessas consideracdes, a
Comissao COttC!ui que foi atendido 0 -re·~nisito disposto 110 artigo 46.1 da
Conveneao Americana."

95. A ayao penal de fato havia tramitado e estava finalizada quando do

exame de admissibilidade pela CIDH" 0 que, por si s67 nao autorizaria a admissao

da peti~.ao:Somente-seaeIDHconsiderasseque aa~opena1-nau-havia tramitado

proferida em contrariedade alei ou aos direitos da Convenyao Americana, poderia .

interven~ao. Da leiturn do Relatorio de

Admissibilidade, verifica-se que nso houve nenhuma observacao nesse sentido.

96. Dutra circunstancia que poderia ensejar 0 exame do caso pela eIDa
seria uma eventual demora injustificada na tramitacao da ayao penal. No entanto,

nao houve nenhuma manifestacao da CIDH nesse sentido..

" CIDH, Caso~ • monitoramento de linhas telefonicas, Relatoriod. Admissibilidade, par. 30. /

(An... 5) ~
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o posicionamento adotado pela CIDH ao admitir a peticao

contrariou seu proprio entendimento em outro caso semelhante:

A Comissao e competente para decIarar admissivel uma petiyao e decidir sobre
seu fundamento quando esta se referir a uma sentenea judicial nacional que haja
sido dit.2dll a IDllTgeID do devido prw...esso on que apareatemente transgrida
qualquer Gutro direito garantido pela CGnven~ao. Se, por outro lado, a petif-aO
se limiter a afirmar que II decisao foi equivocada ou iniusta por si sO, deve entao
ser denegada de acordo com a formula acima exposta, A funyao da Comissao
consiste em garantir a ohs.;"vancia das obrigat;5es assumidas pelos Estados-Partes
da Conveneao, mas a Comissao nao pode fazer as vezes de um tribunal de
aleada para examiaar supostes erros de direito ou de fate que possam ter sido
cometides pelos tribunais uaeienais atuando dentre dos limites de sua
competencia.40 (sem grifos no original)

98. Sem duvida, em consonancia com 0 prmcipio da subsidiariedade,

principio inafastavel ao funcionamento dos sistemas internacionais de protecao

dos direitos humanos, deve-se respeitar a solu~ao dada intemamente pelo Estado

aos seus conflitos, salvo se a decisao estiver acoimada de manifesta ilegalidade.

99. Conforme se observou, a CIDH nan indicoll em sen Relatorio de

I·
)

Admissibilidade nenhuma suspeita de que a decisso na a9ao penal teria sido

proferida em contrarie-dade com os direitos garantidos na Convencao Americana.

Ao contrario, em sell Relat6rio de Merito, a CIDH aduziu que:

os petieionarios nao apresentaram evidencia que eonsiga demonstrar que 0

processojudicial que resultou na abso]viyao dos acusadostenha sido conduzidode
uma forma. que nao corresponds aos parametres estabelecidos no artigo 8 da
Conven~4i (semgrifosno original) .

100. Igualmente, na peticao de interposicao desta demanda., afinnou que:

a Comissao de.cidiu na.o tomar a S1 a analise de uma potencial vjola~o dos
4ir"e-itO-j a prote;;ao jmUeml e as garantias ju4ieig!s relatiwamente ft absolwi~o
des antares das viola~Oesdos direitos humanos objeto deste ease, uma vez que

ao CIDIL Caso 1L673, SantiagoMarzioni,n. 39/96 (Argentina),Relatorio Anual da CIDH de 1996, par. 5L (
., CIDIL ReIatorio de_ 14101, C"",I"'~e monitoramento delinhas telefoaicaa par. 117. "
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momemode exarneriaadmissibiHdarie, tal. como se depre.ende ria manifestacao.

caso a CIDH tivesse se detido sobre essa questao na fase de admissibilidade, nao

analise, no entanto, data maxima venia, deveria ter sido feita pela CIDH no

evidencia de que 0 processo judicial ou sua decisao estivessem viciados. Essa

000593

havia

ela nao necessariamente implica uma vioI~.ao dos artigos 8 e 25 da Convenyao.4Z

(sem grifos no original)

Houve, portanto, expressa manifestacao da CIDH de que nan havia

o que se verifica no presente caso e a manifesta conttadieao entre 0

101.

teria admitido a peti~:> ja que nessa ocasiso 0 Estado brasileiro ja

demonstrado a Iisura da investigacao e do procedimento penal.

103.

102. Ad argumentandum, poder-se-ia compreender que na fuse de

admissibilidade esse exame fosse mais superficial, a depender de confirmacao

durante a fase de merito. Todavia, no presente CaBO:> sequer houve esse exame na

fase de admissibilidade, ainda que superficial ou preliminar, Ao que tudo indica,

II

II

\\,

\1

II

II

II

\1

B

\1

fundamento util~o pela CIDH pam considerar esgotados osrecursos internos e jI
....----- ~--{)S 'propriosfatos por eI!'l- ao-finaI._~ecoIiliecidos_ ~o sentido de qu;~ao hou~~---- -'

indicio de vicio na perse:yao pen~. - III

104. Por .essa razao, requer 0 Estado brasileiro a essa Ilustre Corte que

cOTr-'Ja a situavao em apreyo madmitindo a demanda por manifesta falta de

esgotamento dos recursos intemos~ para que esta nao se sirva a funcionar como

!I

II

uma 'quarta instancia de revisao.

42 CIDH, Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Interceptacao de linhas
telefonicas de organi7-a~-OOs sociais, par. 137.

j
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3.3.5. Da DaO propositura de ar-ao para garantia do direito aIiberdade de

asscciacao

000594

:.

,

I

105. Quando apresentaram a demincia perante a CIDH~ os peticionarios

nao apontaram violaceo ao artigo 16 da Convencao Americana e, por essa razao,

nao se diseutiu, na fase de admissibilidade, o esgotameato dos recursos internes

em relacao a suposta violaeao ao direito a Iiberdade de associacao. A inc!usao

desse artigo deu-se pela CIDH, quando da expedieao de seu Relatorio de

Admissibilidade.

106. Nao foi dada, portanto, oportunidade ao Estado brasileiro para

manifestar-se sobre a admissibilidade da demmcia de viola<;ao desse artigo, 0 que

faz a seguir.

107. Caso houvesse, de fato, indicios de restricao a liberdade de

associacao, direito amparado constitucionalmente, os peticionarios poderiam ter

impetrado mandado de seguranca para salvaguardar esse direito, on mesmo

incluido, dentre os fundamentos do mandado de seguranca que foi impetrado, a

viola((ao ao citado direito constitucional.

108. Dessa forma, ainda que, por hipotese, se considerasse que poderia ter

havido violacao ao direito de liberdade de associaeao, restaria nao configurado 0

requisite do previo esgotamento dos recursos internes quanto a essa alegaeao, uma

vez que nio foi dada ao Estado nenhuma oportuaidade para se manifestar a

esse respeitc no ambito de sua jurisdi~aointerna,
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3.3.6. Do nao esgotamento das vias internas em rela~ao ao artigo 11 da

Cnnvenean Americana

109. 0 Estado brasileiro observa que os individuos que se sentiram

prejudicados pela interceptacao das linhas telefonicas das entidades COANA e

ADECON ingressaram com a¢o de reparayao per danos morais cerca de quatro

anos depois de terem apresentado a denuncia per-ante a CIDH. Dentre as supostas

vitimas referidas pela CTnR duas delas, Dalto Luciano Vargas (Anexo 8) e Arley

Jose P.scher (Anes» 9}, sao autores de ayao civil. Dentre as trinta e quatro supostas

vitimas apontadas pelos representantes das vitimas, trinta e dois sao autores de

ayao, computados os indivfduos citados acima.

110. Nos termos da legisla~ao intema, enquanto nao prescrito 0 direito, e
cabivel ~o civil reparat6ria de danos com fundamento em violayao do direito a
honra e dignidade~ tal como previsto no artigo 5°, inciso XII, da Constituiyao

Brasileira:

-~--~--~ --~--- ~--

x -sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegnrado 0 direito a indenizacao pelo dana material ou moral decorrente de sua
vio~-ao.

111. Todavia, in casu, a propositura dessas acoes ocorreu cerca de quatro

anos ap6s 0 encaminhamento da demincia a CIDH. Causa estranheza que as

supostas vftimas, acreditando terem sofrido violac;ao a sen direito a honra e a
intimidade, deixaram de pleitear seu direitc intemamente e recorreram diretamente

it instancia internacional,

112. Chfuua-se a aten~o" em especial" para 0 artigo 11 da Convencao

Americana, pois 0 reconhecimento de previo esgotamento dos recursos internos

em relacao ao direito protegido por esse artigo, como em relacao aos demais, passa

36{
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necessariamente pela comprovacao de terem as supostas vitimas buscado nas vias

internas a reparacao cabivel.

113. No caso, assim como ocorrera em relacao ao direito a liberdade de

assodayao, as supostas vitimas preferiram dirigir-se diretamente it instancia

internacional sem c..onceder ao Estado a possibilidade de manifestar-se

internamente sobre a procedencia do pedido, E inconteste, portanto, a supressao da

instancia brasileira em relacao it violacao do artigo 11, 0 que configuraria, caso

nao seja reconhecida, afronta it regra doprevio esgotamento dos recursos internes,

prevista no artigo 46 (a) da Convencao Americana.

114. Diante de todo 0 exposto nessa secao de excecoes preliminares: (a)

descumprimento dos prazos previstos no regulamento da Corte IDH pelos

represeatantes Gas vitimas, (b) inelusao de alega<;ao de viola<;ao nao apontada

durante 0 procedimento perante a CIDH e (c) nao esgotamento dos recursos

internes pelo fato de (i) as acoes dispontveis face ao indeferimento do mandado

de seguranca nao terem sido utilizadas, (ii) nao ser 0 mandado de seguranca meio

idoneo para os fins almejados, (iii) nao poder considerar-se a ac;ao penal como

requisito de previo esgotamento, uma vez que a propria crDH reconheceu sua

Usura e (iv) nao terem sido formnlados oportunamente em funbito intemo os

do direito aIiberdade de associacao, o Estado brasileiro requer a essa Honoravel

Corte IDR que declare a inadmissibilidade da presente demanda, a fim de se

manter a integridade do sistema interamericano de proteeao dos direito-shumanos.

4-DOMERITO
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4.1. Da nao viola~ao do artigo 16 da Conveneao Americana sobre Direitos

Humanos - Liberdade de Associa~ao

Interamericana, utilizando-se do principio iura novit curia,

independentemente de qualquer alegacao nesse sentido por parte dos peticionarios,

que os fatos relatados na demmcia poderiam configurar violacao ao direito it

liberdade de associacao das supostas vitimas.

115. Ao exammar os requisites de admissibilidade, a Comissao
JI

II

[I

116. A conclusao da CIDH, data maxima venia, de maneira nenhuma II
reflete a reaIidade do posicionamento do Estado brasileiro, que tern a Iiberdade de

associacao como urn. direito fundamental, resguardado em sua Constituicao

Federal em diversos dispositivos, in verbis:

[I

fl

n
II

II

II

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distin9ao de qualquer natureza.,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito it vida, it Iiberdade, it igualdade, it seguranca e it propriedade, nos termos

-----seguintes:- ----------- ..-~ ..----- ----- ..--~---.---------.-- -- U

i'r( •••) I

----.-~'VII----e-plena--a-liberdade-de--associafio-panrfim:--Hcitos;-vedada-a-de-carater---- .--
paramilitar;
XVIII - a cri~o de associacoes e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorizacao, seudo vedada a interfereneia estatal em sen fuaelonamento;
XIX - as associaeoes so poderao ser compulsoriamente dissofvidas au ter suas
atiViiliides saspensas por-dectsao jUdiciar.-eiigi~'-do:.Ee,. no primelici caw,. 0 transito
em julgado;
XX - ninguem podera ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tern
legitimidade para representar seas filiados judicial 0'.1 extrajudicialmente (sam
destaques DO original).

117. No tocante aos fates, 0 Estado brasileiro demonstrara a segurr que

nao houve nenhuma violacao ao direito de associacao dos citados dirigentes e que,

ao contrario, existem diversas medidas de apoio e incentive ao exercicio do direito

de associaeao, em especial dirigidas as associacoes de trabalhadores rurais,

capitaneadas pela Ouvidoria Agraria Nacional do Ministerio do Desenvolvimento

11

II

\
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Awano. Tambem demonstrara a existencia de programa destinado aproteyao da

vida e da integridade fisica dos defensores de direitos humanos.

118. Antes de passer ao exame des fatos, no entanto, e necessario

delimitar a abrangencia da norma do artigo 16 da Convencso Americana" que

dispoe sobre a liberdade de associacao:

L TOOfiS as pessoas tern o direito de associar-se livremeate com fins ideolegicos,
religiosos, politicos, economicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de
qualquer outra natureza.
2. 0 exercicio de tal direito so pode estar sujeito as restricoes previstas pela lei
que sejam necessaries, numa sociedade demoeratica, no interesse da seguranca
nscional, da seguranoa ou da ordem publicas, au para proteger a saade ou a moral
publicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas,
3. 0 disposto neste artigo nao impede a imposic;ao de restricoes legais, e mesmo a
priv~ao do exercicio do direito de associaeao, 80S membros das foreas armadas e
da policia.

119.

120.

Bssa Ilustre Cort..e assim se manifestousobre esse direito, in verbis:

6. La Iibertad de asociacion es el derecho del individuo de unirse con otros en
forma voluntaria y durable para ta realizacion comun de un fin ltcito. Las
asociaciones se caracterizan por su permaneneia y estabilidad, el caraeter ideal 0

espiritual - por oposicion al fisicc 0 material- de la union, per Ia estructara tmis 0

menos compleja que se desarrolla en el tiempo y por la tendencia a expandirse y a
cobijar el mayor mimero de miembros interesados en los mismos fines. En cuanto
a estes, los individuos voluntariamente asociados no pueden reaIizar actividades
que correspondan 0 esten reservadas al poder publico, ni que utilicen medics no
permitidos para lograr sus propositos, ni para realizar sctividades que esten
prohibidas a los seres humanos Individualmenze consirlerados43

o artigo 16 da Convencao, bem como a interpretacao dada por essa

Ilustre Corte, enfocam a garantia do direito de associar-se livremente.

121.

significa:

Consoante doutrina sobre 0 tema, a liberdade de associacao

s, Corte lD.H~La Colegiacion Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 e 29 COilveDyaO Americana Sobre Direitos Humanos), Opiniao
Consultiva OC-5J85 de 13 de novembro de J985. Opiniiio Separada do Juiz Rafael Nieto Navia, JlllI'S- .2-4 e 6.
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1°) que ninguem podera ser obrigado a se assoeiar, ou 2") a permanecer associado,
ou 30) a abandonar determinada associacao, ou 40) a autonomia de organizacao e
funcionamento dasassociacoes.
Trata-se de liberdade que, nao obstante ser atribuida individualmente a cada
cidadao, sO podera ser exercida coletivamente, por.queeda es.....encia daa.."SOcia~o

a existencia de duas ou mais pessoas, 44

122. A Constituicao brasileira dispoe, ainda, que a criacao de associacao

independe de autorizacao, seu funcionamento nao admite qualquer interferencia

estatal e a dissoiu~ao ou suspensao requer decisao judicial. Cane observer que essa

decisao judicial esta Iimitada pela extensao do direito, uma vez que a sentenca

judicial que determiner a dissolueao ou suspensao somente pode ter como

fundamento a constatacso da finalidade ilicita da associacao. Todas essas regras

sao garantias para 0 livre exercicio do direito, cuja eventual violayao e sanavel por

mandado de seguranca,

123. AMm disso, a interferencia arbitraria do Poder Publico no exercicio

desse direito pode acarretar responsabilidade tripla: de natureza penal,

c~Il~tui_Il~(),,-__~~e~tl!~L~ent~:> cril!1~_~~_~~us() ..~~..a.11t{)ridade; de natureza

administrativa, caracterizando-se infrayao funcional, e de natureza civil, ensejsndo

o pagamento de indenizacao pelos danos causados45.

confundido com 0 direito de reuniso, que nao esta em discussao na presente

demanda, Faz-se essa observacao, porque a CIUEL em sua peca inicial, paragrafo

114, no tcpico "Violayoo do direito a liberdade de associacao (artigo 16 da

Convencao Americana)", trata do direito de associacao juntamente com 0 direito

de reuniao, sem atentar para 0 fato de que esses direitos sao tratados em artigos

diferentes na Convencao Americana/"

44 TAVARES. Andre Ramos. Curso de Diretto Constitucional. 2 ed, Sao Paulo: Saraiva, 2003, p. 429
45 MORAES, Alexandre de. Diretto Constitucional. 1411 ed. Sao Paulo; Atlas, 2003, p. 101.
46 Artigo 15. Diretto de Reuniao, Convencao Americanasabre Direitos Humanos.
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125. Assim, ao alegar que 0 Estado tern obrigacso de adotar medidas

positives para assegurar 0 efetivo exercicio da Iiberdade, exemplifica com a

situacao em que 0 Estado deve proteger os participantes de uma manifesta~.ao

coletiva contra violencia flsica por parte de pessoas que possam sustentar opinioes

opostas. A situacao deserita eobviamente ligada it protet;ao do direito de reuniao,

o qual e tsmbem assegurado pdo direito brasileiro, mas rdio tem rel~.ao com os

fatos que deram origem ademanda.

126. A inclusao de discussao aeerca de direito nao aventado

anteriormente, sem sequer haver a indicacao de quais fatos poderiam ter ensejado

a suposta violacao, fere 0 principio do contradit6rio e POf essa razao, 0 Estado

brasileiro requer que tais observacoes da eIDH sejam desconsideradas de plano.

127. Ademais, 0 Estado brasileiro refuta veementemente 0 argumento da

CIDH de que haveria uma tendencia it perseguiyao a trabalhadores rurais e

restricao velada au direito de associacao no Brasil.

128. Em pnmerro lugar, ao utilizar termos vagos como "tendencia a
perseguicso" e ~'restriyao velada", a eIDH deixa de esc1arecer como as

interrepta¢es sopostamente ilegsis poderiam ter ensejado a violavao ao direito de

associacao. 0 nexo causal entre os fatos e a suposta violacao, assim como a

comprovacao real de dano ao bern da vida protegido pelo artigo 16 nao estso

identificados e a CIDH apenas aventa suposicees sobre 0 de.scumprimento do

dispositive convencional, sem respalda-las com uma cadeia logica de

acontecimentos.

129. A CIDH afinna que:
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a Jnterceptacso arbitraria das comunicacoes de pessoas assoeiadas restringe nito
somente a Iiberdade de associacso de um lndividuo, mas tambem o direito e a
liberdade de determinado grnpo de associar-se Iivremente, em medo on temor, do
que decorre 0 alcance eo carater especiais do direito protegido pelo artigo 16.47

130. 0 Estado brasileiro observa que nao se pode considerar que a

ocorrencia de interceptacoes, ronda que estas viessem a ser consideradas

irregulares, tenham come consequsncia, por si so, a viola~o do direito aIiberdade

de associaeao. Para tanto, seria necessario, no mfnimo, demonstra-se que esse

intento foi obtido, com a ocorrencia de efetivo dano ao bern juridico tutelado.

131. Vejamos os fates, os quais podem ser comprovados pelos

documentos constantes dos Autos n. 41/99 - Pedido de Censura de Terminal

Telefonico (Anexo 10). 0 pedido de interceptacao e monitoramento de linhas

telefonicas teve como fundamento a investiga~o em. eurso para apurar suposto

desvio de verbas do Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF - e do

Programa de Credito Especial para Reforma Agraria - PROC&~~ sendo que a
-_.. _._-_ -.__ _- _.__ __ .,._._- _ _ __ •..... _ -- ..__ _ ..-.__ _.~._-_._._.._--_.-_ ..__._-_.,---_ .._ _---~~.__._ _-

.~ . bre di . d . - COANA ADD~O;]>'T NSl..lSpeh.H lQ.~m so- re os ungentes .as assOCffi.~oes ru n. e t L:L-L'l. L 0

pedido dirigido ajufza, 0 solicitante da interceptacso aduziu que existiam fortes

indicios de que os recursos destinados aos sem-terra do Assentamento Pontal do

Tigre" .situado no Municipio de Querencia do Norte" estavarn sendo utilizadcs

irregulannente. As investigacoes apontavam que as families do Assentamento

teriam sido obrigadas a assinar recibo em favor da COANA~ na importancia de R$

13.000,,00 (treze mil reais], quando teriam recebido apenas R$ 5.000,,00 (cinco mil

reais), Alem disso, 0 pedido faz referenda ao assassinato de Eduardo Aghinoni,

cuja autoria estava sendo investigada, havendo indicios de que a motte ocorrera

em rnzao dos desvios de recursos.

47 Demanda perante a Corte Intersmericana de Direitos Humanos, par. 116.

~
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132. 0 pedido de interceptacoes telefonicas fundou-se, portanto, em

investigacao criminal em curse, para apurar desvio de verbas e homicidio. Nao ha

nenhum indicio no pedido de interceptaeao que esta tivesse c-omo motivayao

impedir 0 exercicio do direito de associacao. Ao contrario, visava-se garantir que

os demais associados - trabalhadores sem-terra assentados - nao fossem

prejudicados por eventual desvio de recursos a eles destinados. E conveniente

ressaltar que as sujeitos investigados e cujas comunicacoes se pretendia interceptar

eram os dirigentes das associacoes, e nao todos os seus membros.

133. As interceptacoes e sua divulgacao tinham 0 condao de impedir a

livre associacao das pessoas, tal como previsto no artigo 16 da Convencao

Americana. Se 0 entendimento da CIDH prosperasse, chegariamos a situacao

absurda de noo se poder autorizar a investigacao penal contra nenhum dirigente de

associacao, sob 0 argumento de que tal atitude poderia infligir temor as pessoas e,

indiretamente" compeli-las a nao se associarem.

134. Ressalte-se que a alegacso de violaeao do artigo 16 ede tal maneira

deslocada dos fates, que os peticionarios, que estavam em contato com os fatos na

epoca de sua ocorrencia" nao apontaram a violaeao ao direito it liberdade de

violacao em sua peticao inicial de denuncia, nem mesmo em nenhuma acao no

plano interno. Razso nao haveria para deixarem de citar essa violacao caso tivesse

ocorrido. Se nao 0 fizeram fbi por que nenhum elemento havia que caracterizasse

a violaeao, em especial, nOO puderam identificar ninguem que tenha deixado de

associar-se, ou manter-so associado, a COANA ou a ADECON em virtude dos

fates que deram ensejo a esta demanda.
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dados expostos a seguir demonstram que a acusaeso de que haveria intencao de

restringir 0 direito aliberdade de associacao no Pais einfundada,

135. 0 Rstarlo brasileiro ressalta que desenvolve politica consistente de

reforma agraria e combate aviolencia no campo, bem como apoia com recursos e

infra-estrutura diversas associacoes de trabalhadores rurais sem terra. Os fatos e.

I III MST

136. A tabela a seguir indica 0 numero de assentamento de familias, no

Brasil e no Estado do Parana, classificadas segundo 0 movimento social de que

fazem parte.

1 1wIST CONTAG 8TR I CPT IMLST 1 MTL '-1 Outros I
BRASIL 30% I 25% 15% 3% 2% 1% 124% I

i
pARA.NA 80% -=---1~20% I
-_ ..._------_.._-- = -- - _.. _._-------_ ......_- _..._--- --,-- --l-

j
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137. Observa-se que as families integrantes do MST foram as maiores

beneficiaries nos assentamentos de terra, sobretudo no Estado do Parana" 0 que

toma claro que nao ha no Governo brasileiro intencao perseguir os integrantes do

MST.

138. No tocante a violencia no campo, 0 Estado brasileiro destaca 0

Programa Naeional de Combate aViolencia no Campo, pelo qual se estabelece urn

conjunto de 14 medidas, a saber:

(a) criacao de varas agrarias federais e estaduais;

(c) criacao de ouvidorias agrarias regionais;

(d) eriaeao de delegacies especializadas em eonflitos agrarios federais e

estaduais;
"

(e) oitiva previa do Ministerio Publico, do INCRA e dos Institutes de Terra

Estaduais em ayoes possessorias coletivas;

(f) fiscalizacao dos services notariais e de registros imobiliarios;

(g) mudancas no artigos 927 e 928 do Codigo de Processo Civil;
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(h) manual de diretrizes nacionais para execucao de mandados judiciais de

manutencao e reintegracao de posse coletiva;

(i) fiscaliza~ao dos services de seguranca particular em imoveis rurais;

G) intensificacao de combate agrilagem de terras publicas;

(k) agilizacao ciaregularizacso das terras de quilombos;

(1) desermamento em armas de conflitos nas comunidades quilombolas, nas

fazendas, nos acampamentos, nos assentamentos e nas terms indtgcnas;

(m) agilizacao da regularizacao das terms indigenas;

(n) criacao de centro de gerenciamento de crises e direitos humanos nas

policias militares dos Estados;

139. As medidas sao de implantacao gradual e encontram-se todas em

execucao, consoante informacoes do documento elaborado pela Ouvidoria Agraria

Nacional (Allexo 11).

140. Por mero do Programa paz no Campo" cuja execucao e de
.__ ,_.-- '---, .-_._-_..__ ...•.... _-,.__. _._._---_.,----.-_ .._ _-_._--

responsabilidade da Ouvidoria Agraria Nacional, foram firmados convenios com
~_._. ., .. _ ~_~ __ ..... __._,_••__. _ ..._..... .. ~c__._·.•"~~ . ,·· .. _.__ •....."_. _

organizacoes civis de defesa dos direitos dos trabalhadores rurais sem terra" dentrc

os quais destacam-se:

- Cent.t'i} de Fnnnafi!o de Pesquisa Courest~do- CepaUc, !igado ao MST, com
sede em Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 0 convenio foi firmado entre 0

Departamento de Ouvidoria Agciria e Med.i~ de Confliros e {) Ceparec para
prestar services de pratica de gestores de direitos humanos e services
comunitarios para as familias de trabalhadores rurais sem-terras, com a
transferencia de recursos orcamentarios no valor de R$ 272.760,00, atividade esta
a ser desenvolvida em 23 unidades da federacao, incluido 0 Estado do Parana.

- Organiza~o Civil de Direitos Hnmanos Terra de Direitos, com sede em
Curitiha, Estado do Parana. 0 convenio foi finnado entre a. Superintendencia do
Inera do Estado de Pernambuco e a mencionada organizaeao, que em parceria
com 0 Governo Federal, preve a presta~ de assisteneia juridiea as familias dos
rrabalhadores rurais do Estado de Pernambuco. Para execu~ do convenio, foram
transferidos recursos or~-renta.rios do Ik-partaInemo de Ot.nlioona Agraria e
M~ de Conflitos, no valor deRS 548.541,57. ~
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4.1.2. Da Proteefio coneedida pelo Estado brasileiro aos Defensores de

Direitos Hnmaaos 000606

141. Em sua peticao, a CIDH aIega que existe situacao de perseguicao

dos defensores de direitos humanos no Brasil e aponta a falta de atuacao adequada

do Estado brasileiro.

142. 0 Estado brasileiro observa que nao apoia nenhum tipo de

perseguicao a defensores de direitos humanos e que desenvolve politicas de

protecso a 11m de combater as a<;Oes nesse sentido, como medida fundamental para

a garantia dos direitos humanos no pais. Em 9 de dezembro de 1998, aos cinquenta

anos da Declaracao Universal dos Direitos Humanos, as Na90es Unidas

reconheceram enfaticamente que era necessaria proteger aque1es individuos que"

em todo 0 mundo, se tornam 0 suporte fundamental para a efetivaefo dos direitos

humanos: os Defensores dos Direitos Humanos. Assim, com a aprovacao da

Resolueao 53/144 foi iniciada a construeao de instrumentos normativos

internacionais que buscarn proteger pessoas que se dediearn it ardua tarefa de lutar

incansavelmente pela etica, democracia, valores humanitarios, justica social.

143. Por compreender a importsocia de suas militfu1cias e a necessidade

de se criar condicoes e instrumentos para proteger esses pessoas, a Secretaria

Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica 18.t'190U, em 2004, 0

Programs Nacional de Prote~o aos Defensores dos Direitos Humanos - PPDDIL

Em fevereiro de 2007, com 0 Decreto IT. 6.044/07 (Anexo 12):- foi criada e

aprovada a Politic-a Nacional de Protecao aos Defensores dos Direitos Humanos e

os trabalhos da Coordenacao-Geral do Programa moveram-se em direcao ao

estabelecirnento do consenso e na ampliacao da sua Rede -de Protecao, com

parcerias estaduais, Defensorias Publicas, Ministerio PUblico, Judiciario, orgao(
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146. Conforms dados repassados pelas. coordenacoes estaduais. do

investigacdo, que almeja enfrentar as violac;5es dos direitos humanos denunciadas

e combatidas pelos defensores; c, finalmente, a articulacdo do Programa com os

orgaos publicos dos Governos fe-deral e estadual e com a rede social envolvida,

buscando implementer politicas publicae integradas que ajam na origem da causa

das violacoes.

144. 0 PPDDH apresenta tres eixos de atua~ao: a protecdo propriamente

dim, que visa prevenir, por meio de uma ayao articulada com orgaos publicos de

Seguran~ae Justica, urn dano maior aintegridade flsica e psiquica do defensor; a
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00060'7
governamentais e Sociedade Civil organizada.

145. Ademais, 0 Programa ja esta implementado, por meio de convenios,

em tres estados da Fedcracao: Para, Pemambuco e Espirito Santo. Estima-se para

o ano de 2008 a conclusso das negociacoes de implementavao de mais dUM

coordenacoes estaduais, uma no Parana e outra no Mato Grosso.

Programs, 0 Para possui hoje dezenove defensores sob medidas protetivas, em

Pernambuco sao dez casos de defensores ameacados monitorados pelo Programa

e, no Espirito Santo, 0 Programa acompanha seis casos de defensores em possivel

situacao de risco ou vulnerabilidade.

147. Nos Estados onde nao ha, ainda, uma Coordenacao Estadual

implantada, a protecao dos defensores admitidos no Programa Nacional erealizada

mediante c.illlVenio rom organizacees da sociedade civil com atua~ao na defesa

dos direitos humanos, articulado com os orgaos estaduais de Justica e Seguranca

Publica. Cabe, nessas hip6teses~ aCoordenacao-Geral do Programa, em Brasilia,

~
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as atribuicces de triagem e planejamento de protecao, bern como de

monitoramento e acompanhamento das medidas protetivas empreendidas. 000608

148. 0 Estado brasileiro destaca ainda, entre as ayoes para promover 0

papel dos defensores dos direitos humanos, 0 Plano Nacional de Educacao em

Direitos Humanos e 0 Premio Direitos Humanos. Sobre a inclusao dos defensores

nos processes de tomada de decisao, ede salutar importancia sua participacao nos

Conselhos e Conferencias Nacionais do Programa.

149. Com essas explanacoes, 0 Estado brasileiro espera ter demonstrado

que nao esta inerte frente aos casos de ameacas aos defensores de direitos

humanos e que pauta suas acoes no respeito avida" aintegridade fisica e liberdade

de manit~~vaodos individuos.

4.2. Da nao viola~ao do artigo 11 da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos - Prote~ao da Honra e da Dignidade

150. Por fim, e importante saIientar que a Constitui9ao brasileira

contempla a protecao da bonra em seu artigo 5°~ incise X:

Art. 5° Todos sao iguais peranre a lei, sem distin~.ao de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileirose aos estrangeirosresidentes no Pais a inviolabilidade
do direito 11 vida, 11 liberdade, aigualdade, aseguranca e apropriedade, nos termos
seguintes:
X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
.assegarado0 direito a indeniz~ pelo daao material au moral deconeste de sua
violacao.

151. No tocante ao sigilo de correspondencia, assim dispoe 0 inciso XII

do artigo 5°:
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000609
XII - einviolavel 0 sigilo da correspondencia e das comunicacoes telegraficas, de
dados e <las comunicacoes telefonicas, salvo, no ultimo caso, por ordem judicial,
nas hipoteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigacao criminal on
instru~processual penal.

152. A lei a que 0 dispositive constitucional se refere ea Lei n" 9.296~ de

24 de julho de 199~8~ que, regulamentando 0 inciso XII~ dispos sobre a

interceptacao de comunicav5es telefonicas para prova em :inve.stigaVOO penal e

instrucao criminal.

153. Quando de sua edicao, esta Lei veio suprir lacuna existente no que

diz respeito arcgulamcntacao para a realizacao de interceptacao telefbnica, ja que

o enteadimemo prevalente no Supremo Tribunal Federal da epoca era de que a Lei

era imprescindivel para a utilizacao desse meio de prova,

B.!1 que pese nao haver necessidade de mudanca na legisla<;ao para

adequar 0 sistema interne aConvencso Interamericana de Direitos Hurnanos, uma

vez que nao ha nenhuma dissonancia entre 0 teor da Lei 9296/96 e os direitos

resguardados pela Convencso, 0 Estado brasileiro informa que, em 26 de fevereiro

---de 2008.~-envi.ou·aoCongressoNacioruiroProjetOde-Lei n. 3.272/2008 (Anexo

19)~ que dara nova regulamentacao ao inciso XXI do artigo 5° da Constituicao

brasileira, de modo a apcrfeicoar a legislacao intema notocante a interceptacoes
. 1.LV.· 49te eaomcas .

155. Nao apenas no ambito legislativos tern 0 Estado brasileiro

demonstrado seu empenho em aperfeicoar as condieoes para a efetivaeao do

respeito integral aos direitos humanos, como ha tambem aprimorado suas praticas.

o Estado do Parana possui hoje urn setor especializado na realizacao do

4&Anexo 16.

49 Vide Quadro comparativo no Anexo 20.
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000610
procedimento de mterceptacao na forma da Lei n" 9.296/96, no ambito da

Diretoria de Inteligencia da Secretaria de Seguranca PUblica. Por meio desse setor,

a interceptacao das comunicacoes, desde que autorizadas pelo juiao competente, e
rea1izada sem contato dos servidores com 0 conteudo das gravacoes, de forma

totalmente informatizada,

156. Nos termos da peticao apresentada pela eIDa, aponta-se a violacso

do artigo 11 da Convencao Americana pelo Estado brasileiro, em ramo do

monitoramento das linhas telefonicas 44 462-1418 e 44 462-1320,

respectivamente da COANA e da ADECON.

157. Em 3 de maio de 1999, 0 Major Waldir Copetti Neves, Chefe do

Grupe Aguia do Comando da Policia do Interior, do Quadro de Oficiais da Policia

Militar do Parana, requereu aJuiza da Comarca de Losada 0 primeiro pedido de

interceptacao, referente a uma linha telefOnica, de rnrmero 44 462-1418, instalada

na sede da COANA (Anexa 13). Esse pedido foi deferido pela Jufza em 5 de maio

de 1999, em despacho na propria peticso.

158. Em 12 de maio de 1999, 0 Terceiro Sargento da Polfcia Militar do

Estado do Parana, Valdeci Pereira da Silva, requereu nova autorizacao a Juiza

(Anexa 14), em relacao alinha 44 462-1418, ja autorizada, e alinha 44 462-1320,

instaIada na sede da ADECON. 0 pedido foi deferido no corpo do requerimento.

Nao houve, portanto, descumprimento da Lei 9.296/96 que, em seu artigo 3° inciso

determinada pelo juiz, de oflcio au a requerimento da autoridade policial, na

investigacao criminal"



000611
159. Cumpre observar que os pedidos realizados pela Policia Militar ja

haviam sido feitos ao entao Secretario de Seguranca PUb1i~ Candido Manuel

Martins de Oliveira, por meio do Oficio n. 259/99-Gah.CG" 0 quai" em despacho

no proprio documento, em 28 de abril de 1999, autorizou a requisicao junto ao

jufzo competente, na forma da referida lei (Anexo 15).

160. Foi solicitada a Telepar - Telecomunicacoes do Parana S.A. a

execucao das interceptacoes e 0 procedimento foi iniciado em 14 de maio de 1999"

abrangendo as duas linhas teleffmicas, Assim, a primeira autorizayao judicial"

relativa a uma linha, nao chegou sequer a surtir efeito, pois foi absorvida pela

segunda autorizacao, concedida no pedido feito pelo Sargento Valdeci Pereira da

Silva.

161. A primeira fase das interceptacoes durou are 0 dia 26 de maio,

obedecendo, portanto, 0 prazo de 15 dias previsto no artigo 5° da Lei 9296/96. A

segunda fuse iniciou-se em 9 de junho e lindon em 23 de junho, tambem tendo

observado 0 prazo de 15 dias.

162. No dec-orre-r do procedimento de interceptacoes, houve a divulgacao

de trechos das conversas gravadas por emissorafiliada da Rede Globo de

Televisao, trazendo a publico 0 fato. Inconfonnados, os dirigentes dessas

entidades impetraram 0 ja mencionado mandado de seguranca, requerendo a

interm1'll"":~·~ dasQfav~ e a destruicso das fitas..t'~ 0,. :>

163. 0 mandado de seguranca, conforme ja explanado, nao foi conhecido.

Em seguida, foi improvido 0 recurso de embargos de declaracao, e 0 recurso

ordinaria constitncionalcabivel nao foi apresentado.
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164. As supostas vftimas apresentaram tambem representacao criminal

em face de Candido Manuel Martins de Oliveira (entao Secretario de Seguranca

Publica)" Elizabeth Khater (juiza), Valdemar Kretschmer (entso Sub-oomandante e

chefe do Estado Maior da Policia Militar), Waldir Copetti Neves (Chefe do Grupo

Aguia do Comando do Policiamento do Interior) e Valdecir Pereira da Silva

(Sargento} A representacao foi examinada pelo Orgao E:special do Tribunal de

Justice, em razao de urn dos investigados ser Juiz de Direito. Como resultado,

decidiu-se, por unanimidade de votos, pelo arquivamento da investigacao em

relayao a todos os representados quanto a interceptacso telefonica e, por maioria

de votos, pela remessa dos autos ao Juizo de primeiro grau, para analise da

conduta do investigado Candido M. M. Oliveira, no que tange a divulgacao dos

dialogos interceptados,

165. Nessa decisao, coneluiu-se que 0 mero requerimento de

intercep~ nao configura crime, de forma que nao seria passive! imputar
l.. "1' ~ rt 1 1" "" "I" l' " " -",",responsaoumece pena aos POlJC!atS nu nares que soucitaram a autonz.a~o a jutza.

Em relacso ao Secretario de Seguranea Publica" que recomendou a interceptacao,

tampouco se poderia imputar ilicito penal. Assim, restaria como potencialmente

eensuravel a conduta da juiza. Analisando, porem, se sua conduta caracterizaria

crime, verificou-se, a partir do depoimento das testemunhas ouvidas nessa

investigacao, que nao houve "conluio previa entre os implicados com escopo

deliberado de macular direitos e garantias constitucionais dos integrantes do MST

ou de causes gravame a quem quer que seja".50 0 mere erro ou e.ngaoo da juiza

nao configurariam crime. .Esse s6 seria 0 caso se fosse comprovada a ma-fe ou 0

dolo da magistrada em sua conduta.

50 Tribunal de Justiea do Parana. Autos da Investigacao Criminal n, 82.516-5, de Curitiba.. Publicacao de /
Ac6rdao.19.10.2ooo. L
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166. 0 Tribunal, no entanto, entendeu que, em relacao a conduta

imputada ao entao Secretario de Seguranca PUblica de divulgar conteudos das

gravaeoes, havia iadicios de pratica de conduta iHci~ que requeriam maier

investigacao, de forma que 0 Tribunal remeteu 0 processo para processamento no

JUIZO de primeiro gran, instancia competente para processar 0 acusado,

167. Instaurou-se, entao, a9ao penal para apurar a suposta quebra do

segredo de justica pelo cntao Secretario de Seguranca Publica. 0 processo chegou

ate a segunda instancia, na qual 0 acusado foi absolvido, por se entender que sua

conduta nan caracterizara crime. 0 Estado brasileiro apresentou a CIDH fartos

esc1arecimentos sobrea tramitacao dessa ayao penal, bern como sobre a decisao

prolatada pelo Tribunal, demonstrando sua consistencia com 0 entendimento

jurispradenciai brasileiro. Razao pela qual a CIDH entendeu, em seu Relatorio de

Merito, que nao houve qualquer violacao de direitos na forma como foi conduzida

a investigacao penal" admitindo que a absolvicao dos supostos autores e 0

resultado desfavoravel as vttimas nan pode ser considerado UIT'!.B. violacso de

direitos consagrados na Convencso.

168. Desse modo" nan ha mais que se discutir a conduta do Secretario,

que ja foi examinada intema e intemacionalmente; concluindo-se pela falta de

elementos a ensejar alegada violacao.

169. Do exposto, 0 Estado brasileiro observa que noo houve inercia na

investigacao dos fatos supostamente ilicitos e que a conduta de todos os

envolvidos no epis6dio foi examinada, a fim de constatar eventuais

responsabilidades.

54
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000614
170. Nao se pode, portanto, afirmar que tenha havido violacao ao artigo

II, pois nao houve, em nenhum momento, omissao do Poder Judiciario em

examinar e resolver a questlID. As supostas vitimas foram ouvidas e reeeberam

resposta para todas as suas alegacoes, Se DaO buscaram esgotar as vias internas ou

deixaram de interpor os recursos adequados para a salvaguarda de seus direitos,

como ja foi abordado por ocasiao das alegacoes preliminares" np-o pode ser 0

Estado brasileiro, agora", responsabilizado.

171. Da leitura do requerimento de autorizacao judicial formulado pelo

policial militar, depreende-se que nao havia dolo au ma-fe no pedido e que este

supunha estar legitimado a solicitacao, visto que inclui em seu requerimento

trecho da manifestacao do jurista Alvaro Lazzarini, que confia aPolicia Militar a

competencia ampla e abrangente dos demais Orgaos policiais. Essa argamentacao,

alias, pode tambem fer induzido a Juiza a erro. Alem disso, verifica-se que houve

comunicacso ·oficial aD Secretario de Seguran98. Publica do proposito

investizativo'"_t.tV~ t.~,."._~ _ ..

172. Ainda no tocante ao requerimento, deve-se considerar que 0 artigo 3°

da Lei n. 9-296/9652 (Anexu 16) confere ao juiz a possibilidade de detenninar de

undo interrep~ teleionicas. Essa faculdade supre, portanto, eventual falha

que pudesse ser cogitada em relacao a autoridade que requereu a interceptacao,

lli~a vez que 0 jniz poderia, de todo modo, agir illdependentemente de qualquer

tipo de pmvoca~-ao.

51 Cf. Anexo 15.
52 Art. 3° A interceptacao das comnnicacoes telefonicas podera ser determinadapelo juiz, de oflcio ou a
requerimenw: (/
1 - da mrwridade fvlk:ial. na inv-estigayao criminal;
II - do representante do Mioisterio Publico,na invesliga~ criminale na imrtm<;So processualpenal. .
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173. Hi de observar, outrossim, que 0 procedimento previsto na Lei

9296/96 nao preve a oitiva do Ministerio Publico, tal como aludido pela CIDH em

sua peti~o, de forma que nenhuma irregularidade houve em mz30 do nan

encaminhamento do pedido ao parquet. 0 artigo 6° da Lei, ao detenninar a

cientificacao do Ministerio Publico, refere-se ao momento de execucao da

interceptacao, e nao de seu deferimento.i"

\1
Ii

174. Tampouco faltou autorizacao judicial para a interceptacao da

segunda linha, instalada na sede da ADECON (44-462-1320), pois confonne se

esclareeeu, 0 Terceiro Sargento Valdeci apresentou requerimento aJuiza54
~ no dia

12 de maio, solicitando a quebra do sigilo das duas linhas telefonicas, bsse fato

foi, inclusive, reconhecido no escrito dos representantes das vitimas55
.

175. Verifica-se, portanto, que os atos ate 0 memento descritos nao

estavam eivados de nenhum vicio que pudesse ser eonsiderado violacao a direito

dos individuos envolvidos, Deve ser lembrado que 0 direito aprivacidade nao e
--'-- -------- ------- --- ---

absoluto e deve ser relativizado diante da necessidade de se proteger igualmente
_._._~_.~_..__.-._.-._--_._ ....•.._--_._~---,---~.~_.-..._..•....._- "-_.._--_ .._-..,.._--~---

outros direitos, 0 proprio artigo 30 da Convencao Americana admite restricoes aos

direitos elencados na Convencao.

176. 0 Estado brasileiro informa a essa Egregia Corte que na epoca dos

fates ja estava em vigor a Lei 9.296/96 que, regulamentando as possiveis

restricees ao direito a inviolabilidade das comuuicacoes, estabeleceu procedimento

a ser seguido para a utilizavao do recurso da intereeptacso de Iinha teleffmica, no

qual e imprescindtvel a existencia de indicio de erime grave.

~
56

S3 Art. 6<) Deferido 0 pedido, a autoridade policial conduzira os procedimentos de interceptacso, Dando
ciencia ao Ministerio PUblico, que paden! acompanhar a sua realizacao.
54 Cf. Anexo 14.
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177 n 1'..J" 100 ' ., ". devid ~.fi d'" .. V peG.luO 10rmUl O a JUiza. 1m eVl a..-rnen..e ...illi amentado e ferenu-

se anecessidade de investigar desvio de recursos financeiros de dois programas

sociais de auxilio a trabalhadores rurais e 0 homicidio de Eduardo Aghinoni,

dirigente da ADECON. Tratava-se de eonflito entre dais valores fundamentais,

situacao em que a lei possibilita que se decida pela restricao ao direito Ii

privacidade, em prol de bern juridico de maior valor.

178. Assim decidiu a juiza da Comarca de Loanda quando se defrontou

com os requerimentos de interceptacao.

179. Nos termos da Lei 9.296/96 e da Constituicao brasileira, a

interceptacao telefonica e medida excepcional e como tal submete-se a

procedimento rigido, sob pena de a prova obtida por seu intermedio ser

considerada ilicita.

180. Assim:> a partir do momento em que as fitas decorrentes as

prejudicadas pleitear sua exclusao do processo, alegando, eventualmente, a sua

ilicitude, emvirtudede alguma falhano procedimento de sua obtencao.

181. Por exemplo, se for considerado que houve falta de fundamentacao

da decisao judicial que autoriza a interceptacao, esta teria como consequencia a

nulidade de todas as provas produzidas por esse meio e nao 0 prejufzo a honra

ou dignidade das pessoas, como alegado pela CIDH e pelos representantes das

vltimas,

55 Representantes das vitimas. Eserito de 7 de abril de 2008, p. 15.
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182. E de se notar que as provas obtidas com a interccptacao nao I

resultaram em propositura de a9fto penal contra as supostas vitimas, que, assim,

nao foram afetadas pela prova ilicitamente produzida,

183. Importante ressaltar que as fitas gravadas foram incineradas em 23

de abril de 2002:> consoante se verifiea do auto de incineracao eonstante dos

Autos nQ 41/99 - Pedido de Censura de Termiaal Teleffinico (Anexo 17).

4.3. Da nao viola~ao dos artigos 8, 25 e 1.1. da Conven~aoAmericana sobre

Direites Humanos

184. Em sua peticao, a eIDH, apes explanar a abrangencia dos artigos

8.1" 25.1 eLl da Convencao Americana, sustenta que os tribunais internes nan

ouviram as supostas vitimas com rela~ao ao merito de suas queixas, raz~o pela

qual os eitados artigos teriam sido "'1010008. Conforme exposto pela CIDH, essas

Donnas:

consagram a obrigacao do Estado de assegurar 0 acesso ajustica com garantias de
legalidade, independencia e imparcialidade, num prazo razoavel, bern como a
obrigayao geral de proporcionar urn reeurso judicial eficaz frente aviolavao dos
direitos fundamentals, incorporando 0 principio da eficacia dos Instrumentos ou

• • 56meoaarsmosprocessears,

185. Fazendo alusao ao mandado de seguranea interposto pelas supostas

VitiJD3S" que nso foi conhecido pelo Tribunal de Justica, e ao recurso de embargos

de declarayOO:> improvido:> alega a CIDH que as supostas vitimas careeiam de

recurso judicial efetivo para a tutela de seus direitos,

[)

" CIDH. Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Arley Jose Escher e outroS!
(interceptacao de linhas tele_ de organizacoes sociais), ~
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186. 0 Estado brasileiro ja demonstrou, ao tratar das excecoes

preliminares, que: (i) as supostas vitimas deixaram de valer-se do recurso

ordinario constitucional perante 0 Superior Tribunal de Justiea, cabfvel para 0 nao

conhecimento de mandado de seguranca; (ii) as supostas vftimas nao utilizaram os

recursos adequados para garantia de seus direitos (a9ao ordinaria de conhecimento

OU, ainda, 0 que seria mais adequado ao caso, habeas corpus).

187. Retomando brevemente a argumentacao ja vexposta, 0 Estado

brasileiro esc1areceu que as supostas vftimas poderiam ter utilizado 0 recurso

ordinario constitacional, previsto no artigo 105, inciso II,. h,57 da Constituicso

Brasileira, a tim de buscar revisao da decisao proferida no mandado de seguranca,

Salientou-se ainda que apesar de 0 dispositivo constitucional referir-se ao

cabimento desse recurso quando 0 mandado de seguranca tiver decisao

"denegatoria", demonstrou-se ser amplamente reconhecido na jurisprudencia e

doutrina brasileiras 0 entendimento de que a expressao "denegatoria' tern sentido

ample, abrangendo as decisoes que nao conhecem ° mento" tal como a decisao

prolatada no pedido das supostas vitimas.

188. Esse entendimento ja havia sido apresentado durante a fase de

admissibilidade da peticao, mas nao foi aceito pela CIDH, que, em seu Relatorio

de AdmissibiHdade" optou :POI' privilegiar a Ietra estrita da lei, sem considerar a

jurisprudencia intema amplamente aceita e reiterada, conforme se demonstrou dos

julgados transcritos e anexados a este escrito. Ccrtamente essa Pgn;§gia Corte nao

desconsiderada.

57 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justica:
II - julgar, em recurso ordinario:
a) os "habeas-corpus" decididos em unica ou ultima instancia pelos Tribunais Regionais Federals ou pelos
tribunals des R>tadoS-,. do Di&rito Fedeml e Tercit6tIDs, quando ad~ fur de.negat6ria;
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189. Assim, nao ha duvida sobre a existencia de recurso oponfvel a
decisao que nao conheceu do mandado de seguranea, uma vez que as supostas

vitimas, amparadas per sen advogado, entendcram que esse era a a~ao cabtvel a
situacao. 0 Estado brasileiro defendeu, entretanto, que 0 instrumento roms idoneo

aprot~o do direito supostamente violado era 0 habeas corpus.

190. Amparado em farta jurisprudencia, entende-se que 0 habeas corpus,

remedio constitucional para as ameaeas ao direito de locomoeao, ecabivel quando

o direito de locomocao possa ser ameacado de modo reflexo ou indireto, tal como

neste caw. As supostas vitimas.. ao tomarem conhecimento da ocorrencia da

interceptacao, poderiam ter impetrado habeas corpus visando a mterrupcao da

ordem de interceptacao.

191. Deve ser salientado que nao ha nenhuma duvida quanta ao

cabimento desse instrumento juridico e, mesmo os representantes das vitimas

seu escrito de 7 de abril, algumas ementas de decisoes proferidas em sede de

habeas corpus relativo a interceptacao teleffmica. Nesse sentido, vejam-se as

paginas 25, 26 e 27 desse eserito.

192. Alem do que, eprecise observar que as supostas vitimas demoraram

cerca de quatro meses, contados da data em que tomaram conhecimento dos fates,

para impetrar 0 mandado de seguranca, tempo sufieiente para que pudessem, poi

meio de seu advogado, verificar qual a ayao adequada ao pleito.

b) os mandados de seguranca decididos em (mica instaneia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territorios, quando denegat6ria a decisao;
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Diante dessa breve explanacao, que reitera os esclarecimentos ja

prestados nas "Excecoes Preliminares", mostrando ser inconteste a existencia de

recursos dispomveis as supostas vftimas, resta claro que nao bouve vioi~ao so

artigo 25.1 da Conveneao Americana, 0 quaI dispoe que:

Too"pessoa ten! dil eito a um recurso simples e rapido au a qualquer outre recurso
efetivo, perante os juizes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que
violem S~JS direitos fundamentais reconheeidos pela C..onstitl.li~ao,pela lei au pela
presente Convencao, mesmo quando tal vioja~o seja cometida por pessoas que
estejam atuando no exerclcio de suas funcoes oficiais,

194. No presente casu, demonstrou-se que havia, an menus, duas opcoes

its supostas vttimas para pleitear seu direito, em perfeita consonancia com 0 que

presereve 0 artigo 25 da Convencao.

195. No que tfuige ao artigo 8.1 da Convenyao, que dispoe a respeito do

j

direito de ser ouvido por juiz on tribunal competente, com observancia do devido

processo legal; o Bstado brasileiro reitera que a existencia, em sen ordenamento

juridico, do habeas corpus, instrumento habil aprotecao do direito supostamente

violado, implica necessariamente no reconhecimento de que nao ha violacao do

artigo 8.1 da Convencao Americana.

196. o institute do habeas corpus, previsto no artigo 5°, incise LXvIII,

da Constituicao Brasileira, deve ser aplicado em consonsncia com outros

toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um
pram razoavcl, per urn juiz QU- tribunal rompetente, independente e impar-eia1,
estabelecido anterionnente por lei, na apurayao de qualquer acusacso penal
formulada contra ela, au para que se determinem seus direitos ou obrigacees de
natureza civil, fiscal au de qualquer outra natureza.

~
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197. No artigo 50 da Constituicao Brasileira consta a vedacao ao tribunal

de excecao (incise :XXXVU)8)~ 0 princlpio do juiz competente (incise Urr59
) e do

devido processo legal (incises LIV6D e LV61)~ bem como a garantia ao acesso a
justica (incise XXXV62

). Caso, portanto, as supostas vitimas tivessem utilizado 0

recurso adequado ao sen pleito, teriam sido ouvidas de acordo com todas as

garantias constitucionais, as quais estao em consonancia com {} estipulado no

artigo 8.1 da Convencao Americana.

198. De outre lado, no procedimento do mandado de seguranea foram

observadas todas as garantias do devido processo legal, nan havendo, inclusive,

nenhuma manifestacao da CIDH ou dos representantes das vitimas de que tenha

havido irrezularidade no nrocessamento do feito. Analisando-se os autos do..., ~

mandado de segarsnca; verifica-se que foram observados os procedimentos

previstos na Lei n" 1.533, de 31 de dezembro de 1951, que "altera disposicoes do

COdigo de Processo Civil, relativas an mandado de seguranca", os quais se

coadunam com as garantias do devido processo legal.

--- _.__._._-~--
199, a mandado de seguranca foi examinado pelo Tribunal de Justica do

Estado do Parana, orgao competente para examinar atos cuja autoridade

supestamente coatora seja juiz de direito. A .decisao pelo nao conhecimento do

pedido 10i Iastreada em ampla jurisprudencia e havia, a disposicao das partes,

reClli"'SO idoneo arevisao da decisao.

58 Incise XXXVI! - nao haverajuizo ou tribunalde excecao.
59 Incise LUI- ningnem sera processado nemsentenciadosenao pela antoridadecompetente;
60 Incise LIV - ninguem sera privsdo de liberdedeou de seus benssem 0 devido proeessolegal;
61 In' L'" t' • • u' , 1 _..t" • ..t _t -C1SO v - &.'JS .mggiT.es,. em processo ju lCUI ou admmrsnanvo, e ws acusaces em g",gU sao
assegurados0 contradit6rioe ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
62 Incise XXK:"v - a lei nao exduini da apreciacao do Poder Judiciario lesan ou ameaca a direito;
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200. 0 Estado brasileiro ressalta ainda que 0 resultado contrario ao

esperado pelas supostas vitimas nas agoes interpostas nao implica a existencia

violacao aos artigos 8.1 e 25.1 da Convencao Americana, uma vez que reston.

demonstrado que nao houve inobservancia das regras pertinentes ao devido

processo legal.

201. Do mesmo modo, defende a nao violaeso ao artigo 1.I, dada sua

relacao com os artigos 8 e 25", os quais foram totalmente obedecidos no presente

C8S0.

202. Nesse sentido", salienta-se que 0 sistema interamericano deve ser

cauteloso ao imputar a violacao dos artigos 1.1 (obrigacao de rcspeitar os direitos),

8 (garantias judiciais) e 25 (prot~ao judicial) da Convencao Americana. Nao se

pode admitir que ocorra essa imputacso simplesmente porque decisoes proferidas

por instancias internes de Justica nao foram favoraveis aos peticionarios e, menos

ainda, quando os peticionAt-ios ainda dispuserem de recursos internes pam reverter

essas decisoes.

4.3.1. Do escrito dos representantes das vftimas sobre a alegada vioIa~ao dos

artigcs 8, 25 e Lf ria Conveneae Americana

203. Os representantes das vitimas Ievantam suspeitas quanta a
imparcialidade da juiza Elizabeth Khater.

204. 0 Estado brasileiro ressalta que a Correge-doria GeraI de Justica

instaurou procedimento administrative em face cia juiza Elizabeth Khater (Anexe

21). Nesse procedimento", enr.tSiderou-se que 0 exa..l11e dos fatos ja havia sido feito
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pelo orgao especial do Tribunal de Justice, nos autos da investigacao penal" no

qual se concluiu pela ansencia dolo da Juiza.

205. Outro ponto que causa estranheza e a alegacao dos representantes

das vitimas de que nao ha garantia de recurso judicial efetivo e em prazo razoavel

para reparar civilmente os supostos danos causados. 0 Estado brasileiro chama a

atencso para 0 fato de que as supostas vltimas somente ajuizaram ayao civil de

reparacao de danos cerca de quatro anos depois de ocorridos os fates, em data

posterior adenuncia intemacional perante a CIDH.

206. E evidente que" a medida que 0 tempo passa, a obtencao de

documentos e oitiva de testemunhas tornam-se mais complexes e demoradas, e o

ajuizamento tardio da~ nao pode ser carreado ao Estado, que" apesar disso, ja

logrou julgar, em 10 instancia, diversas das acoes interpostas.

207. 0 Estado brasileiro infonna que as a~es p:roposms p~:r Roberto

Baggio, Zenildo Megiatto, Dirceu Luiz Bouflewer" Jacques Fellenz, Dominique
-~~~-- ._~~~~--~------~--~--------

Michele Perioto Guhur, Valmir Fisehborn, Hugo Francisco Gomes" Rosiany Maria

da Silva, Jose Juveni Silva Santos, Francisco Strozake, Valdir Brau.l1, Ivanir

Murinelli, Jose Aparecido da Silva, :Maria de Fatima _dos Santos, Teresa Cofre,

Rogerio Antonio Mauro, Elson Rogerio Borges dos Santos, Dilo Angelin Kerber,

Dalto Luciano de Vargas, Edson Marcos Bagnara e Antonio Carlos Morete,

autores de a.yoes de reparacao de danos em face do Estado do Parana" tiveram seus

processos unificados por forca da conexao e foram julgados pelo juizo de 1a

instsncia (Anexo 22). Os autos encontram-se no Tribunal de Justi9a para

julgamento de recurso de apelavao.
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208. Informa-se tambem sobre outras acoes propostas em face do Estado

do Parana por Jose Adalberto Maschio, Avanilson Alves Araujo, Jaime Dutra

Coelho" Marli Brambitla Kappanm, ArId Jose Escher" Jose Uno Warmling,

Josinaldo da Silva Veiga, Jaime Matter, Isabel Cristina Diniz, Vanderlei Braun e

Gilmar Mauro, algumas das quais ja tern sentence de 1a instancia e encontram-se

no Tribunal de Justica para julgamento do recurso de a:pela~.ao_

209. Verifica-se, portanto, que as supostas vitimas estao utiIizando os

rccursos judiciais disponiveis para pleitear civilmente seus direitos.

4.4. Da nao vjola~o do artigo 2 da Conven~a{) Americana sabre Diretros

Hamanos - Dever de Adetar Disposi~oesde Diretto Interne

210. A jurisprudencia da Corte estabelece que a violayao do artigo 2

ocorre em situacoes em que ha necessidade de mudanca na legislacao ou nas

praticas estatais para adequar 0 sistema interno aConveneao. Nesse sentido:

La Corte ha interpretado que Ia adecuad6n de la normativa interna a los
parametros establecidos en la Convencion, implica la adopcion de medidas en dos
vertientes, a saber: i) Ia snpresion de las normas y practicas de cualquier naturaleza
que entrnfien violacion a las garantias previstas en Ia Convencion 0 que
desccnezcaa los derechos alIi reconocidcs u ohstaculicen su ejercido; y ii) Ia
espedicion de nonnas y el desarrollo de practices condncentes a la efectiva
observancia de dichas garantias. La primera vertiente Be sazisface con Ia reforms,
Ia derogacion, 0 la anulacien, de las normas 0 p:racticas que tengan esos alcances,
segiin eorresponda, La segunda, obliga al Es-tado a prevenir [a recurreneia de
violaciones a lOS derechos humanos Y, por eso, debe adoptar todas las medidas
legales, administrativas y de. otra indole que seannecesarias paraeviter que nechos
similares vuelvan a oeurrir en el futuro.
Respecto a Ia norrnativa interna.• tanto constitucional como procesal civil, procesal
contencioso administrative y procedimental administrative aplicada al presente
caso, la Corte considera, una vez re~lharlo el analisis de la misma, que dicha
legislaeion Sf; ajusta a 10 estableeido en la Convenc.i6n Americana. De otra lade,
este Tribunal observa quecomo se establecio en la presente Sentencia, Ia demora
en los procesos y la falta de efeetividad no son el resultado directo de la existencia
de r>!JITP.as contrarias a la Cmrvert..ci6n 0 de la falta de normativa que prevenga esta
situaoien, Tampoco se demostr6 que las violaciones y cireunstancias evidenciadas
en ei caso sub judice configuren una problematica generalizada en la sustanciaeion
de este tipo de juicios en el Ecuador. Consecuentemente, este Tribunal no pued(

65~



000625
concluir que el Estado haya incumpIido el articulo 2 de Ia Convenci6n Americana
(Caw de Salvador-Chiriboga v. Ecuador, julgado em 6 de maio de 2008 ).

211. Os esclarecimentos prestados pelo Estado brasileiro neste

documento demonstram que nso hit que se falar em violacao ao artigo 2 da

Conveneao Americana, pois: i) existem recursos judiciais eficazes para a garantia

dos direitos alegados pelos representantes das vitimas; Ii) jtL htL projeto de lei

tramitando no Congresso Nacional para 0 aperfeic;ofullento da legislacao brasileira

no tocante as interceptacoes teleffmicas (Anexo 20)~ e iii) a pratica estatal e de

recorrer ao monitoramento telefonico apenas nos casos e na forma previstas pela

Lei 9296/96.

212. Alem disso, nem a CIDH nem os representantes das vitimas

explicitaram em que consistiria a omissao do Estado brasileiro em adotar

disposiyfies de direito intemo. De fato, existem diversas avoes e recorsos judiciais

disponiveis para protecao dos direitos alegados como violados, tal como se expos

213. Desse modo, 0 Estado brasileiro requer 0 afastamento da acusacao

no que se refere a cste artigo.

4.5. Do nao descnmprimento do artigo 28 da Conven~o Americana sobre

Direltos Humanos - Cbinsnla Federal

214. Conforme ja expos nas excecoes preliminares, 0 Estado brasileiro

entende nan ser admissivel 0 exame de eventual descumprimento do artigo 28 da

Convencao Americana perante essa Honoravel Corte.

{
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Inicialmente, 0 Estado brasileiro salienta que 0 artigo 28 rnsere-sc

dentre as regras de interpretacao e aplicacao da Convencao Americana, isto e"
refere-se tao somente aforma como devem ser aplicadas as normas da Conveacao.

Veja-se que os dispositivos da Convencao sao claros no sentido de que somente

eventual violayao a direitos poderao ser examinados pela CIDH ou pela Corte.

216.

217.

218.

o artigo 48.1 dispoe que:

A Comissao, ao receber uma petiyao ou comunicacao na qual se alegue violacao
de qualquer dos .dircitos consagrados nesta Conv~ao> procedera da seguinte
maneira; (,..) (sem grifo no original).

o artigo 63"por sua vez, ao tratar da Corte" dispce que:

Quando decidir que houve violacao de um direito ou liberdade protegidos nesta
Con.~. a Corte dd~lUtinara qua se assegsre an prejudicado 0 gum de sea
direito ou Iiberdade violados, (sem grifos no original).

Nao restam duvidas, portanto, que somente os direitos estabelecidos

na Convencao Americana podem ser objeto de exame tanto pela CIDH como pela

Corte.

219. Ademais, a jurisprudencia dessa Honoravel Corte entende nao ser

possfvel incluir, nessa fase, violacao nao apontada durante 0 procedimento perante

a CIDH" pois se estaria snbtraindo do Bstado a oportuaidade de manifestar-se

perante aquela instancia, necessariamente anterior an julgamento perante a Corte.

Nesse sentido:

cambio, el Tribunal ronsidera pertinenteseiialar que !a CQwision no
planted este punto en su Informe 17197. Si bien es eierto que la demanda no ha
de ser, necesariamente, una simple reiteracion del informe rendido por la
Comision, tambien 10 es que no debiera contener conceptos de violacion que el
Estado no conocio durante la etapa del procedimiento que se sigue ante la propia
Cmnisi6n, y que por eso mismo no pudo .aesvirtuar' oportunamente. No sobra
recordar que en esa etapa el Estado dispone de 10posibilidad de admitir los hechos<
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aduddos por los denunciantes, rechazarlos motivadamente 0 procurar una solucion
amistosa que evite la remision del asunto a la Corte. Si el Estado no conoce ciertos

hechos 0 determinadas afirmaciones que fuego se presentaran en la demands, no /','...•.
puede barer uso de los derecbos que le asisten en aquella mapa procesal. Es -,
precise observer que en este cCaSO no se trata de alguna de las ooligaciones
generales instituidas en la Convencion Americana (articulos 1.1 y 2), cuyo
cumplimiento debe examiner de oficio la Corte (cfr, Caso Cantora! Benavides, Ii
Sentencia de excepciones preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Ii
Serle C No. 40, parr. 46).
~~;i~:uesto anteriormente, Ia Corte estima que esta excepcion preliminar es jl

Diante do exposto, requer-se a admissao dessa excecao preliminar

para 0 fim de excluir da analise dessa Corte 0 suposto descumprimento do artigo

28./1

221. Caso a Corte rejeite essa excecao preliminar e venha a analisar 0

merito da imputac;ao da violac;ao do artigo 28, 0 Estado brasileiro repudia 0 usn

das declardVL')es proferidas por ocasiao da reuniao de trabalho como argnmento

para demonstrar 0 descumprimento da clausula federal. 0 Estado brasileiro

recorda a CIDH e aos peticionarios que a citada reuniao de trabalho nao havia

·---daGIDH, -quando-os -representantes-do--Eg'-tado-ja-e~tavam-em--\Vashington-para-a~~

sessao de reunioes, conforme se depreende do comunicado de convocacao da

sessao (Anexo 23). Nan houve, assim, oportunidade para que 0 Estado se

preparasse para a reuniao de trabalho e a aceifuc;oo de sUa realizac;ao deii-se apenas

em razao da boa-fe do Estado, no cumprimento de suas obrigacoes perante a

CIDH. Nao esperava, no entanto, que essa atitude de colaboracao fosse utilizada

de forma rnalicioaa peles petieionarios.

222. Alem disso, 0 Estado brasileiro esta ciente de seu compromisso com

o Sistema Interamericano de Protecao de Direitos Humanos e:> em nenhum

memento, pretendeu escusar-se ao cumprimento das recomendacoes da CIDH

alegando falta de participacso do estado federado. lnfonnou a respeito das~
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dificuldades intemas de interlocucao tao-somente para esclarecer a respeito da

demora em cumprir integralmente as recomendacoes da CIDH~ ressaltando que,

em 11 de setembro de 2007, apresentou relatorio de comprimento parcial das

recomendacoes (Anexo 24). a cumprimento, ainda que parcial s6 f01 possivel em

razao da c-olabora((ao do Poder Executive e Poder Judiciario do Estada~ que

encaminharam informacaes e promoveram a~oes para implementacao das

recomendacees enrso expedidas.

5- DA REPARA<;AO E DO PEDIDO

223. 0 Estado brasileiro esta ciente de suas obrigacoes internacionais

decorrentes da Convencao Americana sobre Direitos Humanos e~ portanto, nao

desconheee que a ocorrencia de eventuais violacoes implica a responsabilizacso

internacional em seus variados aspectos, quais sejam, morais, materiais, assrm

camo garantias de nao repetiyao.

224. No entanto, por nao haver, no caso sub judice, violacso de direito on

liberdade protegidos pela Convencao Americana sobre Direitos Humanos,

incabivel 0 pedido de pagamento de indenizaeao fonnulado pela Comissao em

beneficio das pessoas de Arley Jose Escher" Dalton Luciano de Vargas" Delfino

Jose Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni e familiares de Eduardo

Aghinoni.

225. Caso, no entanto, essa Corte entenda cabfvel qualquer pagamento

pecuniario em pro] das pessaas supracitadas, devera a quantia ser limitada a
compen~o pelos danos efetivamente demonstrados e gastos C<:Jmpmva.dos como

consequencia das interceptacoes telefonicas e divulgacao das gravacoes. Salienta-
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se que nem a Comissao, tampouco os peticionarios, trouxeram aos autos prova dos

danos que alegadas vitimas julgam ter sofrido.

226. Extrai-se do artigo 44 (1) do Regulamento dessa Corte que as provas

apresentadas pela partes so poderao ser admitidas, caso oferecidas na demands ou

na coutestacso, nao excetuando tal dispositive a prova relative as indenizacaes. No

caso em exame, em nenhuma passagem de sua peti~ao de demanda contra 0

Estado brasileiro, a Comissao ou os peticionarios apresentam comprovantes dos

danos e gastos incorridos. Ademais, a CIDH nao fixa valores ou parametres para 0

calculo de eventuallucro cessante, dano emergente ou patrimonial por parte das

supostas vitimas. Ao contrario, nesse ponto, a CIDH expressamente observa que:

A Comissfu> eateade que compete as vlt1mas. e a seas represeetantes expor suss
reivindicacoes, em conformidade com 0 artigo 63 da Conveneao Americana e 0

artigo 23 e ouiros do Regulamento da Corte.63

227. Assim, segundo a propria eIDa caberia aos peticionarios a tarefa de

demonsnar os eventuaiS·-prejuiZoseconomioos supoit3dos. Ospeticionarios, por

-~-_·_----su~----vez;Iimitanrm-sea repetIr-seusargumentos quanto a violayao~ pelo-EstaQo

brasileiro, dos artigos da Convencao Americana, e afinnar que houve dano moral e

psiquico sofrido pelas sapostasvitimas, sem indicar,.no entant9, eriterio para

afericao dos danos materiais e/ou morais.

228. Alem disso, causa estranheza 0. fato de c>s peticionarios terem trazido

a bails, em seu escrito, pessoas que, em nenhum memento do tramite do caso

perante a Comissao, foramcitadas ou apontadas como possiveis vitimas.

63 CIDH, Demanda perante a Corte IDB. Caso Arley Escher da Silva e outros (interceptacao de linhas

telefonicas deown~ socials), par. 158. ~
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229. Quanto a esse aspecto, deve-se recordar 0 entendimento dessa

Egregia Corte no sentido de nao ser possivel incluir, nessa fase, novos fatos, pois

se estaria subtraindo do Estado a oportunidade de manifestar-se previamente sobre

o tema durante a etapa na Comissao.

230. Ai? vttimas arroladas pelos peticionarios que nao foram

contempladas no procedimento perante a CIDIf4;> portanto, nao devem ser

consideradas para efeitos de qualquer condenacao, muito menos para qualquer tipo

de reparaeao.

231. o Estado brasileiro observa, ainda, que nao foi infonnado

acerca da regularidade da representacao das supostas vitimas pelas entidades

petieionarias no presente {2SO e que seu escrito sequer veio assinado pelos

representantes legais das entidades mencionadas no escrito dos peticionanos'r',

razao pela qual requer apresenta9fu> de documenta~ao que eventualmente

comprove essa regularidade.

232. De qualquer sorte, ad argumentadum tantum, caso essa Corte

entenda cabfvel 0 pagamento de indenizacao, fazem-se as seguintes ponderacoes:

a) em relacao as violacoes que se referem aos artigos 8° e 25 da Convencao

Americana, nso ha que se falar em quantias que deixaram de ser anferidas em

64 Antonio Carlos Morete, Avanilson Alves Araujo, Dilo Angelin Kerber, Dirceu Luiz Bouflewer,
Dominique M. Guhur, Edson Marcos Bragnara, Elson Borges dos Santos, Francisco Strozake, Gilmar
Mauro, Hugo Francisco Gomes, Isabel Cristina Diniz, Ivanir Marinelli, Jacques PeUenz, Jaime Dutra
Coelho, Jaime Marter, John Caruana" Jose Adalberto Maschio, Jose Aparecido da Silva, Jose Juveni Silva
Santos, Jose Uno Warmiing, Josinaldo da Silva Veiga, Maria de Fatima des Santos, Marli BrambiHa
Kappaum, Roberto Baggio, Rogerio Antonio Mauro, Rosiany Maria da Silva, Sandra Mara Oliveira Soares
Escher, TeresaCofre, ValdirBraun, Valmir Fischborn, Vanderlei Braun e Zenildo Megiatto.

71



000631
eventuais deficiencies de administracao de justica nao teriam 0 condao de diminuir

os mgressos economicos das supostas vitimas; tampouco o alegado

descumprimento das obrigacoes previstas nos artigos 1.1" 2 e 2& pode ser

considerado fato gerador de Iucros cessantes, visto que se tratam de obrigacoes

genericas;

b) em rela~uas violacces que se referem aos artigos 11 e 16 da Convencao

Americana" igualmente nao lIft configuraeao de laeres eessantes, uma vez que

eventuais falhas na concessao da autorizacao nao deram causa a diminuicao dos

ingresses cconcmicos das supostas vitimas;

c) em relacao ao dano emergente, consistente nos danos materiais sofridos

pelas supostas vitimas66
" esclarece-se que: (i) 0 processo criminal brasileiro

independe de pagamento de custas judiciais e e inteiramente promovido pelo

Ministerro PUblico. Uma vez noticiada a conduta supostamente crimmosa perante

a autoridade competente, 0 inquerito policial e 0 processo penal, quando cabiveis,

sao deflagrados e desenvolvidos por impulse oficial, dispensada qualquer

atividade do £~icu1M Oil da \'itim~ (!!) .~a~oes civeispn}po~~el~si.!£{}~

vftimas, in casu, apenas duas ~ Arley Jose Escher e Dalto Luciano Vargas,
~- _ -._-.._~ _ ~--_ .....•...-----'-.~-_.~- -_ _ ..---_ ~~-.._.._ _._---_ -

tramitaram com o beneflcio da justica gratuita, conforme informaeoes constantes

dos em anexo (Anexos 9 e 26);

d) finalmcnte, com relayHo aos nanos lmaterlats eventualmente cabiveis, 0

Estado brasileiro entende que eventual reparacao simbolica, ditada por essa Corte,

constituiria, POf si so, uma forma de satisfacao moral, nao cabendo falar aqui de

qualquer compensacaornediante 0 pagamento pecuniario. Caso, no entanto, a

Corte entenda de forma diversa, ha de se considerar a extensao do eventual dane

65 Quanta a esse pO!TtO, 0 Bstado brasileiro muito agradeeeria reeeber esclareeimentos acerea da
possibilidade de urn movimento social, que nao tenha personalidade juridiea reeonhecida no ordenamento
juridico interne, vir a receberprocuracao e ter legitimidadeprocessualativa reconhecidapela Corte.
(;(; Corte IDR, Case Mofina Theissen VB. Guatemala, Reparaciones (art. 63.1 ConveneionAmericana sobre
Derecoos Humancs), Seatencia de 3, de julio de 2004 Serle C No. 108.
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imaterial, tendo presente 0 fato de que as alegadas vftimas arroladas na demanda

da CIDH nan foram citadas na divulgacao dos fatos pela imprensa,

233. A seguir 0 Estado brasileiro manifesta-se em relacao a outros

pedidos da Comissao e dos peticionarios, para demonstrar que diversas medidas

pertinente.s jAforam tomadas.

Investigadio completa e imparcial no ambito civil e administrativo

234. Conforme foi exposto neste documentn houve procedimeeto

administrative para apurar a responsabilidadc da juiza, conforme se verifica dos

autos do procedimento administrative instaurado (A:n~xo 21). Alem disso, 0

Bstado brasileiro, por meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, solicitou

ao Conselho Nacional de Justica (CN!) que, no ambito de suas arribuicoes

constitucionais, revisse a apuracao de responsabilidade da juiza que autorizou as

interceptacoes telefonicas.

235. Foi, entao, instaurado 0 Processo n" 2008.10000002816 na

Corregedoria do eNJ. Apos analise do pedido, a Corregedoria entendeu que nao

houve omissao na atuavao do Estado, que se mostrou presente pela propria

existencia do processo apurat6rio. Ademais, objetou-se que 0 questionamento do

conteudo da decisao no processo administrative deve observer 0 princtpio da

legalidade. A lei determine que a revisao de julgados adminisnativos prescreve em

um ana e a pretensao punitive em 5 anos, periodos que ja foram ultrapassados

(Anexo 25).

236. No ambito civel, duas das supostas vitimas citadas pela CIDH

ajuizaram ayao de indenizacao, pleiteando indenizacao. No tocante a Dalto



000633
Luciano Vargas, houve sentenca em 1a instancia (Anexo 26), que julgou

improcedente 0 pedido, sob 0 fundamento de que a responsabilidade objetiva do

Estado naose aplica aos atos do Poder Judiciario, salvo nos casos expressamente

dec1arados em lei. Em sentence, 0 magistrado conc1uiu:

C.ompartillio, ponamo, da tese que a respoog.abilidade 00 &tado por am judicial
n30 ocorre somente em casas de eITO judiciario. No entanto, 0 juiz nao pode ser
responsabilizado pela interpretaeao que deu it nonna ou pelo valor que atribuiu aos
fates, sob pena de prejudicar 0 funcionamento da justica e comprometer a
independencia do magistrado,
Assim, nero ba que se falar em perquirir acerca dos elementos da responsabilidade,
ji que a mero erro judicial seja in proee.dEwlfl OU inittdic:mtdo, no exercicio n;l
fun~ jurisdicional, niio Wi azo a responsabilidade civil, porque e inerente ao
pr,,',pl~o ato judicial tipico. Dessa forma, inexiste dano a serimputado an requerido.
Prosseguindo, acatar a tese dos autores seria restringir a independeneia que rege
atividade jurisdicional do magistrado, ante a oonfigura~.ao de crime de
bermeneetica, tese absolutameate inaceitavel, peste que nao Be admire no atual
sistema juridico 0 delito de interpreta~n. E entenda-se c-omo !nterpreta~ao

injuridica apenas aquela em que 0 juiz ferir disposi~o literal, sendo que, ronda
ne&.~ CO.3SO, 0 que Be reprime niio e°erro, mas 0 dolo, a saber, a decisao dada pOT

afeivao, odia, conteraplaeaoetc," 67

237. A ayao proposta por Arley Jose Escher ainda tramita perante 02;)

Offcio.da Fazenda de.Curitiba, -----

[I

f

[I

[I

[I

----------- ----- -------------~

Medidas destinadas a formacao dos funciomirios da justica e da policia

-Quanto ao direito it privacidade

238. 0 Estado brasileiro havia infonnado aComissao sobre a realizacao

de curses sobre esse tema. A epoca, 0 Tribunal de Justica do Estado do Parana

comunicou a cria~o do curse "Fundamentos em Direitos Humanos", ministrado

na Escola dos Servidores do Tribunal de Justica do bStado do Parana, cujo

conteudo tern como objetivo "sensibilizar os servidores para 0 eumprimento etico

(;J Sentenea judicial proferida nos autos do Processo n, 48.598/07 e outros, em que eautor Dalto Luciano
Vargas. Anexo 26.



no exercicio profissional, reforcando-se a importancia da defesa dos direitos

humanos no desenvolvimento do trabalho, para 0 permanente reconhecimento

social da institui¢o~. Destacam-se no coateado os temas "direito a privacidade

nos processos de investigacao" e "Iiberdade de associacao" (Anexo 27).

239. 0 Tribunal de Justica, atraves da Eseola da Magistratura do Parana,

assumiu 0 compromisso de incluir 0 tema "Direitos Humanos", com enfase nos

topicos <'''liberdade de associaeao" e "direito aprivacidade" nos CUfSOS de formacao

Para os magistrados recem inzressos na carreira e tamhem nos Cill"SOS voltados.... ....

para os juizes mais antigos (AnexG 28). A Escola de Servidores da Justica do

Estado do Parana tambem promoveu, em parceria com a Universidade do Estado

do Parana, CD-ROM com a aula virtual sobre 0 tema "Estado e protecao de

direitos fundamentais", com enfase nos direitos it privacidade, ahonra e aimagem

nos processos de investigacao (Anexo 29). A aula virtual foi enviada a todas as

comarcas do Estado do Parana e destina-se a todos os servidores da Justica,

240. 0 Departamento de Inteligencia do Estado do Parana (DIEP), hoje

responsavel pelo controle das interceptacoes de comunicacoes telefonicas

autorizadas jadicialmcnte, tern realizado palestras sobre 0 tema, inclusive para

magistrados, tal como 0 que aconteceu ern marco no XIV Curso Regional para

Atualizaeao de Magistrados, que contou com a participavao diretor-geral do DlEP~

acompanhado de dais funcionarios (Anexo 30).Essa. palestm insere-se entre as

atividades de treinamento desenvolvidas pelo DIEP" como se verifica do

calendario de palestras ja realizadas'";

PEIDODO LOCAL 1PUBLICO Institui~o I Cidade
Julliof2006 SedeDIEP I Jufzes e Vara de ICuritiba/Pk

Promotores Inqueritos
ID~; .~;~ - I
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Inspecao Judicial

De7i"'.mbm/2006 Vam de Inqueritos Alunos do Curso Escalade lr " "baIPR I! ~untL

jI de Magistratura hofue,oistrafuTd do ,
i . Pm<uia - Curitiba

Man;o/2007 ISedeDIEP Policiais dos Policia Civil do CuritibaIPR

1
Grupos GAECO Parana e
eNURCE Ministerio

PUblico Estadual
Manio/2007 SedeTIGRE Policiais do !Policia Civil do ICuritibaIPR

GmpoTIGRE (Parana i
Abril/lOO7 SedeCope Policiais do Policia Civil do CuritibaiPR

COPE Parana
IMaioi2007 IGaeco - Londrina Juizes e Ministerio LondrinaIPRIPro~otores da IPUblicoEstadual I• regrao de -Londrina

Londrina
Outubro/2007 Auditorio do Grupode Ministeno CuritibaIPR

Ministerio Publico trabalho e estudos Publico Estadual
IEstadnal doW

Setembroi2007 ISedeDffiP JUIzeS e Vara de ICuritibaiPR I
Promctores . Inqueriros I {

Policiais>-
Inspecso Judicial

Outumo/2007 SedeDIEP Juizes e ram cia Anditoria CnritibaIPR

I Promotores da Justica Militar I Ido Parana>-
• ~ - Judicial

I

-N'ovemvro12007 ------ Esc.olaSupenor de DeJegaaos ae PoliciaCivil do CuritibaJPR
Polieia Civil Policia Civil Parana

Dezemor0l2001- lAca.Jemiapoticial· Oficiais de I Polfeia Militar do ISao Jose dos
Militar do Inteligencia da Parana IPillhaisJPR

·o~ .Policia Militar do I

Parana l

Dezembro/2007 Escola Superior de Delegados de Policia Civil do CuritibaIPR
Policia Civil Policia Civil Parana

Feve.reirol2008 51} Bata1h80 de IOficiaisde Polieia Militar do LondrinalPR !IPoheia Militar Inteligenciada Parana

I. Policia r..-filitar do 1 •
Parana

MaIyo/2008 IHotel Juizes da area /ESCOlada LondrinaIPR II criminal Magi:str l:u.'"ura do
! Iparana- II Londrina II

Junho.t200S jHotel Ofieiais de 1Policia Militar do Foz do IguayulPR I
Inteligencia da ,Parana

! Policia Militar

(
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241. AMm disso, os cursos de formacao da polfcia civil e militar do

Estado do Parana (Anexo 31) ja contemplam em seus currieulos disciplina sobre

direitos humanos, tendo a Escola Superior de Policia Civil realizado curse de

atualizacao em direitos humanos para 920 policiais civis, entre 1997 e 1999. A

Policia Militar tern desenvolvido papel semelhante, ofertando 20 horas/aula da

disciplirdi de Direitos Humanos e Cidadania nos cursos de

aperfeicoamento de cabos e sargentos (Anexo 32).

Inutilizacao oas fitas com as f!favacOes telefonicas

242. 0 Estado brasileiro reitera que todas as 123 fitas com gravacoes de

conversas telefimicas procedentes dos Autos de Pedido de Censura Telefonica n.

41/99 jii imam destnndas (Anexo 17).

Aeoes que tornam efetivos os direitos a prote£ao especial da privacidade

e a liberdade de associadio

243. 0 Estado brasileiro considera que ja dispoe de recursos juridicos

adequados aprot~.ao do direito aprivacidade e aliberdade de associacao.

6 - DOS MElDS DE PROVA

244.

testernunhas as pessoas de Marli Brambilla Kappaum, Avanilson Alves Araujo e

Teresa Cofre, as quais sao tambem apontadas como vitimas, no topico 6 da

peticao, posicoes que, no entente, nao podem se confundir.
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245. 0 Estado brasileiro ja se manifestou contrariamente a inclusao de

novas supostas vftimas na demanda perante essa Colenda Corte, dentre as quais se

compreendem as tres pessoas acima citadas, nan mencionadas durante o

procedimento perante a Comissao. No entanto, caso assim nao entenda essa Ilustre

Corte" essas sup-~stas vitimas deverao ser ouvidas como informantes, e nao como

testemurillas,. puis tem interesse no desfecho da causa e ruio possuem a isencso

necessaria requerida as testemunhas.

246. Assim, 0 Estado brasileiro desde ja contesta a oitiva das testemunhas

arroladas pelos peticionarios, reservando-se ao direito tambem de impugnar a

oitiva, nos termos do artigo 48 do Regulamento da CorteIDH.

7 - CONCLUslo

247. Ante todo 0 exposto, conclui-se que a submissao do caso "Arley Jose

.Escher e outrus-(Intercepta<;ao de linhas teleffmicas-de-organiz.a90essociaisY' a
._-_.__ .

--C.ort€:--Interame.ncana de Direitns-Humanos;--dentre-6utrilli~x~.oes--preliminares~-~

apresentadas, viola 0 principio do esgotamento dos recursos internes - na forma

do artigo 46.da Conven~ Americana-, de modo que nao deve ser admitido por

esse Tribunal, motive pelo qual rp.qner 0 !laO conhecimp.nto do pres~m~C?SO.

248. Para melhor demonstrar seus argumentos quanto ao nao esgotamento

dos recursos internes, 0 Estado brasileiro protesta pela designacao de audiencia

especifica para discutir os aspectos da defesa preliminar, observando que se tram

de pratica reiterada dessa Corte.

249. Casu assim n.B.o entenda essa Honoravel Corte? que esta reconheca

que 0 Estado brasileiro envidou todos os esforcos - admimstrativos e judiciais - <
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que Ihe foram possfveis, a medida que instado a agir, no sentido de apurar os fatos

demmciados e que as supostas vitimas tinham asua disposicao recursos adequados

e efetivos para. questionar os atos estatais, razao pela qual nao ihe deve ser

imputada violacao aos artigos 1.1~ 2, 8, 11, 16, 25 e 28 da Convencao Americana.

250. Mesmo tendo envidado todos os esforeos cablveis, 0 Estado

brasileiro empreendeu ainda todas as medidas possiveis a fim de cumprir as

recomendacoes da CIDH, de forma a reforcar a protecao dos direitos questionados

no presente caw, ta10 que 0 Estado brasileiro propugna seja avaliado e levado em

consideracao por esta Honoravel Corte.

251. Em relacao a mdenizacao pleiteada pelos peticionarios, esta nao

merece acolhida, porque nao houve lucro cessante, nem dano emergente.,

tampouco dane imaterial, como deixa transparecer a falta de comprovacoes dos

peticionarios.

252. Por tim, inexistiram custas e gastos judiciais perante a jurisdicso

nacional, nao havendo, portanto, que se falar em ressarcimento de custas judiciais.

Sendo declarada improcedente a pretensao da Comissao, ao Estado brasileiro

tampouco incumbirao os gastos e custas perante essa Honoravel Corte.

253. Enfim, em vista de todos os fatos e argumentos arrolados, na

eventualidade de conhecimento do presente caso 0 Estado brasileiro requer sejam

os pedidos da CIDH e dos representantes das vitimas jnlgados im.pr-ocedent~.

254. 0 Estado brasileiro requer que a Corte Interamericana de Direitos

Humanos receba em andiencia, ou por meio de declaracoes escritas, a opiniao das

testermmhas e peritos Iistadosa seguir.
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