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RELATORIO No. 141/11' 
MER ITO 

CASOS 11.566 e 11.694 
COSME ROSA GENOVEVA, EVANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS 

(FAVELA NOVA BRASlLIA) 
BRASIL 

31 de outubro de 2011 

I. RESUMO 

1. Em 3 de novembro de 1995 e 24 de julho de 1996, respectivamente, a Comissao 
lnteramericana de Direitos Humanos (doravante 11 q CIDH" ou "a Comissao lnteramericana") recebeu 
duas peti96es (registradas sob os nos. 11.566 e 11.694) contra a Republica Federative do Brasil ("o 
Estado" ou "Brasil"). apresentadas pelo Centro pela Justi9a e o Direito lnternacional (CEJIL/Brasil) e 
Human Rights Watch /Americas ("os peticioniirios").' Em ambas peti96es, alega-se que agentes do 
Estado - oficiais da Polfcia Civil do Rio de Janeiro - perpetraram execu9oes extrajudiciais e abuso 
sexual' contra as supostas vftimas durante incurs6es policiais realizadas na Favela Nova Brasflia, n9 
Rio de Janeiro, em 8 de maio de 1995 e 18 de outubro de 1994. Durante a tramita9il0 do caso 
11.566, os peticionarios alegaram viola96es dos artigos 1.1, 4, 8 e 25 da ConvenQ1io Americana 
sabre Direitos Humanos ("a Conven91io Americana"); enquanto que durante a tramita91io do caso 
11.694, os peticionarios alegaram violaQ6es dos artigos 1 .1, 4, 5, 7, 8, 11 . 1, 1 i .2, 11 .3, 19 e 25 

· da Conven9ao Americana. 

2. Em relayilo a ambos casos, o Estado enfatiza a gravidade do problema de seguran9a 
publica no Rio de Janeiro, e alega que este e intensificado pelo crime organizado, o tratico de drogas 
e os enfrentamentos entre quadrilhas armadas ilegais, assim como entre essas quadrilhas ilegais e 
foryas de seguran9a do Estado. 0 Brasil tambem observe que suas autoridades ainda estao 
investigando os fatos ocorridos durante as incursoes policiais na Favela Nova Brasilia em 8 de maio 
de 1995 e 18 de outubro de 1994. Alem disso, o Estado alega que nao ha proves das supostas 
viola96es, vista que tem adotado medidas para investigar os fatos e implementer novas a96es e 
programas destinados a remediar os problemas de seguran9a publica. Finalmente, o .Estado 
argumenta que as 26 mortes ocorridas resultaram de confronta96es ar111adas entre quadrilhas ilegais 
e forQas de seguran9a do Estado. 

3. Ap6s analisar as posi96es das partes e os elementos probat6rios ~ sua disposi91io, a 
CIDH conclui que o Brasil e responsiivel par viola9oes dos direitos reconhecidos pelos artigos 4.1, 
5.1, 5.2, 8.1, 11, 19 e 25.1 da Conven9i'io Americana, em concordancia com o artigo 1.1 do 
mesmo instrumento, bem como pelos artigos 1, 6 e 8 da Conven91io lnteramericana para Prevenir e 
Punir a Tortura, e pelo artigo 7 da Conven91io lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violencia contra a Mulher; em detrimento das vftimas, conforme descrito no paragrafo 201 deste 

1 0 membra da CIDH Paulo Sergio Pinhelro, de nacionalidade brastteira, nao partlcipou das de!iberac6es e· da 
votal(ii.O sabre este relat6rio, em conformldade com o artlgo 17.2.a do Ragu!amento da CIDH. 

2 Durante a tramitacBo da peth;:8o 11.694, mediante uma comllnicaq!:!o de 17 de novembro de 1998, as 
petlclonllrios solicitaram que a organlzac;ao ISER (Institute de Estudos da Religi.§o) fosse inclu!da como co-peticlonaria. Ainda, 
mediante uma comunicaci§:o de 21 de junho de 2011, os peticionB.rios solicitaram que o ISER tambem fosse lnclufdo como 
co-peticioncirio do caso 1 1.566. 

· 3 Esta alegac§o especffica refere-se apenas as tr~s supostas vftinias do caso 11.694 cujas identidades sao maritldas 
em reserva par solicitayao dos peticion8.rios, em virtude de quest()es de seguranya re!ativas a sua vida e !ntegridade pessoa!: 
l.R.J., C.S.S. e J.F.C. 
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relat6rio. Consequentemente, a Comissao lnteramericana apresenta suas rec0menda<;:5es ao Estado 
brasileiro, conforme o artigo 50 da Conven9ao Americana. 

II. TRAMITE POSTERIOR AOS RELATORIOS 78/98 E 36/01 

4. Em 25 de setembro de 1998, a CIDH adotou o Relat6rio No. 78/98 que declarou o 
caso 11.566 admissfvel. Par solicita9ao dos peticionarios, a CIDH realizou uma audi€>ncia sobre o 
merito deste caso em 6 de maio de 2000, durante o seu 106° Periodo de Sessoes. Posteriormente, 
em 10 de maio de 2000, o Estado apresentou sua prime ira resposta escrita a respeito deste caso. 
Os peticionarios apresentaram suas observa<;:5es sabre a resposta do Estado em 30 de junho de 
2000, assim como informa9ao adicional em 27 de fevereiro de 2001. Depois de um pedido 
espedfico de informagoes enviado pela CIDH em 13 de dezembro de 2004, os peticionarios 
apresentaram suas observaQ5es sabre o merito em 14 de setembro de 2005. 

5. Em 19 de maio de 2005, o Estado solicitou que se iniciasse um procedimento de 
soluvao amistosa, e em 25 de agosto de 2006, os peticionarios aceitaram essa oferta. Vista que a 
CIDH nao recebeu quaisquer informa96es posteriores sabre as negocia96es dessa soluvao amistosa, 
solicitou informa96es de am bas partes em 9 de marva de 2007. Os peticiom\rios enviaram a 
informavao solicitada em 16 de abril de 2007; enquanto que o Brasil a enviou em 16 de outubro de 
2007. Em 4 de janeiro de 2008, os peticionarios formalmente retiraram-se do procedimento de 
soluy8o amistosa; enquanto que o Brasil reiterou seu interesse em alcarwar uma solu98o amistosa 
sabre o assunto, mediante uma nota recebida em 5 de junho de 2008. 

6. Em 19 de junho de 2008, ap6s quatro pedidos similares - enviados pela CIDH em 6 
de maio de 2000 (durante a audiencia sabre o merito do caso), 27 de abril de 2000, 3 de novembro 
de 2000 e 3 de maio de 2007 - a Comissao lnteramericana requereu que o Estado apresentasse 
c6pias completes dos autos do inquerito policial sabre este caso. Par solicitayao dos peticionarios, 
a CIDH realizou uma reuniao de trabalho sabre este caso em 24 de outubro de 2008, durante o seu 
133 ° Perfodo de Sess5es, a fim de facilitar uma nove tentative de soluqao amistosa. Essa 
tentative, porem, foi infrutffera. Portanto, durante essa reuniao de trabalho, a CIDH solicitou 
novamente que o Estado apresentasse as autos do inquerito policial. Em 3 de dezembro de 2008, o 
Estado apresentou c6pias dos autos do inquerito policial. Estas for am devidamente transmitidas aos 
peticionarios em 9 de dezembro de 2008. Em seguida, em 5 de fevereiro de 2009, as peticionarios 
solicltaram que a Comissao lntoramericana adotasse um decisi'io sabre ci merito do caso 11 .566. 

7. Em 22 de fevereiro de 2001, a Comissao Inter americana adotou o Relat6rio No. 
36/01 que declarou o caso 11.694 admissivel. Em 21 de marva de 2005, a CIDH requereu que os 
peticionarios submetessem sues observa96es adicionais sabre o merito do caso; a devido a falta de 

. informav6es de am bas partes, a CIDH dirigiu-se a estas solicitando informa96es atualizadas sabre o 
assunto em 23 de abril cte 2007. Em 25 de maio de 2007, os peticionarios apresentaram suas 
observav5es sabre o merito, e em 1 °de junho de 2007, enviaram informa<;:oes adicionais. 0 Estado 
posteriormente apresentou suas observa96es sabre o merito em 28 de setembro de 2007. 

8. Os peticionarios apresentaram informaqao adicional em 21 de dezembro de 2007, a 
qual foi devidamente transmitida ao Estado. 0 Brasil apresentou informaqao adicional em 5 de 
junho de 2008, a qual toi devidamente transmitida aos peticionarios. Em 19 de junho de 2008, a 
Comissao lnteramericana requereu que o Estado apresentasso c6pias completes dos autos do 
inquerito policial sabre este caso. Par solicita<;:ao dos peticionarios, a CIDH realizou· uma reuniao de 
trabalho sabre este caso em 24 de outubro de 2008, durante o seu 133° Perfodo de Sess5es, a fim 
de facilitar uma tentative de solu9ao amistosa. Essa tentative, porem, foi intrutffera. Portanto, 
durante essa reuniao de trabalho, a CIDH solicitou novamente que o Estado apresentasse as autos 
do inquerito policial. Em 25 de novembro de 2008, o Estado apresentou c6pias dos autos do 
inquerito policial. Estas foram devidamente transmitidas aos peticionarios em 3 de dezembro de 
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2008. Em seguida, em 5 de fevereiro de 2009, os peticionarios solicitaram que a Comissao 
lnteramericana adotasse um decisao sobre o merito do caso 11.694. 

9. Em 10 de maio de 2011, a CIDH solicitou esclarecimentos aos peticionarios sobre o 
numero de supostas viti mas e suas identidades em ambos casos. Em 17 de junho de 2011, os 
peticionarios clarificaram que o numero de supostas vftimas mortas durante as duas incurs5es 
policiais totalizava 26, e apresentaram informa<;5es sobre os seus familiares. 

10. Neste relat6rio, a CIDH decide acumular estes dois casos e tram ita-los 
conjuntamente sob o numero 11.566, em conformidade com o artigo 29.1.d do Regulamento da 
Comissao lnteramericana, visto que ambos versam sobre fatos similares e aparentemente revelam o 
mesmo padrao de conduta. Nessa sentido, a CIDH observa que ambos casos denunciam fatos 
similares relatives a violencia policial durante incurs5es realizadas por membros da Polfcia Civil do 
Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995, os quais resultaram nas mortes e 
les6es de residentes da Favela Nova 8rasrlia, no Rio de Janeiro. 

Ill. POSI(:AO DAS PARTES 

A. Posigao dos peticioniirlos 

Caso 11.566 - Alegag6es especificas 

11. De acordo com os peticionarios, em 8 de maio de 1995, aproximadamente as 6 da 
manha, uma incursao policial de larga escala foi realizada na Favela Nova Brasilia por um grupo de 
14 policiais civis fortemente armadas da Delegacia de Repressao a Roubos e Furtos contra 
Estabelecimentos Financeiros (DRRFCEF), com o apoio de dois helic6pteros. A opera9ao 
supostamente tinha como objetivo apreender um carregamento de armas que seria entregue a 
traficantes de droga dessa localidade. Os peticionarios indicam que, de acordo com testemunhas, 
depois da chegada dos policiais houve um intense tiroteio entre a polfcia e os supostos traficantes 
de droga, o que causou panico na comunidade. Tambem de acordo com testemunhas, os 
peticionarios observam que pelo menos oito supostos traficantes foram executados pelos policiais 
enquanto imploravam por sues vidas na casa situada na Rua Santa Catarina, ntlmero 26, depois·que 
eles ja haviam se rendido. 

12. Os peticionarios indicam que, como resultado dessa incursao policial, ninguem foi 
detido, e apenas 3 policiais sofreram les5es, enquantoque as seguintes 13 pessoas foram mortas: i) 
Cosme Rosa Genoveva, ii) Anderson Mendes, iii) Eduardo Pinto da Silva, iv) Anderson Abrantes da 
Silva, v) Marcia Felix, vi) Alex Fonseca Costa, vii) Jacques Douglas Melo Rodrigues, viii) Renata 
lnacio da Silva, ix) Ciro Pereira Dutra, x) Fabio Ribeiro Castor, xi) Alex ·sandra Alves dos Reis, xii) 
Welington Silva, e xiii) Nilton Ramos de Oliveira Junior. Portanto, os peticionarios alegam violaqoes 
aos artigos 1 .1, 4, 8 e 25 da Conven9ao Americana. 

Caso 11.694·- Alegagoes especfficas 

13. De acordo com os peticionarios, em 18 de outubro de 1 994, aproximadamente as 5 
da manha, uma incursao policial de larga escala foi realizada na Favela Nova Brasflia por um grupo 
de 110 policiais civis de varies distritos da Polfcia Civil do Rio de Janeiro, incluldas a Divis§o de 
Repressao a Entorpecentes (ORE) e a 21' Delegacia de Polfcia. A opera9ao supostamente tinha 
como objetivo cumprir com 1 04 mandados de prisao contra supostos traficantes de droga. Os 
peticionarios observam que a imprensa local qualificou a opera9ao como uma forma de retalia9ilo 
devido ao ataque arm ado contra a 21' Delegacia de Polfcia proxima deli, ocorrido em 15 de outubro, 
o qual teria sido supostamente perpetrado por traficantes da Nova Brasflia e deixou 3 policiais 
feridos. De acordo com os peticionarios, depois disso, os policiais invadiram palo menos cinco 
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casas na Favela Nova Brasflia, onde eles sujeitaram os residentes a violencia e deten<;:ao arbitriiria, 
ou entraram atirando e executaram sumariamente os habitantes. 

14. Por exemplo, as peticionarios descreveni que na primeira casa invadida pela polrcia, 
J.F.C., uma menina de 16 anos levou chutes nas pernas e no abdomen. Segundo as peticionarios, 
J.F.C. estava dormindo e sem a blusa no momenta do ataque, entao os policiais agarraram os seus 
seios e a amea<;:aram enquanto lhe interrogavam sabre a paradeiro de "Macarrao", que era um dos 
Hderes do triifico de drogas na Favela Nova Brasrlia. Os peticionarios tambem descreveram que, na 
quinta casa invadida, os po!iciais entraram atirando, e uma vez dentro da mesma, encontraram 
C.S.S., uma menina de 15 anos, e L.R.J., uma jovem de 19 anos, e abusaram verbal, ffsica e 
sexualmente das duas. Os peticioniirios alegam que C.S.S. e L.R.J. apanharam nas nactegas com 
um cacetete. Depois, segundo as peticionarios, um policial deu um tapa na cara de C.S.S. e 
beliscou suas nadegas e as de L.R.J.; em seguida arrancou a blusa de C.S.S. e disse que ela era 
linda e que "estava boa pra ser comida;" depois disso ele a levou ao banheiro e a agrediu 
novamente, assim como a for<;:ou a praticar sexo anal com ele sob amea<;:a apontando uma arma 
contra a sua cabe9a. Enquanto isso, os peticionarios alegam que outros policiais continuaram a 
humilhar e abusar verbalmente de LR.J. e um deles, conhecido como "Turco," for9ou L.R.J. a 
praticar sexo oral com ale, depois masturbou-se enquanto a puxava pelo cabelo colocando o rosto 
dela no seu penis ate que ejaculou na cara deJa. 

15. Os peticioniirios argumentam que nas segunda e terceira casas invadidas, os 
policiais entraram atirando e executaram sumariamente pelo· menos seis pessoas. Flnalmente, na 
quarta casa invadida, de acordo com as peticionarios, os policiais prenderam arbitrariamente tres 
outras pessoas cujos corpos posteriormente apareceram entre os treze cad8veres que foram 
removidos das cenas dos crimes e jogados numa rua da Favela Nova Brasflia. Os peticionarios 
argumentam que ales nao p0dem determiner como foram mortas essas treze pessoas, mas como 
resultado da incursao policial, ninguem .foi detido, enquanto que as seguinte treze pessoas - quatro 
das quais eram menores de idade - foram mortas: i} Evandro de Oliveira, iii Andre Luiz Neri da Silva 
{17 anos de idade), iii} Alberto dos Santos Ramos, iv) Macmiller Faria Neves {17 anos de idade), v) 
Adriano Silva Donato, vi} Alex Vianna dos Santos {17 anos de idade), vii) Alexander Batista de 
Souza, viii) Alan Kardec Silva de Oliveira (14 anos de idade), ix) Clemilson dos Santos Moura, x) 
Robson Genu ina ·dos Santos, xi) Fabio Henrique Fernandes Vieira, xii) Ranilson Jose de Souza, e xiii) 
Sergio Mendes Oliveira. Com base nesses argumentos, os peticionarios alegam violaqiies aos 
artigos 1.1, 4, 5, 7, 8, 11.1, 11 .2, 11.3, 19 e 25 da Conven<;:ao Americana. 

Alega90~s comuns a ·ambos casas 

16. Em relaqao a ambos cases, os peticionarios argumentam que os fates sao 
consistentes com um padrao de atos violentos e execu96es sumarias perpetradas pels polfcia no Rio 
de Janeiro, 0 qual nao s6 e tolerado mas tambem frequentemente apoiado pelas autoridades 
estatais. Esse padrao, de acordo com as .peticionarios, pode ser claramente evidenciado por estes 
dais casas, os quais ocorreram num lapse de 7 mesas. Os peticionarios argumentam que nestes 
dois casas~ como frequentemente ocorre com mortes·durante lncurs6es po!icials em favelas do Rio 
de Janeiro - as autoridades estatais utilizam a justificative de fogo cruzado para explicar as mortes 
causadas pela polfcia. 

17. Eles ressaltam que ambos os casas contem os seguintes elementos comuns, dontre 
outros: a disparidade entre o ntlmero de "bandidos" mortos e policiais feridos ou mortos; graves 
deficiencias nas aut6psias oficiais; a pnltica comum de adulterer a cena dos crimes com a remo9ao 
dos cadaveres das vitimas do local das mortes. Os peticionarios sustentam que esses elementos, 
que sao comuns em opera96es policiais que resultam em mortes, demonstram que a policia usou a 
for9a letal desproporcionadamente durante suas incurs6es na Favela Nova Brasflia em 8 de maio de 
1995 e 18 de outubro de 1994. Alem disso, os peticionarios observam que eles apresentaram 
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prova pericial e testemunhos que comprovam que algumas daquelas mortes foram evidentes 
execu96es extrajudiciais perpetradas por policiais civis do Rio de Janeiro. 

18. Os peticionarios argumentam que, quando agentes estatais utilizam for9a leta! que 
results na morte de individuos, o Estado tem o dever de realizer uma investiga9ao exaustiva e 
efetiva a tim de determiner se o uso da for9a foi necessaria e proporcional. Quando se trate de 
armas de fogo e for9a leta!, este dever tambiim exige, segundo os peticioniirios, que o uso da for9a 
seja um Ultimo recurso. Os peticionSrios alegam que, contrariamente a todos os mencionados 
criterios, as investiga96es sobre os fatos ocorridos na Favela Nova Brasflia foram levadas a cabo 
sem a devida dilig&ncia e e fate not6rio que as investiga96es continuam aguardando solu9ilo ate a 
presente data. Os peticionarios ressaltam que e motive de preocupa9iio especial que o seu acesso 
aos autos do inqut'irito policial foi repetidamente negado pelas autoridades. Alem disso, os 
peticionarios observam que uma das Promotoras do Ministerio Publico encarregadas desses dois 
casos - Maria lgnez de Carvalho Pimentel - foi acusada de "congelar" 389 inqueritos policiais 
relacionados com violilncia policial entre 1995 e 1999, inclusive os incidentes ocorridos na Favela 
Nova Brasflia em 8 de maio de 1995 e 18 de outubro de 1994. 

19. Em consequencia, os peticionarios alegam que, mais de catorze anos depois dos 
eventos denunciados nestes dais casas, os inquElritos policiais sabre os fates continuam pendentes, 
nao existe nehuma ayao penal em curso sabre as eventos, e ningu6m foi sancionado penalmente 
pelas execu96es extrajudiciais e/ou pelo uso excessive da for<;a denunciados em ambos os cases. 

B. Posi.;:ao do Estado 

Caso 11 .566 - Alegar;oes especfficas 

20. 0 Estado arguments que as alega96es apresentadas palos peticionarios sao 
infundadas e nao foram comprovadas pelas provas nos autos do inquerito policial. 0 Brasil nega 
firmemente que a incursilo policial que ocorreu na Favela Nova Brasilia em 8 de maio de 1 995 foi 
uma 11 0peray8o de extermfnio". Em sentido contr8rio, o Estado assevera que foi motivada par 
informa9ao de que um carregamento de armas seria entregue naquele dia a traficantes de drogas 
locals. De acordo com o Estado, a opera9ilo foi realizada par 14 policiais civis por terra e 6 policiais 
civis em helic6pteros disponibilizados previamente, de acordo com as disposi96es legals vigentes. 
Nesse sentido, o Estado reitera que a incursao policial foi planejada previa e cuidadosamente, 
objetivando surpreender os traficantes na Favela Nova Brasilia, tudo conforms a lei. 

21 . 0 Estado arguments que nenhum residente da Favela Nova Brasflia declarou perante 
as autoridades que os mortos foram executados sem chance de defesa ou ap6s estarem rendidos. 
Pelo contriirio, o Estado·insiste que asses depoimentos confirmam que houve troca de tires entre os 
bandidos e a pol!cia. Ainda, o Brasil .. observa que as autoridades apreenderam uma ·quantidade 
consideravel de drogas - inclusive maconha e cocaine, entre outras - assim como os seguintes 
armamentos: 2 pistol as, 5 rev6lveres, ·1 sub-metralhadora, 1 metralhadora,. 1 espingarda, 4 fuzis, 
muni9ao e 2 granadas de mao explosives. 

22. Segundo o Estado, o inquerito conduzido pela Polfcia Civil estabeleceu que os 
po!iciais efetivamente reagiram a injusta agressao, utilizando para: tanto os meios necess8rios, nao 
s6 para resguardarem suas pr6prias vidas, como tamb6m a de outros. 0 Estado conclulu que, ·cte 
acordo com a Polfcia Civil, os fates caracterizam uma "rea<;ilo legal a resistencia". 0 Brasil afirma 
que o unico reparo que se poderia fazer a atua9ao policial consistiu em terem desfeito a cena do 
crime, ficando impossibilitada a realiza<;ilo de uma perfcia adequada do local, porem arguments que 
isto acohteceu em razao de terem tentado prestar socorro as supostas vitimas levando-as ao 
hospital. Par ultimo, o Estado assevera que, apesar das mencionadas conclusoes da Poi(cia Civil, o 
inquerito permanece pendente de conclusi'io porque o Ministerio Publico, depois de proceder a 
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investigaQ6es complementares sabre as fatos, decidiu aguardar ate que parentes de todas as mortos 
pudessem ser encontrados e ouvidos. 

Caso 11.694 - Alegayoes especfficas 

23. 0 Estado assevera que a operaQBO policial que ocorreu na Favela Nova Brasflia em 
18 de outubro de 1994 teve como objetivo com bater o triifico de drogas e prender traficantes. De 
acordo com a informaQaO fornecida pelo Ministerio Publico do Rio de Janeiro, OS assassinates de 
Evandro de Oliveira e outros decorreram de uma SQilo repressive policial - "uma verdadeira operaQiiO 
de guerra"- envolvendo 110 policiais da DRE, da 21' Delegacia Policial e outras unidades da Polfcia 
Civil do Rio de Janeiro. 0 Estado ressalta que as traficantes de entorpecentes na Favela Nova 
Brasflia dispunham de armamentos pesados como fuzis, metralhadoras e granadas, e que houve 
tiroteiro entre eles e a polfcia, e que tres policiais ficaram ferldos. 0 Estado tambem alega que uma 
viatura policial foi incendiada pelos bandidos. 

24. 0 Estado indica que dais inqueritos policiais foram instaurados sabre os fatos, um 
promovido pela DRE e um pela Delegacia Especial de Torture e Abuso de Autoridade (DETAA), e que 
ambos tiveram o acompanhamento do Ministerio Publico. De acordo com as informa96es fornecidas 
pelo Ministerio Publico do Rio de Janeiro, os autos de exame cadaverico de alguns cadaveres 
apresentavam perfuraQoes nos dais olhos, o que demandava uma investigaQao mais apurada. 0 
Estado acrescenta que e de diffcil apuraQilo se o declarado pelas vftimas sobreviventes e verdadeiro, 
porque moradores de favela tandem a tenter desmoralizar a polfcia, e especificamente em relaqao 
com as alegados abusos sexuais sofridos par algumas mulheres, a Brasil arguments que "nilo e 
multo ver0ssfmil" que durante um tiroteio alguem pudesse tar condic;5es de exercer qualquer pratica 
de natureza sexual. Em qualquer caso, a Estado reitera que a operaQao p<;>licial que resultou na 
marta das supostas vftimas, assim como outros supostos abuses, ainda esta sendo investigada 
devido a extrema complexidade do caso. 

25. Finalmente, como elemento de contexto, o Estado arguments que a Favela Nova 
Brasilia e um quartel general de bandidos de alta periculosidade, o que se demonstra, par exemplo, 
pelo fato que tres dias antes da incursao policial, traficantes de Nova Brasflia dispararam tiros contra 
a 21 • Delegacia Policial, ferindo tres policiais. Segundo o Est ado, esse lata deve ser analisado da 
mesma maneira que as mortes resultantes da incursao policial, vista que a execuyao sum8ria de 
policiais por bandidos e fato comum e corriqueiro, portanto, :deveri8 m_erece( dos organismos . 
internacionais de direitos humanos a mesma atenyao. 

Alegac;Oes comuns a ambos casas 

26. Em relac;ao a ambos casas, o Estado chama atenc;ao para a grave problema de 
seguranc;a publica no Rio de Janeiro, que e supostamente intensificado palo crime organlzado, 
tratico de entorpecentcs e ao confronto armada com gangues rivals, assim como entre esses grupos 
ilegais e as forQas policiais do Estado. Com efeito, o Estado arguments que quando atuam em 
favelas dominadas par traficantes, as forc;as policiais encontram-se acuadas par bandidos 
fortemente armadas. 

27. Adicionalmente, a Estado alega que n§o ha comprovaqilo des supostas violaq5es, 
uma vez que foram tomadas as providencias adequadas para apurar a responsabilidade pelos fatos e 
implementadas novas ac;oes e polfticas dirigidas eo enfrentamento dos problemas de seguran9a 
publica. Par exemplo, a Estado enfatiza a importilncia do lan9amento recente do Programs Nacional 
de SeguranQa Publica - PRONASCI, que sera implementado nas 11 regioes metropolitanas 
brasileiras mais violentas, inclusive no Rio .de Janeiro. De acordo com o Estado, o PRONASCI 
objetiva a promoc;ao dos direitos humanos, aliada a outras medidas de combats a violencia, e inclui 
aq6es destinadas a prevenc;ao para jovens a beira da criminalidade, realizac;ilo de treinamento a . 
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melhora das condi<;:6es laborais de policiais, entre outras medidas. Especificamente no Rio de 
Janeiro, o Estado indica que a Secretaria Nacional de Seguran<;:a Publica (SEN ASP) eo Programa das 
Na96es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tambem estao implementando um projeto intitulado 
"Projeto Medalha de Ouro: Construindo Convivencia e Seguran<;:a," que inclui uma serie de a<;:6es 
voltadas para desenvolver a seguran<;:a cidada no contexto dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no 
Rio de Janeiro. 

IV. FATOS PROVADOS 

28. Preliminarmente, a Comissao !nteramericana observaf como fez em outros casas, 
que num procedimento de adjudica<;:iio internacional sabre viola<;6es de direitos humanos, a analise 
das provas tem maior flexibilidade se comparada com sistemas jurfdicos nacionais. Nesse sentido, 
desde a sua prlmeira decisiio sabre o merito, a Corte lnteramericana de Direitos Humanos ("a Corte 
lnteramericana") estabeleceu nas mesmas linhas que, "os criterios de valora<;:ao da prova em um 
procedimento jurfdico internacional sao menos formals que nos sistemas jurfdicos internos. [Aquele] 
reconhec.e dif~rentes 6nus da · prova, dependendo da natureza, carater e gravid ada do caso. "' A 
Corte tambem afirmou que, em procedimentos internacionais, "a prova circunstancial, os indfcios e 
as presunyOes podem ser conslderadas, sempre que levem a conclusOes consistenteS com as 
fatos. "5 

29. Esse criteria de valora<;:ao das provas e particularmente importante em casas de 
direitos humanos, vista que "a prote<;ao internacional dos direitos humanos nao deve ser contundida 
com a justi<;a penal. Os Estados nao comparecem perante a Corte como reus numa a<;:ao penal."' 
Sabre esse ponto, a CIDH tambem observou, em concordiincia com o objetivo do direito 
internacional dos direitos humanos que: 

lsto se deve a que o objeto da analise nBo e a de~ermina<;:§o da responsabilidade pe_nal dos 
autores das vio!ayOes de direitos humanos, mas sim a responsabilidade internacional do 
Estado derivada de ay6es e omiss6es de seus 6rgaos [e/ou agentes]. Exatamente pe!a 
·natureza de determinadas violac;::6es de direitos humanos1 a Comissao e a Corte avaliam o 
conjunto das provas a sua disposic;ao, levando em consideray§o regras sabre o Onus da prova 
de acordo com as circunst§ncias do caso. lsso resulta em muitas ocas!6es em lnfer6ncias 
16gicas1 presun90es e na determinay§o dos fates a partir de um conjunto de· indfclos e fa zen do· 
referencia a contextos mais generais. 7 

30. Finalmente, deve-se precisar que, como foi determina.do pela Corte lnteramericana, 
"quando sa utilizem elementos de contexte, [a Corte] nao pretends emitir um pronunciamento sabre 
o fenOmeno gera\ relacionado com um caso em particular, nem julgar as disti!ltas cricunstancias 
compr~endidas nesse conteX:to. " 8 

4 Corte.IDH. Caso Velasquez Rodrfguez vs. Honduras. M8rito, Senten9C! de 29 de julho de 1988. S6rie C No.4, 
para. 128. 

5 Corte IDH. Caso Velasquez Rodrfgu8z vs. Honduras. MSrito. Sentenr;a de 29 de julho de 1988. S8rie C No. 4, 
para. 130. 

6 Corte JDH. Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. M8rlto. Sentem;a de 29 de ju!ho de 1988. Sflrie C No. 4, 
para. 134. 

7 CIDH. Relat6rio No. 11/10, Caso 12.488, Membros da Famf!ia Barrios (Venezuela), 16 de mar90 de 2010, p8ra. 
· 76 (as submitted to the Inter-American Court on July 26, 201 0}. · 

a Corte IDH. Caso Cabrera-Garcfa e Montiel-Flores v. Mexico. Excey5es Prellmlnares, MSrlto, ReparayOes e Custas. 
Sentenya d~ 26 d.e novembro de 2010. S6rie C No. 220, para. 64. · 
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A. Contexto de violiincia policial e seguran9a cjdada no Brasil, particularmente no Rio de 
Janeiro: o padr8o de uso excessivo da forva e/ou execw;Oes sumarias; falta de 

· rendigao de contas (accountability) e impunidade; e toler.iincia institucional 

31. Os peticionarios argumentam que estes dais casas retratam urn padriio de a<;6es 
violentas e execu<;oes sumarias perpetrado pela polfcia no Rio de Janeiro, o qual e tolerado e as 
vezes ate mesmo abertamente apoiado pelas autoridades estatais, que alegam que as mortes 
praticadas pela policia resultam de confrontos armadas e niio do uso excessive da for<;a leta!. 
Portanto, a Comissao lnteramerica:na considera necess8rio referir-se primeiramente ao contexto de 
violencia policial e seguran<;a cidadil no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro.' 

32. A violencia policial foi e continua sendo urn grave problema de direitos humanos no 
Brasil e tern sido priorizada par 6rgiios internacionais de direitos humanos e organiza<;oes niio
governamentais ("ONG") desde o flm da ditadura militar nesse pais em 1985.10 Como foi 
estabelecido pel a CIDH em 1997, "as for<;as de seguran<;a brasileiras for am repetidamente acusadas 
de violar de maneira sistematica os direitos das pessoas e de que ha urn sistema que assegura a 
impunidade dessas viola<;oes. A Comissao considera que efetivamente ha uma hist6ria de praticas 
violat6rias da policia."" Durante a ditadura, tanto a Polfcia Militar como a Polfcia Civil apoiaram o 
regime autoritario a tiveram papeis decisivos na sua manuten<;iio de 1964 a 1985. Com efeito, dais 
dos principals 6r.gaos da maquina repressive criada durante a ditadura aos quais eram 
frequeritemente atribufdos tortura e extermfnio de dissidentes, eram formados da seguinte maneira: 
as unidades do "DOl-COD!" (Destacamento de Opera<;6es de lnforma<;oes do Centro de Opera<;oes 
de .Defesa Intern a) utilizavam pessoal das For<;as Armadas, da Policia · Militar e da Polfcia Civil;" 
enquanto que as unidades estaduais do "OOPS" (Departamento de Ordem Polftica e Social) faziam 
parte da Polfcia Civil." 

9 Nesta seyi:io, a CJDH considerara, alem de informayOes e proves submetidas pelas partes durante a tramitay§o 
destes dais casas, informay6es de dominlo pUbHco, inclusive resolucOes de comites e procedimentos especiais do sistema de 
direitos humanos universal, seus pr6prlos re!at6rios sabre casas e petlyOes e sabre a sltuayiio geral de direitos humanos no 
Brasil, e publicar;:6es de organlzayOes nao-governamentals {Ver Regu!amento da CIDH, artigo 43.1: "A .Comissao deliberara 
quanta ao mBrito do case, para cujos fins preparara um relat6rio em que examinanl as alegayOes, as provas apresentadas pelas 
partes e a lnformag§o obt!da em audi8nclas e mediante investigay6es in loco. Al8m disso, a Comissao podera tevar em conta 
outra lntormat;ao de conhecimento pUblico"). 

10 V3rios enos antes da apresenta9ao destas petly5es a C!DH, a organizaQBo nao~r:,10vernamental Human Rights 
Watch {"HRW"), durante sua· prlmeira visita in lOco ao pars e ern seu posterior J!'}lat6do de 1987 sabre .abuses_ policiais, 

· tortura e execu90es sumlirias em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, descreveu a Cen8rio dos assassinates cometidos pela policia . 
e a impunldade resultants da seguinte maneira: a!ega90es de tiroteios (au mortes resultantes de confrontos da poHcla com 
crimlnosos armadas), a falta de lnvestigaqOes exaustivas, a falta de-suspensao -de um pollclal mesmo depois deste ter estado 
envolvido em vtirios lncldentes de morte, a Jntimidm;:ao de testemunhas par aqueles perpetradores que podiam continuar 
como policiais em servl9o durante a·s investlgaQOes, a falsiflcayao de provas ~ obstn.!G8o de justiya em geral. Ver AMERICAS 
WATCH, POLICE ABUSE IN BRAZIL.' .SUMMARY EXECUTIONS AND TORTURE IN SAO PAULO AND RIO DE JANEIRO {1987), pgs. 19~32 e 41-
45, 

11 CIOH, AELAT6RIO SOSRE A SITUACAO DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL, OEA/Ser.L/V/11.97, Doc. 29 rev. 1 {29 de 
setembro de 1997), Capftulo IlL para. 1. 

12 Ver Arquidiocese de Sao Paulo, TORTURE IN BRAZIL: A SHOCKING REPORT ON THE PERVASIVE USE 0!= TORTURE BY 

BRAZILIAN MILITARY GOVERNMENTS, 1964-1979 (Brasil Nunca Mais) 42 (Jaime Wright trans., UniVersity of Texas Press 1988) 
(1986). 

13 Ver, em getal, H81io BICUDO, Do EsquadrEio da Marte aos Justiceiros 95 (Edi<;:Oes Paulinas 1988], A prime!ra 
decis8o da CIDH condenando o Brasil por violay6es de direitos humanos estava relacionada com a deten9Bo arbitr8rla e a 
1Qrtura seguida de morte do lfder slndical Olavo Hansen, que ocorreu em 1° de malo de 1970 e foi supostamente perpetrada 
par policiais civis do OOPS. Na sua decisao, a Comissao lnteramericana declarou que "em vlrtude da lnformaQao disponfvel a 
Comissao, as circunstancias em que ocorreu a morte de Olavo Hansen configuram 'prima facie' urn caso gravfssimo de 
viola960 do direito a vida." (CIDH. RELAi6RIO ANUAL DE 1973. Prlme!ra Seviio, P.arte 111. 1. Brasil "a", disponrvel em 
http://www .cidh.oas.org/annualrep/73sp/sec.1 .Brasil.htm [TraduQflo livre do ari9-lnal em espanhol: "on virtud de Ia 
informaciOn de Ia cual ha dispuesto Ia Comlsi6n, las circunstancias en que ocurri6 Ia muerte de Olavo Hansen configuren 
'prima facie' un caso gravlsimo de violaci6n del derecho a Ia vida"]). 
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33. Como resultado 6bvio da an1st1a geral outorgada no tim da ditadura a todos os 
membros das for9as de seguran9a do Estado que haviam praticado viola96es de direitos humanos, 
ap6s o retorno dos governos civis muitos dos supostos piores perpetradores e apoiadores do 
autoritarismo continua ram no poder .14 

34. Ao manter o quadro institucional e pessoal intato ap6s a "redemocratiza9ilo" do pais 
e o retorno ao estado de direito, o Brasil deixou na sua integra os mecanismos e institui96es que 
cometeram atos de violencia institucional do Estado e repressao violenta contra os cidadaos durante 
a ditadura. Depois do retorno a dernocracia, a continuayao de uma menta!idade de "seguranya 
nacional " 15 par parte dos agentes de seguranya do Est ado rapidamente encontrou um novo inimigo 
interne do Estado: os pobres, ou como sao chamados oficialmente, as criminosos.1s 

35. Em 1993, um relat6rio de ONG exemplificou que em Sao Paulo, a Policia Militar 
matou oficialmente uma quantidade crescenta de civis: 305 em 1987, 294 em 1988, 532 em 
1989, 585 em 1990, 1.074 em 1991, e 1.470 em 1992; enquanto nos primeiros seis meses de 
1992, somente um policial morreu em servi90 em Sao Paulo." Em consistencia com essas 
conclusoes, a CIDH, no seu Relat6rio de Merito conjunto sobre as casas 11.286, 11.406, 11.407, 
11.412, 11.413, 11 .415, 11 .416 e 11.417 (relativos ao perfodo 1982-1989), estabeleceu que: 

Em todas as denUncias consta que indivfduos que n§o cometiam nem estavam para cometer 
qua!quer delito foram abordados imotivadamente par pollciais m!litares. As lnformayOes 
indicam, ciinda, que tais indivrduos foram mortos ou sofreram graves les5es em razao da ayao, 
no mfnimo desproporcional, de tais agentes pUblicos. 
[ ... ] 
Assim, as circunstanc1as dos crimes demonstram um quadro gerat de despreparo para atuac;:ao 
nos serviyos de manutenc;:ao da ordem e seguranya daqueles Q!le conduzem a guarda 
ostensiva no Estado de sao Paulo e a consciente e espont8.nea prcitica de atos de brutalidade 
pelos mesmos. 18 

36. A CIDH tambem considers relevante mencionar uma investiga9ao jornalfstica sabre 
as praticas da Polfcia Militar de Sao Paulo denominada Rota 66," publicada no inicio dos a nos 90 
pelo jornalista Caco Barcellos." Essa pesquisa utilizou a metodologia de examiner todas as mortes 

14 Ver Corte IDH, Caso Games-Lund e outros (Guerri!ha do Araguaia) v. Brasi.l. Excec;:Oes Pri:JIIminares, M€rito, 
Repara90es e Custas. Sentenya de 24 de novembro de 2010. S~rlf;l C No. 219, paras, -1_34-136.' 

15 Ver Corte IDH, Caso Games-Lund e outros (Guerrilha do Arag.uaia) v. Brasil. Excey6es Prelimihares, MEirito, 
Repara96es e Custas. Sentenqa de 24 de novembro de 2010. Serle _C No; 219,- para. 85. 

111 Ver, par exemplo, CIOH, RELAT6RIO SOBRE A S!TUAt:;:AO DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997}, 

Capitulo 111, para. 16 l"os excesseS cometidos [pela polfcial niio t8m atualmente relayao com 'crimes polfticos', mas com a 
crimlnalldade cornum que, na mente de alguns setores policiais, e mesmo civia, est8 ldentiticada com estere6tipos de que 
provSm dos 'negros', dos 'desempregados.', dos 'pobres', das 'menlnas de rua' au dos 'menlnos de rua'"). 

17 AMERICAS WATCH, URBAN POLICE VIOLENCE IN BR.AZIL: TOR'TUAE AND POLICE KILLINGS IN SAO PAULO AND RIO DE JANEIRO 

AFTER FIVE YEARS (1993),.pgs. 4 e 6. 

HI CIDH. Relat6rlo No. 55/0L Casas 11,286, 11.406, 11.407, 11 .412, 11.413, 11.415, 11.416 e 11 .417, Aluisio 
Cavalcant! e outros (Brasil), 16 de abri! de 2001, paras. 131 e 143. 

19 ROTA e a slgla correspondente a Rotas Ostensivas Tobias Aguiar, um batalhiio especial da Polfcia Mllitar de sao 
·Paulo crlado durante a ditadura e que permanece ern ayao ate o presente. 

2° Caco BARCELLOS, Rota 66 (12a ed" Editora Globo 1992). A ClDH referlu-se anteriormente ao jornalista 
Barcellos, em CIDH. Retat6rlo No. 34{00, Caso 11.291, Carandiru (Bras!lL 13 de abril de 2000, para. 70 ("Tambem foi 
perseguido o jornalista Ceca Barcellos, que anteriormente investigara a conduta poltclal, havendo sido suas comunicay5es 
lnterceptadas, e ele ameayado a ponto deter de deixar opals"), A pesquisa de Barcellos em Rota 66 retrata e analise varlos 
~asos, todos os quais foram escolhldos par seu carater extremamente violento, a fim da revelar provas que claramente 
indicam o usa excessive da for9a pela polfcia e a resultants impunldade. Esse trabalho de lnvestigaqao detalhado reallza 
analises de nUmeros e estatfsticas, mas tambem val mals atem para descobrir quem eram as vftimas da vlolencia policlal e em 

Continues ... 
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resultantes de supostos tiroteios com a Polfcia Militar em Sao Paulo, de 1970" ate 1992." Ao 
analisar racortes de jornais de 8.000 ediQoes do jornal Notfcias Populares, Barcellos pode identificar 
3.216 epis6dios de supostos tiroteios envolvendo a Policia Militar. Nenhum "adversario" civil 
sobreviveu em 3.188 desses incidentes." Esta pesquisa ademais enfocou-se na identificaQiiO das 
vftimas. Barcellos entilo recorreu aos arquivos do Institute de Medicine Legal ("IML'1, aonde os 
corpos eram levados para a confecQao dos autos de exame cadaverico. Ele tambem entrevistou 
parentes e amigos das vftimas. 

37. No IML, s6 haviam registros das vftimas fatais mortas na cidade de Sao Paulo 
capital, mas s6 esse numero pertazia 4.179 vitimas da for9a leta! da polfcia. Seiscentos e oitenta 
vftimas identificadas eram .crianc;:as/4 De acordo com v8rias fontes, incluso as estatfsticas oflciais 
da Polfcia Militar, que nao incluem os .anos 70 pais as autoridades ainda recusam-se a fazer publicas 
as cifras dessa decada, Barcellos identificou e estabeleceu o perfil de 60% de um estimado total de 
7.500 a 8.000 vftimas da Policia Militar de Sao Paulo em vinte e dais enos. Uma pratica 
especialmente importante que foi identificada em Rota 66 foi a manipulavao da c'ena do crime pela 
polfcia; ja que 3.546 "adversaries" for am removidos do local em .que foram baleados para hospitals 
devido a um suposto intento humanitiirio de salvar suas vidas. No entanto, o que os hospitals 
receberam foram 3.546 cadaveres." · 

38. Ap6s identificar os assassinos e as vftimas, a pesquisa de Barcellos examinou os 
processes nos tribunals, a tim de descobrir como o sistema de justiQa tinha tratado aqueles casas 
com tantos indlcios de usa ~xcessivo da forc;a pela polfcia. De acordo com suas conclusOes, a 
investigaQao de crimes praticados pel a polfcia € "precaria e tendenciosa. "" Alem disso, o 
levantamento mostrou que os assassinos em serie (serial killers) da polfcia sao encorajados por seus 
comandantes a matar suspeitos criminosos. Os mesmos policiais responsaveis par varias mortes de 
civis estavam entre os mais elogiados nas suas fichas pessoais1 e recebiam a maioria das 
condecoray5es par bravura.27 

39. Outra conclusao interessante de Rota 66 foi que, contrariamente a frequents 
justificative apresentada pela policia para o aumento da violencia policial, nao ha nenhuma relaqao 
direta entre o aumento da violencia policial e uma suposta efetividade da "guerra contra os 
bandidos." De 1970 a 198.0, par exemplo, enquanto que o numero de homicfdios aproximadamente 
dobrou em Sao Paulo (de 666 para 1 .424), as mort as de civis pel a Polfcia Militar aumentou de 28 
para 280. Essa tendiincia ficou ainda mais acentuada de 1981 a 1991: Estima-se que Sao Paulo 
tornou-se 10% mais perigosa durante esse perfodo, en quanta as mortes pel a polfcia aumentaram de 
300 para 1.000 (isto e, mais de 300%)." 

... continuation 
que circunstancias morreram, de acordo com o descrito pelas testemunhas clvis. A!Cm disso, mostra um quadro deprlmente 
da crueldade e da frieza da viol8ncia pollcial, vivamente descrevendo nao s6 as execug5es, mas como a polfcia consegue 
ocu!ta.r e forjar provas, ameagar as testemunhas e sak livre mesmo depois de cometer crimes treme.ndamente repulsivels. 

pg. 147. 

zt Exatamente a partir 9 de abril de 1970, quando a Polfcia Mllitar de sao Paulo foi criada. 

22 AbriL compreendendo portanto vinte e do!s anos. 

23 Caco BARCELLOS, Rota 66, pg. 118. 

24 Caco BARCELLOS, Rota 66, pg. 129. 

25 Caco BARCELLOS, Rota 66, pgs. 131~132. 

26 Caco BARCELLOS, Rota 66, pg, 141. 

27 Ver, inter alia, os fatos descritos a respelto do Soldado Roberto Lope.s Martfnez em Caco BARCELLOS, Rota 66, 

28 Caco BARCELLOS, Rota 66, pg. 127, 
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40. Em consistencio com o anterior, noutra decisao de merito sabre violencia policial em 
Sao Paulo (os fates denunciados ocorreram em 2 de outubro de 1992), a Comissao lnteramericana 
estabeleceu que: 

Nessa 6poca, o hist6rico da PoHcia Militar de sao Paulo era de usa excessive de violenc!a na 
sua luta contra o crime. Do total de mortes violentas ocorridas em sao Paulo no ana de 1991, 
25o/o {1.140) foram atribufdas a polfcia. segundo uma investigac;:ao parlamentar da Eipoca. 
Durante a administrat:;:ao de Antonio Fleury Filho (1991~1992), a PM matou uma pessoa a 
cada sete horas, em comparay8o com o fndice de uma a cada 17 horas nas duas 
admlnistra9oes anteriores {1982~1991) e de uma a cada 30 horas na administrac§o de 1978-
1982. Uma comissao de inquBrito da Assembteia Legislative Estadual comprovou que 14 dos 
oficiais superiores que se encontravi:J.m no dia 2 de outubro de 1992 no comando da operay:ao 
de subjugar;ao do moti~ eram acusados de homicfdlo au de tentativa de homicfdio em 148 
processes em curse na justit;:a mi!itar. 29

· 

41. Similarmente, em relaviio com a execu9ao sumana de Jailton Neri da Silva, de. 14 
anos de idade, no Rio de Janeiro em 22 de dezembro de 1992, a CIDH tambem determinou na sua 
decisao de merito que, ueste caso nao e urn caso isolado, mas sim reflete um padr§o de conduta 
fora da lei exercido pela Polfcia Militar do Estado. A Comissao vern sendo inform ada hil anos sabre 
a escalada da atua9iio violenta da polfcia estadual."30 

42. Como uma conclusao geral, a CIDH posteriormente corroborou e reiterou que: 

A Comissao par anos vem sendo informa9a por 6rg8os governamentais, pela imprensa e par 
organizay6es n8o-governamentais da atua9ao violenta das polfcias estaduais, especialmente 
da n'lilitar, acusada de atuar violentamente tanto no exercicio de suas funy5es como fora dele. 
Urn argumento comumente usado pelas polfcias umilitares" sabre qs acusa<;5es que lhes s5.o 
feitas sabre as mtiltiplas martes que ocasionam 6 que estas sao ocasionadas em legltima 
defesa ou_ no estrito cumprimento do dever. lcltm;:ao omitidal Embora seja certo que em muitos 
estadas h8 um clima de violencia delinqGente, h8 provas de que a reayao da polfcia nao s6 
excede os limites do legal e regulamentar mas, em muitos -casas, os funcion8rios po!iciais 
usam de seu poder, organizay§o e armamenta para ativldades i!egais. A Comissao quer~ ao 
mesmo tempo, salientar que o Governo Federal e alguns governos estaduais se empenham em 
corrlglr asses excesses e _violay5es, em geral par iniciativa de organizay6es da sociedade civil 
e com o apoio delas. 
[. .. ] 
Segundo informay5es recebidas, grande nUmero dessas mortes·-n-ao s~o causadas par ayao da 
po!fcia no estrito cumprimento_ do dever; muitas vezes, essas mortes estao reiC:~cionadas com 
as· chamadas "e~ecuy6es extrajudiciais", decorrentes da particlpal(Bo de membros da polfci8 
estadual em grupos de extermfnio, inclusive de adolescentes e criam;:as. 
[. •. 1 
[A]pesar das profundas transformay6es polrticas par que passou o pafs desde o fim do 
governo milltar, a polfcia "mlHtar" continua a seguir o modele -repressive desse governo, 
motive par que os membros dessas polrcias orientam¥se no sentida de atuar de maneira 
violenta, a fim de prevenir ou aniquilar posslveis movimentos ent§o considerados subversives. 
Daf o fato de que muitOs policiais "militares" cometam atualmente no desempenho de suas 
funy5es abuses que sao notados inclusive quando, do exame das vftimas, se infere que foram 
mortas par disparos fatais em partes vitais do corpo ou nas costelas, verificando~se 
claramente que as mesmas nao tentavam resist!r, estqndo em muitas casas desarmadas. 31 

29 C!DH. Relat6rio No. 34/00, Caso 11,291, Carand!ru (8rasi1], 13 de abril de 2000, para. 59. 

3° C!DH. Relat6rio No. 33/04, Caso 11.634, Jailton Ne'rl da Fonseca (Brasil), 11 de marya de 2004, para. 77. 

31 CIDH, RELATdRIO SOBREA SlTUA~AO DE DIAEITOS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997), Capftu!o Ill, paras. 
B,11e13. 



19
12 

43. As estatfsticas disponiveis do infcio dos anos 90 indicam que poderia existir uma 
polftica institucional de extermfnio de crian9as, especificamente de crian9as de rua, como forma de 
"limpeza social"." Em 1990, 1. 729 men ores de idade for am mortos por grupos de extermfnio em 
apenas seta estados brasileiros: Sergipe, Pernambuco, Maranhao, Piau[, Espfrito Santo, Sao Paulo, e 
Rio de Janeiro. Nos primeiros tres meses de 1991, o numero de menores de idade mortos em 10 
estados (Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sao Paulo, Espfrito Santo, Sergipe, Parana, 
Parafba, e Amapa) foi de 410. Os numeros totals de 1988 a 1991 demonstram que 4.611 crianc;:as 
foram exterminadas no Brasil." Com efeito, a gravidade do problema levou a criac;:ao de uma 
Comissao Parlamentar de lnquerito ("CPI") pela Camara dos Deputados Federals para investigar o 
"extermfnio" de crian9as (CPI sabre o Extermfnio de Crianc;:as e Adolescentes), em 28 de maio de 
1991. Essa CPI federal passou oito mesas pesquisando e viajando a oito cidades em sete estados 
e, em seu Relat6rio Final de 1992 "concluiu instando varies reformas assim como recomendando 
investigac;:6es sabre casas especfficos de abuso. 0 relatorio final da comissao [tambem] instou as 
polfcias militar e civil a cumprir com suas obriga96es constitucionais e evitar abuses e omissoes, 
praticas que, segundo afirmou 'evolvem num crescenta desde a negligenc'ia ao extermfnio, puro e 
simples'. ":14 

44. Em relac;:ao com os resultados e as conclusoes da CPI, a Comissao lnteramericana 
tambem observou que: 

A Comissao Parlamentar de lnvestiga<;:8o dos assassinates de crianyas e adolescentes no 
Brasil chegou a conclusao de que grande parte da responsabilidade .Per esse tipo de crime 
recafa sobre os policiais "mi!itares", concluindo, ademais, que os policiais acusados de crimes 

. eram apolados em dive'rsas frenteS, a come<;ar pelas deficientes investigac;6es policiais 8 1 em 
seguida, pe!a maneira indulgente com que €ram tratados pela justi<;a I ].35 

45. Alem disso, ao examinar a sltuac;:a·o das crianc;:as no infcio dos anos 90, 
especificamente no Rio de Janeiro, a CIDH reiteradarnente determinou que: 

A Comissao comprovou tamb{lm que, nesses anos, a perseguiy§o e exterrtlfnlo de meninos e 
jovens de rua foram freqOentemente utllizados no Rio de Janeiro por agentes do Estado au de 
seguram;:a privada, por motives pessoals ou de suposta "limpeza social". A Comissao se 
pronunciou sobre essa pratica, que constitui uma das mais horrfveis violaq5es sistemilticas do 
direito a vida e 8 integridade pessoal e irnplica a renUncia do Estado. 8 sua obrigaq§o de 
garantir os direitos de todas aS pessoas, especialmente os difeitos das crianc;:as e 
menores.1' 11 aQiio omltldaJ A Comissao considera como elementos centr8is de convict;:8o nests caso 
as testemunhos e provas constantes do expedients. Entende, porem, que deve mencionar 
essa situay§o geral a tim de de!xar claro que nao se tratava de um caso isolado e anOmalo, e 
sim de um exemplo da atitude sistematica de alguns agentes policiais ness a ~poca. 36 

3Z LJmpeza soc! a!, I.e. a e!lmlnac;:ao de pessoas indesej.9vels da sociedade, como os crlminosos, os pobres em geral, 
inclusive as crianyas em geral e as crlanyas de rua. Ver CIDH. Relat6rio No. 9/00, Caso 11.598, Alonso Eugenio da Sliva 
(Brasil), 24 de fevereiro de 2000, para. 33, 

33 H81io BICUDO, Viol8ncia: o Brasil Cruel e sem Maqulagem 23 (Edltora MOderna 1994). Ver tambem AMERICAS 
WATCH, rH£ KILLINGS IN CANDELARIA AND VIGARIO GERA_L: THE URGENT NEED TO POLICE THE BRAZILIAN POLICE (19Q3) (sabre os 
relates de dais massacreS de crianc;as de rua muito conhecldos no Rio de Janeiro); e AMERICAS WATCH, FINAL JUSTICE: POUCE 

AND DEATH SQUAD HOMfCIDES OF ADOLESCENTS IN BRAZIL (1994), 

34 Ver c!tayao sabre a RelatOt!o Final da CPI em AMERICAS WATCH, FINAL JUSTICE: POLICE AND DEATH SQUAD HOMICfDES 

OF ADOLESCENTS IN BRAZfL (1994), pg, 89. 

35 C!DH, AELAT6RIO SOBRE A SITUACAO DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997). Capftulo 11!, para. 
12. 

36 CIDH, Relat6rio No. 9/00, Caso 11,598, Alonso Eugenio da Silva (Brasi!), 24 de fevereiro de 2000, para. 33 · 
(sabre a execuc;:ao sum8r!a de uma crianc;:a de ·16 enos, par um pollclal militar do estado do Rio de Janeiro, em 8 de marc;:o de 
1992l; e CIDH. Relat6rlo No. 10/00, Caso 11.599, Marcos Aurelio de Oliveira {Brasil), 24 de feverelro de 2000, para. 32 

Continues ... 
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46. De maneira similar, investiga96es de ONGs sabre assassinates de crian9as no infcio. 
dos anos 90 tambem ressaltaram o fato de que: 

Crianyas, especlalmente crian~tas pobres e adolescentes, tornam~se alvos de assassinates 
tanto par policiais em serviyo e de folga como por esquadrOes da morte porque eles sao 
frequentemente percebidos popularmente como bandidos. A vlol8ncia contra as crianyas e em 
grande parte resultado dessa percepc;:ao combinada com tres outros fatores: a falta de 
policlamento em bairros pobres; a crenc;:a de que o sistema de justiya e ineficiente; e tradiy6es 
de violencia, rnuitas que datam da era da ditadura militar do Brasil. Em cada caso um ciclo de 
omiss§o oficial, desrespeito ou cumplicidade agrava o problema e perpetua a vlol8ncia. 0 
elemento crucial que solidlflca esses fatores e a impunidade daque!es que matam criancas e 
adolescentes. 37 • 

47. Adicionalmente, essa pesquisa de ONG de 1994 sabre homicfdios de crianvas e 
adolescentes no Brasil descreveu o padrilo geral de violilncia e assassinates da seguinte maneira: 

Em geral, o que se conhece como assassinate de "crianqas" e, na maioria dos casas, o 
assassinate de ado[escentes do sexo mascu!ino, entre catorze e dezessete a nos de idade, dos 
quais uma parcela desproporcional 8 negra. Os principais perpetradores dos homicidios de 
crianr;as e adolescentes, quando sabidos, sao esquadr6es da morts privados au vigilantes 
(conhecidos no Brasil como ·grupos de extermfnio ou justiceiros); policiais em servir;o; 
quadrilhas criminais organizadas, que frequentemente estao envolvidas no tratico de drogas e 
as vezes lncluem menoreS de idades; e amigos au parentes.36 

48. A Comissao lnteramericana observa que estes dais casas relacionam-sil com 
opera96es policiais que ocorreram em outubro de 1994 e maio de 1995, e que resultaram em 26 
mortes. Com respeito a situa('ao de contexto no Brasil e no Rio de Janeiro nessa iipoca, ii essencial 
indicar que, a Comissao lnteramericana levou a cabo sua primeira visita in loco ao Brasil de 27 de 
novembro a 8 de dezembro de 1995, a qual incluiu a capital federal Brasilia e os estados do Para, 
Roraima, Pernambuco, Bahia, Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

49. Ap6s essa visita, a CIDH publicou o seu "Relat6rio sobre a Situa9ao dos Direitos 
Humanos no Brasil" que incluiu um capitulo especffico sabre "a violencia policial, a impunidade e o 
foro privative militar da poll cia."" Com efeito, a violencie policial foi ressaltada como um dos 
principals problemas do Brasil quanta aos direitos humanos." Adicionalmente, em rela9ao com a 
situa('ao no Rio de Janeiro, a Comissao lnteramericana ficou impressionada pelo fato de que: 

[E]mbora o normal em enfrentamentos armadas seja que haja uma prapon:;:ao muito malar de 
feridos do que mortas, nesse perlado no Rio de Janeiro o nUmero de civis mortos pe!a polrcia 
"milita.r" em enfrentamentos fai mais de tr~s vezes a nUmera de civls feridos nos mesmos. 
lsso demonstraria urn excesso de uso de foryGt e, inclusive, um padr8o de execuy6es 
extrajudiciais pel a polfcia do Rio de Janeiro [ ... ].lcitac;ao omitidal 

Entretanto, os casas de execw;:Oes extrajudiciais par parte da palicia "milltar" ocarrem n8o 
somente no desempenho de suas funyOes, mas tambem fora delas. Esses casas sao 

... continuation 
(sabre a execu9ao sum aria de uma crlanya de 17 anos, par urn policial Civil do estado do Rio de Janeiro, em 25 de setembro 
de 1993). · 

6. 

37 AMERICAS WATCH, FINAL JUSTICE: POUCE AND DEATH SQUAD HOMICIDES OF ADOLESCENTS IN BRAZfL (1994), pg. 30. 

'JB AMERICAS WATCH, FtNAL JUSTICE: POLICE AND DEATH SaU~O HOMICfO!iS OF ADOLESCENTS IN BRAZIL (1994), pg. 1. 

35 CIDH, RELAT6RIO SOBRE A SJTUAQAO DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL {29 de setembro de 1997}, Capftu!o !!!. 

4° C!DH, RELAT0RIO SOBRE A SITUA<;AO DE DiREITaS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997), !ntroduy§o, para •. 
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diariamente comunicados par tontes locais e internacionais e, no parecer da Comissao, 
demonstram um padrao de conduta a!armante, que merece atenyao especial. 41 

50. A CIDH enfatizou que existe um problema geral grave de seguran9a publica no 
Brasil, particularmente no Rio de Janeiro devido ao crime organizado e ao trafico de entorpecentes, 
mas observou: 

A Comissao manifesta preocupayao pela violencia assinalada, reconhecendo que, em bora haja 
alta criminalidade nas cidadas brasileiras, esta n3.o pode ser usada como justificative para a 
atuayao ilegal da polfcia, nem se pode admitir a existBncia de um poder legal paralelo ao 
Estado, encarregado de fazer justiya com as pr6prias m§os, a seu arbftrio e fora da lei. A 
pollcia deve garantir a seguran9a da pessoa humana e o respeito a ela, bern como fazer-se 
respeitar par isso e n8o pelo temor que Inspire. A vio!Bncia policial desprestigla a corpora98o e 
impede o aperfeiyoamento de seus membros, na medida em que desvirtua suas atrlbuic;Oes.42 

51. Em rela9ao a impunidade de que goza a polfcia par seus crimes violentos, a CIDH 
adicionalmente abservou que: 

[A} lmpunidade para os crimes cometidos pelos policials estaduais, militares ou clvis, constltul 
um elemento propulsor da violencia, estabelece elos de lealdade perversa entre os policiais par 
cumplicidade ou falsa solidariedade e gera cfrculos de sicarios cuja capacidade de terminer 
vidas humanas passa a estar a servi90 de quem der mais.43 

52. Ahlm disso, e de maneira consistente com as conclus5es de Barcellos supracitadas 
(paras. 38 e 39) a CIDH questionou a suposta "justificative" da violencia policial da seguinte forma: 

A criminalidade das cidades brasileiras e apontada· pelas autoridades pollciais como uma das 
causas da viol~ncia policial. A Comissao p6de, porem, Observar que nem sempre as vftimas de 
abusos cometidos pelos policiais tern rela9ao com o mundo do crime. 
[ ... ] 
Existem ainda casas em que policiais acusados de vitimizarem supostos cnmmosos sao 
premiados e promovidos, como exemplo, o epis6dio de um cabo previamente relacionado a 49 
assassinates e que recebeu o titulo de "Policial do Ana" ,ldta~ao omitidaJ Par sua vez, o coronel que 
o condecorou foi acusado"de praticar 44 mortes em seus 24 anos de carreira.lcitag.:ioomitid~J44 

53. De fato, a CIDH observa que suas .conclusoes ·frequentemente confirmam 
investiga96es previas de ONGs (ou de outros) supramencionadas e tambem estao refletidas em 
estudos academicos, relat6rios de ONGs e conclus5es de outros 6rgaos internacionais de direitos 

. human as posteriores. Per exemplo, ap6s a visita in loco da CIDH em 1995 ao Brasil, o Estado teve 
o seu primeiro relat6rio sobre o cumprimento com o Pacto lnternacional de Direitos Civis e Polfticos 
examinado, em julho de 1996, pelo Comite de Direitos Humanos ("HRC", pela sigla em Ingles) da 
Organiza9ao das Na96es Unidas ("ONU"), durante a sua 57° sessao. Em· suas Observa96es 
Conclusivas de julho de 1996, o HRC ressaltou o seguinte, entre os seus principals temas de 
preocupa9ao: 

0 Comit6 esta profundamente preocupado com as casas de execuy5es sum8rias e cirbitrBrlas 
cometidas pelas iorc;as de seguranqa, e par grupos de extermfnh, irequentemente com a 

41 CIDH, RELAT6RIO SOBRE A SITUA<;AO DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL {29 de setsmbro de 1 997). Capftulo !II, paras. 
22 e 23, 

42 CIDH, RELATdRIO S08R6: A SITUACAO DE DIRE!TOS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997). Capftulo Ill, para, 
93, 

43 ClDH, RELAT6RIO SOBRE A SITUAt:;Ao DE: DIREITOS HUMANOS NO BRASIL {29 de setembro de 1997), Capftu!o Ill, para. 

94. 
44 CIDH, RELAT6RIO SOBRE A SITUACAO DE: DIREITOS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997), Capitulo Ill, paras. 

14 e 19. 
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participayao de membros das fon;as de seguranya, contra individuos pertencentes a grupos 
particularmente vulner8veis, inclusive crianyas de rua [ ... ]. 
[ ... ] 

0 Comite deplora o fato de que Casas de execuy6es sumfirias e arbitr8rlas sao raramente 
investigados adequadamente e multo frequentemente ficam impunes. Os membros das fon;:as 
de seguranya implicados em graves violay5es de direitos ~umanos gozam de um alto nfvel de 
impunidade, que e incompatfvel como Pacto. 46 

54. Conforme mencionado supra, o HRC deu especial aten9ao as execu96es sumarias e 
arbitr<irias cometidas pelas for9as de seguran9a, e quase todos os membros do Comite fizeram 
perguntas a delega9iio brasileira sobre o problema da violencia policial e as medidas necessaries." 
Com efeito, o pr6prio Estado, em sua exposi9ao oral inicial durante a 1506' Ieuniao reconheceu que 
existiam dificuldades para assegurar que incidentes de violencia policial e assassinates fossem 
punidos de acordo com a lei.47 

55. No que diz respeito a outras investigay5es que corroboram as conclus5es 
anteriormente mencionadas da visita in loco da ·comissao lnteramericana, vale a pena citar um 
estudo academico dirigido pelo Professor Ignacio Cano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
que examinou 1.194 casas de mortes ou lesoes de civis causadas por armas de fogo das for9as 
policiais do Rio de Janeiro, entre janeiro de 1993 e julho de 1996. De acordo com esta pesquisa 
sabre o uso da fon;a leta! pela polfcia no Rio de Janeiro, houve uma escalade na violencia policial: 
240 casas em 1993, 307 em 1994,408 em 1995, e 239 ate julho de 1996." Destes, 948 mortes 
ou les6es foram causadas pela Polfcia Militar (e 33 pela Polfcia Militar atuando em parceria com a 
Polfcia Civil), totalizando a participayao da Polfcia Militar em' 82% dos casas de mortes ou les6es de 
civis por armas de fogo." 

56. A investiga91i0 do Professor Cano indicou que, apesar desses casos serem 
geralmente explicados pela polfcia como resultado c:le confronto armado entre bandidos e a polfcia, 
apenas 26 policiais morreram como resultado de confrontos armados durante esse perfodo, 
en quanta que 942 "adversaries" foram mortos. 50 Adicionalmente, a analise das aut6psias de 70% 
dos casos de morte (697 vftimas) 51 tambem apresentava indfcios de excessos · e execuyoes 
sum8rias. Quaranta e seis e meio porcento das vftimas tinham recebido quatro ou mais tiros, 62 65% 
tinham sido baleados pelas costas palo menos uma vez," 68% apresentavam orfficios de entrada de 
bala na cabe9a, 44% apresentavam orificios de entrada de bala nas costas, e 36% apresentavam 

45 . Concluding Observations to BraT.i!, Human R!ghts Committee, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.66, 24 de ju!ho de 
1996, paras. 311 e 313. 

413 Ver Summary record of the 150fY11 meeting, Human Rights Committee, 16 de julho de 1996. U.N. Doc. 
CCPR/C/SR. 1 606, paras 37, 48, 50 e 56. Ver tamb8m Summary record of the 1507'11 meeting, Human Rights Committee, 16 
dejulho de 1996, U.N. Doc. CCPR/C/SR.1507, pores. 4, 13, 16, 21,29 e 33. 

47 Ver Summary record of the 1506'11 meeting, Human Rights Committee, 16 de julho de 1996. U.N. Doc. 
CCPR/C/SR.1506, para. 5. 

48 ISER, LETAUDADE DA Ar;Ao POUClAL NO RIO DE JANEIRO {1997), pg. 26, Tabela 1 - Anexo 2 da comunicaqao dos 
peticlonBrios de 17 de novembro de 1998. 

45 !SER, LET AU DADE DA Ar;Ao POLICIAL NO RIO DE JANEIRO (1997), pg. 26, Tabela 2. 

60 lSER, LETALIDADE DA ACAO POLIC!AL NO RIO DE JANEIRO (1997), pg, 28, Tabela 4. 

61 TambBm houve trlnta civis mottos acidentalmente e dezenove vftlmas nao identificadas como "adverstirios" ou 
mortes acidentais, totallzando 991 mortes. 

62 ISER, LETALIDADE DA Ar;Ao POUC!AL NO RIO DE JANEIRO (1997), pg. 71, Tabela 17, 

63 ISER, LETALIDADE DA ACAO PD~ICIAL NO RIO DE JANI:!R.O (1997), pg. 76, Tabela 19. 
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orificios de entrada de bala na nuca." Quaranta vitimas tinham sido baleadas a queima-roupa au 
com a arm a em contato direto com seus corpos. 55 

57. A CIDH observa que o caso da cidade do Rio de Janeiro e ilustrativo, vista que e um 
dos tlnicos exemplos nas tlltimas decadas onde as For9as Armadas foram chamadas para apolar as 
for9as policiais na "manuten9ao da lei e da ordem." lsto ocorreu, por exemplo, proximo da epoca 
em que ocorreram estes dais casas no Rio de Janeiro. Um relat6rio de ONG de 1996 sabre as 
abusos cometidos tanto pela policia como pelas for9as do Exercito durante a chamada "Opera9ao 
Rio", realizada de novem.bro de 1994 ate meados de 1995," indicou que, durante a ocupaQao de 
determinadas areas da cidade par agentes federais e estaduais, · ocorreram buscas ilegais 
generalizadas, detenyOes arbitr8rias, tortura e execu96es sumSrias. A maioria dos casas ficou na 
impunidade, especialmente aqueles perpetrados por agentes militares federais. De acordo com um 
promotor, as favelas transformaram-se "em campos de concentray§o."57 

58. No mesmo sentido, a CIDH adotou uma decisao de merito na qual fez referencia ao 
contexte de violencia policial encetado por esta iniciativa conjunta da Policia e das For9as Armadas, 
em rela9ao a morte do jovem de 18 anos Wallace de Almeida, a qual ocorreu no Rio de Janeiro em 
13 de setembro de 1988. Nesse relat6rio, a Comissao lnteramericana estabeleceu que, "as for9as 
empregadas nessa operayao singular, de importantes dimens6es em termos logisticos, 
empreenderam dezenas de ocupa96es de favelas do Rio de Janeiro, muitas das quais duraram varios 
dias [ ... ]. A opera9ao foi marcada par tortures, deten96es arbitriirias e busca~ e apreensoes sem 
previa mandado, bem como pelo usa desnecessario de for9a leta!."" Em conclusao, a CIDH afirmou 
que: 

No parecer da CoiT,iss8o1 mesmo quando uma nftida aura de vio!Sncia cerca todo o §.mbito de 
ayao do trcifico de drogas1 constituinc!o uma sSria ameaQa para a populaq§o do Rio de Janeiro 
e de outras areas do Brasil, as polfticas em rnatBria criminal contra-ofensivas que ataquem 
essa situa~tao· sem que sejam observados o devido respeito e o cumprimento dos padr6es 
internacionais de direitos humanos ratiflcados em tratados ,internacionals pelo Estado 
subvertem a congru~ncia que este 8 consensualmen-te obrigado a respeitar em sua legisla<;:§o, 
ao nao se harmonizarem com as mesmos.59 

59. Alem disso, ·e especificamente sabre o contexto sob o qual o crime fol perpetrado -
similar aos fatos denunciados nestes dais casos 60 - a Comissao lntera~~rfcana asseverou que: 

A morte [d~ vftima] ocorreu em um contexte de viol~ncia na ar;:ao da polfcia, cujos 
componentes, a Gpoca dos fatos referidos, a empregavam em suas operay5es de uma forma 
vista como desproporcionada. 0 argumento que os integrantes dessas corporac;:o'es costumam 
invocar para justificar ·sua ac;:ao violenta, que geralmente results na morte do presumido 

54 1SER, LETALIDADE DA Ar;Ao POLICIAL NO RIO DE JAN!:IRO (1997), pg. 73, Grafioo 37. 

55 ISER, Ll<lALIDADE DA Af;.'AO POLICIAL NO RIO DE JANEIRO {1997), pg. 77, Tabela 21. 

56 HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS, FIGHTfNG VtOLENC£ WITH VtOLENCE: HUMAN RtGHTS ABUSE AND CR!MfNALfTY IN RIO DE 

JANEIRO (1996), pgs, 14 e SS, 

57 HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS, FIGHTING VIOLENCE WITH VIOLENCE: HUMAN RIGHTS ABUSE AND CRIMINALITY IN RIO DE 

JANEIRO {1996), pg. 18. Sabre os abusos cometidos durante a Opera9ao Rio, ver tamb6m CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 
12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de'mar90 de 2009, paras. 58-60. 

56 CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace- de Almeida {Brasil), 20 de maryo de 2009, para. 68, 

59 CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida {Brasil), 20 de marqo de 2009, para. 60. 

60 Os fates de que se trata aconteceram no contexto de uma escalada da viol~ncla policial/milltar resultants da 
polftlca que nessa materia vinha sendo adotada pelo estado do Rlo de Janeiro desde fins de 1994 - CIDH. Relat6rio No. 
26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (BrasiiL 20 de marqo de 2009, para. 2. 
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delinqOente, e o da !egftima defesa ou do estrito cumprlmento do dever que, segundo aduzem, 
os exime de responsabilidade em relayao a mesma,lcitayaoomitidal 

Embora a Comissao tenha informac;:ao que indique a exist6ncia de um clima generalizado de 
vio!Gncia delinqUents no Estado do Rio de Janeiro, dispOe-se de evidBncias mais do que 
suficientes para conctuir que na maioria das vezes a atua98o violenfa da polrCia excede as 
Hmites do marco legal regulamentar e que seus agentes usaram, em nEio poucos casas, o 
poder, a organhayao e o equipamento de que dis pOem em atividades ilegals [ ... }.lc!tatlon amtttedl 

Uma parcentagem elevada desses casas ocorreu no estado do Rio de Janeiro. E firms a 
convicyao deste 6rg§o a respeito da grande maioria dos cases de morte referidos nao haver 
side produto da ayao po!icial no estrito cumprimento do dever, pois e sabido que faz: parte da 
ayao desses elementos a pratica das chamadas "execuy5es extrajudiciais". Estas decorrem da 
participayao de membros da po!rcia estatal em grupos de extermfnia.lcita!(iio omlt!dal 

[ ... ] 

De modo geral, em casas como o presente no qual urn suposto criminoso foi marta par urn 
po!icial e ante a exigencia de aVibuiySo de responsabilidade, argumenta-se que sua morte 
resultou de um ato de !egftlma defesa ou do estrito cumprimento do dever. A ComiSsao ap6ia
se no parecer de que tais explica96es, dadas freqOentes vezes pelas autorldades nesses 
casas, materia1izam a existencia de Uma ayao repressive par parte dos 6rg8os de seguranya 
do Est ado, principalmente do segmento militar. N§o obstante as profundas transtormay5es 
pe!rticas par que passou 0 pafs desde 0 fim do governo mllitar, e perceptrvel que seus 
integrantes continuam a seguir o modelo repressive pasta em prcitica par aquele governo. lsso 
leva os membros dessas pelfcias a orientar sua ay§o para uma corrente de vioiBncia, com o 
suposto objeto de prevenir ou subjugar possfveis mevimentos que eram ent§o considerados 
subversives. Dar o fate de que muitos policiais militares continuam a cometer abuses no 
desempenho de suas funQ6es. Estes, inclusive, sao notados quando se infere, da aut6p:;;ia das 
vitimas, que estas foram mortas par disparos fatais em partes vitais do corpo ou nas costelas, 
verificando-se claramente que nao haviam esboyado resist~ncia e que estavam, em muitos 
casas, desarmadas.lc!t~gao omitidal 

Determinou~se de maneira patente que hoje, segundo oprn1oes abalizadas, os excesses 
cometidos par agentes da polfcia do Estado estao voltados para a criminalidade comum, a 
qual, na visao de alguns setores policiais, e mesmo civis, e identificada com estere6tipos de 
qua prc;wem dos "negros", dos "desempregados", dos 11 pobres", das "meninas de rua" au dos 
"meninos .de rua". !cltaf,;8o_omlUdaJ 

Na 8poct:~ em que as fatos em estudo ocorreram, um fenOmeno alarmante havia atingido o Rio 
de Janeiro, a partir de maio de 1995, quando assumiu urn novo Secretilrio de Seguranya 
PUblica, Nilton Cerqueira. Desde esse mf3s e ao Iongo de urn perrado que se estendeu ate 
fevereiro de 1996, o nUmero media mensa! de mortos pela polfcia "mllltar'r subiu de 3,2 para 
20,55 pessoas, um total de 201 pessoas em 1996.1c!togao omltldal 

De maneira especial, chama a atenc;:ao da Comissao o fato de que, embora o padrB.o habitual 
em canfrontos armadas seja o de uma propory8o muito. maier de feridos do que de mortos, o 
nUmero de civis mortos pela policia !T]ilitar em confrontos no Rio de Janeiro, no perfodo citado, 
foi tres vezes malar do que o de civis neles feridos. Essa situa{/80 demonstraria de maneira 
patente um abuso no usa de forya e, Inclusive, um padrao de execuc;:Oes extrajudiciais pela 
polfcia do Rio de Janeiro. As citadas ay5es policlais abalaram a confianya da popula.t;:Bo em 
sua polfcia- eler:nento-chave do imp8rio do diroito -,que no Rio de Janeiro foi apontada como 
muito baixa. E oportuno assinalar que as casas de execu96es extrajudiciais par po!iciais 
militares nao estao llmitados exclusivamente as horas em que desempenham suas fungOes 
oficials, mas tamb6m ocorrem fora delas. Esses cases sao re!atados com freqil6nc!a par 
fontes locais e internacionats e demonstiam, no entender da Comissao, um padrao de conduta 
que merece uma atenc;:ao especial.lcitij~ao omitidalst 

61 CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de maryo de 2009, paras. 47-53. 
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60. Finalmente, a Comissao lnteramericana tambem ressaltou a preocupante pratica 
relacionada com a maneira como essas mortes causadas pela policia sao registradas e investigadas, 
da seguinte forma: · 

[Ap6s analisar] dezenas de casas de assassinates cometidos por policiais ao Iongo de duas 
d€cadas, o caminho para a impunidade comeya freqOentemente com o preenchimento de um 
"auto de resist~ncia a pris§o" antes da imediata instaurac;:ao de uma investigayao de homicldio 
cometido par policiais. Esse formul8.rio, elaborado para as casas em que indivfduos resistem a 
ordens de pris§o legalmente tramitadas, e utilizado para transferir a responsabilidade da polfcia 
para a vrtima. {clt~t;:ao omltidal 

[Q]uando um auto de resistencia a prisao nao e utilizado (e mesmo em alguns casas quando o 
e), o passe seguinte para a impunldade e a investigayao policial. Nos casas de violencia 
policial, como em todos os demais crimes, a pr6pria poHcia leva a cabo a investigac;:ao de seus 
abuses: tanto a polfcia militar como a civil investigam seus pr6prios pares. A Comissao 
assinala que, previsivelmente, a tendencia dessas inveStigac;6es policiais e de. cumprlr com as 
exigencies legais, antes de investigar e corroborar a ac;:ao policia! ou de identificar o indivfduo 
respons8vel pela conduta abusiva. E sabido que em muitas das investiga90es empreende-se 
um esforc;o s8rio no sentido de determiner os antecedentes criminals da vitima, case 
existissem. Uma vez estabelecido que a vftlma era um "marginal", encerravam~se as 
investigayOes. Esse procedlmento tern imp!fcita a noy§o de que os policlais podem matar 
criminosos sem temer as conseqO~ncias, dada a habitual deficiS:ncla dessas investigay5es.62 

61. A Comissao lnteramericana reitera que o contexte descrito supra tern sido 
repetidamente corroborado por pesquisas produzidas por ONGs e tambem por outras autoridades 
internacionais de direitos humanos. Em 1997, por exemplo, um relat6rio de ONG sobre brutalidade 
pollcial urbana no Brasil investigou e examinou a situayao em sete cidadeS, 63 seis das quais estavam 
entre as maiores do Brasil. Este estudo concluiu que: 

Nos maiores centres urbanos brasileiros, a polrcia mata muitas yezes sem justificativas. 
QUando age de tal forma, freqOentemente preenchem falsos relat6rios descrevendo execuc;Oes 

· extra-judiciais como tiroteios envolvendo perigosos · criminosos. Em tnuitos casas, estes 
policiais· homicidas levam os corpos de suas vftimas para setores de emergencia dos hospitals 
para que recebam os "primeiros socorros". Ao remover os corpos das vftimas do local do 
crime, violando a legisla~ao brasileira, estes policiais efetivamente eUminam a possibilidade de 
uma investlgac;:ao adequada dos casas par parte dos peritos.64 

62. Adicionalmente, esse relat6rio tambem sugeriu que: 

Em multos estados, as autoridades encarregadas de supervisionar a seguran9a .pLiblica t~m 
adotado politicas que parecem, de fato, fomentar os abuses contra os direitos humanos. Por 
exemplo, no Rio de Janeiro, em novembro de 1995, o governador do estado assinou um 
decreta autorizando a concessBo de gratificay5es salariais para policiais ql.le demonstram 
"bravura". Ao mesmo tempo, o secretSrio de Seguranya PUblica reativou uma antiga medlda 
que permite a promoc;ao de policiais por atos de bravura. Na pratica, estas gratificac;6es e 
promoy5es t8m sida utilizadas para recompensar policiais qUe assasslnaram suspeitos de 
crimes, independentemente das circunstancias. N6s examinamos noventa e dais incidentes 
que deram origem a promoyOes por bravura entre 1995 e 1996. Em tais circunstancias de 
"bravuran, a polrcia militar do Rio de Janeiro matou setenta e dois civis. e sofreu sels baixas, 

62 CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida {Brasil), 20 de margo de 2009, paras. 81 e 82. 

63 Este relat6rio lnclui as seguintes c!dades: R!o de Janeiro (Rio de Janeiro), sao Paulo !Sao Paulo), Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul), Bela Horiz:onte (Minas Gerais), Salvador (Bahia), Natal (Rio Grande do Norte) e Recife (Pernambuco). 

64 HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS, POLICE BRUTALITY IN URBAN BRAZIL !1997), I - Sum8rio e Recomenda(/5es, pg. 1. 
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De acordo com a imprensa, tais polfticas tizeram com que o nUmero de civis assassinados pe!a 
polfcia militar na cidade do Rio de Janeiro aumentasse em seis vezes. Face as cr(ticas das 
organizay6es nao-governamentais, o SecretS.rio de Seguranya PUbllca, General Ni!ton 
Cerqueira, acusou aqueles que o criticam de serem fachada para os traficantes de drogas. 65 

53. Alguns anos depois, noutro intento de desenhar um panorama nacional sabre o 
numero de execu96es sumarias no Brasil, um grupo de ONGs produziu um relat6rio em 2000, no 
qual reuniram analises estatrsticas do ntlmero de mortes violentas em dezoito · estados da 
federay8o. 66 Os nUmeros sao nece$sariamente incompletos, vista que as ONGs tiveram que recorrer 
a recortes de jornais sabre homiddios devido a falta de estatfsticas oficiais nacionais. Das 1.148 
mortes registradas que foram cometidas par agentes do Estado ou esquadr6es da morte/grupos de. 
extermfnio," 939 foram perpetradas, segundo as fontes, ou pela Polfcia Civil ou pela Polfcita 
Militar." A investiga9ao conclui que ha fortes indfcios de execu<;6es em alguns casas, por exemplo, 
hii referencias a uma investigagao conduzida pela Ouvidoria de Polfcia de Sao Paulo examinando 
autos de exame cadaverico de 222 vitimas de violencia policial em 1999, a qual indicou que 52.6% 
tinham levado tiros pel as costas, 23% tinham sido baleados palo menos cinco vezes, e 36% tinham 
levado tiros na cabe<;a." 

64. Esse estudo nacional, dentre outras raz6es e informa96es recebidas, provocou a 
visita da entao Relatora Especial da ONU sabre Execu<;6es Extrajudiciais, Sumarias ou Arbitriirias, 
Asma Jahangir, ao Brasil, de 15 de setembro a 8 de outubro de 2003. Sua· investiga9ao in loco 
enfocou-se em execuy5es extrajudlciais pela polrcia e compreendeu a capital federal, BrasOla, e seis 
estados: Bahia, Pernambuco, Para, Sao Paulo, Espfrito Santo e Rio de Janeiro. De acordo com o seu 
relat6rio para a Comissao de Direitos Humanos, "a Relatora Especial ficou perplexa com informayoes 
sobre viola96es de direitos humanos perpetradas pelas foryas de seguram;:a, em particular pela 
Policia Militar, em total impunidade."70 

65. Algumas de suas conclusoes ratificam algumas das ja expostas anteriormente. Com 
efeito, a Sra. Jahangir afirmou que; 1'uma analise mais minuciosa revela que as mortes cometidas 
pela polfcia sao frequentemente exeCU908S extrajudiciais mal disfar<;adas."71 Algumas das falhas 
observadas pela Relatora Especial nos inqueritos policiais sabre os crimes da propria policia tambem 
ja foram anteriormente mencionadas, par exemplo a justificativa corriqueira de confrontos armadas 

65 HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS, POLICE BRUTALITY IN URBAN BRAZIL {l99_7},·1 .:..: Sum8r!a e Recamenda96es, pg. 2; 

e Ill - Rio de Janeiro, pgs, 34-41. Ver tamb8m, sabre essas gratlflca908s par bravura e promo90es, CIDH. Relat6rio No. 
26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de marr;:o de 2009, para. 59. 

66 GAJQP E OUTROS, EXECU!;OES SUMARIAS 1 ARBITRARIAS OU EXTRAJUDICIAIS: UMA APROXIMA<;:AO DA REAUDADE BRASILEIRA 

(2000), disponfvel em http://www.galop.org.br/arguivos/publlcacoesJExecucoes Extra/udicia!s Sumarias e Arbitrarias.pdf. 
Este relat6rlo ~ resu!tado de um esion;:o conjunto do Movimento Nacional de Dlreitos Humanos {MNDH), Movimento Nacional 
de Direitos Humane:; Regional Nordeste {MNDH-NE); Gabinete de Assessoria Jurfdica as OrganizayOes Populares (GAJOP/, 
Centro de Justic;a Global, Plataforma lnteramericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento- Seyao Brasllelra, 
e Franciscans lntemationai/Dominicans for Justice and Peace- inclui os seguintes estados: Gol6s, Minas Gerais, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Bahia, Parafba, Acre, Sergipe, Tocantins, Parana, Sao Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal, P!auf, 
Amap8, Roraima, Rlo de Janeiro e Espfrito Santo. 

67 GAJOP E OUTROS, EXECU<;:OES SUMARIAS, AABITRAR!AS OU EXTRAJUDlC!AIS: UMA APROXIMA!;AO DA REALIDADE BRASILEIRA 

12000), pg. 28 tb1.1. 

68 GAJOP E OUTROS, EXECU<;6ES SUMARIAS, ARBITRARIAS OU EXlRAJUDICIA!S: UMA APROXIMA<;AO DA REALIDADE BRASILEIRA, 

pg. 30 tb1.2. 

69 GAJQp.!! OUTAOS, EXECUGCES SUM ARIAS, ARBITAARIAS OU EXTRAJUOICIAIS: UMA APAOXIMAGAO DA REALIDADE BRASILEIRA, 

pg, 34. 

70 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicii.'JI, Sumfnary or Arbitrary Executions, U.N. Doc. 
E/CN.4/2004/7/Add.3, 28 de janeiro de 2004-, SumS.rio, pnra. 5. 

71 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Suf!Jmary or Arbitrary Executions, para. 40. 
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para explicar as mortes causadas pela polfcia, os laudos cadavericos indicando disparos pelas costas 
e a queima roupa, a manipulayao da cena do crime e a remoc;;ao dos cadilveres para hospitais, e as 
deficiencias nos laudos de exame cadaverico. 72 

66. Da mesma forma, a situaQaO de violencia policial contra as crianQas, especialmente 
as crianQas de rua, tambem foi confirmada mais recentemente, quando o Comite sobre os Direitos 
da CrianQa da ONU ("CRC", pela sigla em Ingles) examinou o primeiro relat6rio submetido pelo Brasil 
em cumprimento ao artigo 44 da ConvenQiiO sabre os Direitos da CrianQa, em 2004. Em suas 
ObservaQ6es Conclusivas, o CRC expressou que "est[ava] extremamente preocupado com o numero 
de crianQas assassinadas {e que] os perpetradores desses crimes sao em sua maioria policiais 
militares ou ex-policiais."" 0 CRC tambem expressou: 

sua grave preocupayao com o nUmero significative de criangas de rua e a vulnerabilidade 
dessas crianyas diante das execuy5es extrajudiciais, vfirias formas de vio!Sncia, inclusive 
tortura, abuse e explorayao sexuais, e com a falta de uma estratSgia compreensiva e 
sistematica para enfrentar a situa9ao e proteger essas crianqas, e os deficlentes registros de 
crianyas desaparecidas pela polfcia. 74 

67. Posteriormente, em 2005, o HRC da ONU reiterou a sua preocupa9ao (supra paras. 
o·3 e 54) "a respeito do .usa generalizado de tor9a excessive por funcionarios encarregados de fazer 
cumprir a lei [ ... ] e execuQao extrajudicial de suspeitos. [0 Comite] esta preocupado porque tais 
graves viola96es de direitos humanos cometidas par funcionarios encarregados de fazer cumprir a lei 
nao SaO inVSStigadaS adequadamente 9 que as Vftimas nao Se OUtargue reparaQiJO, criando assim um 
clima de impunidade. "" 

68. No mesmo sentido, durante uma visita de seguimento a visita de 2003 da Sra. 
Jahangir, Philip Alston, entao Relator Especial da ONU sabre Execu96es Extrajudiciais, Sumarias au 
Arbitrarias, realizou uma missao in loco ao Brasil de 4 de novembro a 14 de novembro de 2007, 
viajando a Brasilia e aos seguintes estados: Rio de Janeiro, Sao Paulo e Pernambuco. Em seu 
relat6rio preliminar de 2008 ao Conselho de Direitos Humanos, o Relator Especial indicou que: 

e 57. 

Urn tema no qual eu me enfoquei foram os assassinates cometidos pela polfcia durante 
operayOe.s de larga escala nas favelas do- Rio de Janeiro. Como detalhado ·a baixo, apesar de 
uma operayao dessas na area do Cpmplexo do Alem8o[76 l em junho d~ 2007 ter resultado na 
morte de 19 pessoas, esta foi declarada. urn modele para ftituras·--ac;:Oes pelas autoridades 
goverilamentais do Estado. De fato, parece ter~se transform ado num modele: em 30 de janeiro 
de 2008, 6 pessoas foram mortas pela polfcia numa grande operay8o; em 3 de abril, 11 foram 
mortos; e em 15 de abril de 2008, 14 foram mortos. Ap6s a Ultima operayao, urn alto oficial 
da polrcia supostamente teria comparado os homens mortos a insetos, e se referido a polfcia 
como "o melhor inseticida social'f. Estes eventos recentes ressa!tam a contrnua e urgente 
necessidade de reform as nos m6todos de po!iciamento e no sistema de justic;a criminal. 77 

72 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary ExecutiOns, paras. 40 

73 Conc/udin'g Observations: Brazl'l, Committee on the Rights of the Child. U.N. Doc. CRC/R!15/Add.241, 3 de 
novembro de 2004, para. 34. 

74 Concluding Observations: Brazil, Committee on the Rights of the Child, 'para. 64. 

76 Concluding Observations of the Human Rights Committee: BRAZIL. U.N. Doc. CCPR/C/BRA/Co/2, 1° de 
dezembro de 2005, para. 12, 

76 A Favela Nova Brasflia, onde ocorreram os fatos denunciados nestes dais casas, tambem estfl !oca!izada no 
Comp!exo do Alemao. 

77 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary ExecUtions. U.N. Doc. 
A/HRC/8/3/Add.4, 14 de maio de 2008, I - lntrodu9ao, para. 1. 
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69. 0 Relator Especial da ONU acrescentou que "tambem existe o grande problema dos 
assassinates pela polfcia. Estes assassinates podem ser divididos em duas categories: (a) 
execu96es extrajudiciais par policiais em servi9o; e (b) execu96es extrajudiciais par policiais de 
folga. "" Em rela9iio aos assassinates por policiais em servi9o, o Relator Especial fez a seguinte 
observayao, em consistencia com as conclus5es de outras invest[gaQ5es supramencionadas: 

Na maioria dos casas, os assassinates cometidos par po1ic1a!s em serviyo sao registrados 
como "autos de resistencia" ou casas de "resist8ncia seguida de morte". Em 2007, a polfcia 
reglstrou 1.330 mortes par resist6ncia no Rio de Janeiro, um nUmero que corresponds a 18% 
do nUmero total de assassinates no Rio de Janeiro. Em teoria, estes sao casas nos quais a 
polfcia usou a fon;;a necessaria e proporcionol a resist8ncia de suspeitos criminosos as ordens 
dos oficials de polfcia. Na pratica, o q~,~adro e radicalmente diferente. Eo pr6prio policial quem 
primeiro determina se foi uma execw;ao extrajudicial ou uma morte conforms a lei. 86 
raramente a Polfcia Civil investiga seriamente essas auto-classifica1f6es. [0 Relator Especial] 
recebeu muitas alegay6es dignas de cn3dito que determinadas mortes por ''resiste':ncia" foram, 
na verdade, execw;:Oes extrajudicials. lsto e reforc;:ado por analises de laudos de exame 
cad8verico e peJo fato da propon;:ao de civis mortos em re!ac;:ao com os po!iciais mortos ser 
impressionantemerite alta. 79 

70. Adicionalmente, no seu relat6rio final de 2009 ao Conselho de Direitos Humanos, o 
Relator Especial da ONU reiterou que, "as execu96es extrajudiciais sao desmedidas em 
determinadas partes do Brasil. 0 problema inclui execuy5es por policiais em serviyo, execuc;Oes par 
policiais de folga que atuam em esquadroes da morte, milfcias ou como assassinos de aluguel."" 
Com efeito, ele concluiu que "membros das forgas policiais muito frequcntemente contribuem ao 
problema das execugoes extrajudiciais ao inves de soluciona-lo. Em parte, existe um problema 
significative de policiais em serviyo usando for9a excessiva e cometendo execuc;Oes extrajudiciais 
em esfor9os ilegais e contraproducentes de cornbate ao crime."" Apesar de reconhecer que o 
trabalho da polfcia no Brasil 8 uma ocupagao de alto risco, devido ao contexte de crime organizado, 
controle de comunidades pelas quadrilhas, trafico de entorpecentes e armas, e altos niveis de 
criminalidade e taxas de homicidio," o Relator Especial notou com preocupaQiio que: 

Policiais em serviqo sao responsaveis par uma proporyao significatlva de todos as 
assassinates no Brasil.lcltlll(liO OU'IItldal Enquanto que a taxa oticial de homicfdios de sao Paulo 
diminuiu nos Ultimos anos, o nUmero de assassinateS pela polfcia na verdade aumentou nos 
Li!timos tres anos, e em 2007 po!ici.ais em serviqo mataram u_ma pe·s-So~ par dia.lcttaqii.oomilldal No 
Rio de Janeiro, policiais em servi9o sao respons8veis por aproximadamente 18% de todos as 
·assassinatos,lctta~to.fl omilldal e matam tr6s pessoas a_ cada dla. Execur;:5es extrajudiciais sBo 

cometidas par policiais que matam ao inv6s de prender suspeitos criminosos e tambem 
durante opera~t6es policlais de larga escala de confrontaq§o em estllo de "guerra", nas quais a 
uso excessive da fon;:a resulta em mortes de s_uspeitos crimlnosos e de espectadores. 83 

78 Report on the MiSsion to Brazif, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U.N. Doc. 
A/HRC/8/3/Add.4, 14 de maio de 2008, !I- PreocupayOes Principals, para. 9. 

79 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or ArMtrary Executions. U.N. Doc, 
A/HRC/8/3/Add.4, 14 de maio de 2008- Preocupa90es Principais, A- .Execu96es extrajudicials por policials em serviQo, 
para. 10. 

80 Repo>t on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U.N. Doc. 
A/HRC/11/2/Add.2, 23 de man;:o de 2009, I- lntroduyao, para. 1. 

81 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. u:N. Doc. 
A/HRC/11/2/Add.2,·23 de mar9o de 2009, !II- Execu96es extrajudiciais pe\a po\fcla, para. 5. 

82 Ver Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U.N. 
Doc. A/HRC!11/2/Add.2, 23 de marya de 2009, Ill- Execu96es extrajudlclals pela polfcla, paras, 7 e 8. 

83 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U.N. Doc. 
A/HRC/11/2/Add.2, 23 de maryo de 2009, Ill - ExecuyOes extrajudiciais pela polfcia, para. 9. 



29
22 

71. Sabre a situa9iio no Rio de Janeiro, especificamente no concernente a opera96es de 
larga escala similares as denunciadas nestes dais casos, o Relator Especial observou que ''altas 
autoridades governamentais e autoridades policiais no Rio de Janeiro referem-se ao policiamento 
como uma 'guerra' contra as quadrilhas e os traficantes de drogas. Durante 2007 e infcio de 2008, 
a polfcia armou uma serie de opera96es de larga escala envolvendo centenas de homens apoiados 
por vefculos blindados e heli<;6pteros de ataque para 'invadir' e recuperar o controls de favelas 
dominadas pel as quadrilhas. "" 0 relat6rio do Relator Especial descreveu detalhadamente uma 
dessas opera96es realizadas em 2007, supostamente com o objetivo de apreender arm as e drogas e 
prender membros de uma quadrilha, e que resultou na morts de 19 pessoas, todas as quais foram 
registradas como mortes por "resist~ncia", apesar de fortes indfcios de execu96es extrajudiciais." 
Essas mortes, de acordo com o Relator Especial, foram "justificadas" ·pelas autoridades do Estado 
porque as vftimas supostamente tinham antecedentes criminais, e sabre esse ponto ele observou 
com preocupaQiio que "a afirma9ii6 pela polfcia da criminalidade das vftimas e uma 'justificative' 
extremamente reveladora e preocupante. Os antecedentes criminals de uma vftima nao dizem 
absolutamente nada sabre so esta foi marta em legitime defesa ou se a polfcia usou for9a 
justificada. 1166 

72. A CIDH tambem considers particularmente relevante mencionar as conclus5es do 
Relator Especial sabre as investiga96es geralmente realizadas a respeito das mortes causadas por 
policiais em serviyo: 

[A] classifica980 de uma morte como lfcita ou n§.o 9 normalmente feita pelo policial que 
registra o caso como sendo urn no qual houve resist8ncia. Um inspetor na delegacia com 
jurisdiy§o cornpetente e . quem faz a primeira classificayao formal, fundamentado, 
princ!palmente, na descric;:§o feita pelo policial envolvido no caso [ ... ]lclta9~o omitldal, [0 Relator 
Especial ouviu] muitos relates crfveis de que muitas vezes os policiais nEio preservam o local 
do crime, o que torna a coleta e avaliagao de evidencias confic~veis multo difrcil. 1sso foi 
veementemente negado pela poHcia.1clta9iioomitldaJ No entanto, [o Relator Especial recebeu] provas 
cabals de que rotinelramente os locais de crimes sao adu!terados. Essas evidenclas incluem 
relates detalhados de po!iclals que transportaram cad6veres ao hospital em busca de 
11primeiros socorros ", mas em circunstancias nas quais estava bastante claro que a vftima ·1a 
falecera. 

As mortes devem ser investigadas· pela polfcia civil porem, as_ e~cass·os reCursos e urn forte 
corporativismo fazem com que tais lnvestigayOes em raraS ocasi5es s8jam conduzidas de 
modo correto, quando realizadas. Os policlais envolvidoS na .r:norte muitas vezes sao as (micas 
testemunhas que prestam declara90es. sao r8ras as vezes em que e fe!ta uma reconstitul9ao 
no local do crime. A m.a coleta de provas, pela polfc!a, torna quase impossfvel a obtenyEio de 
provas suficientes pelos promotores pUblicos para a contestacrao do registro de ocorr&ncia. Na 
pratica, o registro como resist€1ncia torna os antecedentes do falecido uma questao chave e 
inverts, de fato 1 o Onus da prova. Uma investigay8o stria de um homicfdio e pouco provavel, 
a nao ser que a famflia possa demonstrar que o falecido era "trabalhador" e que possa atrair a 
aten980 da imprensaY 

84 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U, N. Doc. 
A/HRC/11/2/Add.2, 23 de marc;:o de 2009, II!- Execuc;:Oes Extrajud!clais pela Polfcia, para. 16. 

66 Report an the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U.N. Doc. 
A/HRC/1 1/2/Add.2, 23 de marvo.de 2009, Ill- ExecuvOes Extrajudiclais pela Policia, paras. 18-29. 

86 Report on the Mission to Brazil, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. U.N. Doc. 
A/HRC/11/2/Add.2, 23 de mar90 de 2009, Ill- ExecuyOes Extrajudiclais pela Polfcia, para. 26. 

87 Report on the Mission to Brazil~ Special Rapponeur on Extrajudicial, Summary or Arbhrary Executions. U.N. Doc. 
A/HRC/11/2/Add,2, 23 de mar90 de 2009, Ill- Execuc;:Oes Extrajudiciais pela Polfcia, paras. 12 e 13. 



30
23 

73. Adicionalmente, recentemente em 2010, o Relator Especial da ONU reiterou a 
maioria des suas conclus5es e preocupaQ5es supramencionadas sabre a pratica de execu96es 
extrajudiciais par policiais em serviQo no Brasil, no seu Relat6rio de Seguimento as RecomendaQ5es 
ao Pais. Ele observou com preocupaQiio que: 

Na verdade, execUI;:Oes eXtrajudiciais continuam generalizadas, e o nUmero de assassinates 
pela policia continua num nfvel inaceitavelmente alto. Policiais sao responsaveis par 
execuyOes ilegais de suspeitos criminosos e outros, mediante· o uso excessive da fon;a ou 
execu96es seletivas em opera96es policiais contraproducentes e mal planejadas. Milicias e 
esquadr5es da morte continuam a operar com a participa98o tanto de atuais como de ex 
membros da polfcia, e as vezes com conexOes com altas autoridades e polfticos. Em geral, a 
norma continua send a que cidad§os, especial mente moradores de favelas, permanecem refflns 
da violencla das quadrilhas, das milfcias e da polfcia. Poucos perpetradores sao processados 
ou condenados, especialmente quando sao po1tcials. 88 

74. Durante a ultima decada, fontes nao-governamentais tambem continuaram 
denunciando as suprareferidas priiticas da polfcia no Brasil. Por exemplo, em 2003, a Anistia 
lnternacional ("AI") relatou que no Rio de Janeiro, "um numero crescenta de civis desarmados 
continua morrendo nas maos da for9a policial da cidade a cad a a no."" Com efeito, em 2003 a AI 
concluiu que: 

0 Rio de Janeiro continua sendo uma cidade que sofre com fndices altfssimos de criminalidade 
e viol8ncia e, como conseqUencia, poHticos continuam a ecoar chamadas populistas por 
metodos violentos e repressivos de policiamento. A Anistia lnternacional esta gravemente 
preocupada par observar' que em 2003 houve novas indicay6es do apoio implfcito do governo 
estadual em relaqao a ·matanya ilegal de crlmlnosos, 90 

75. No seu relat6rio de 2003, a AI tambem detectou uma tendencia de perfil social elou 
racial (social and/or racial profiling) relacionado com a violencia policial que afeta as favelas do Rio 
de Janeiro e alertou que: 

Poucas destas vftimas [da vio18ncia policial], se e que as havia, tinham ailtecedentes crimina is. 
Quase todas pertenciam as comunidades mais pobres do Rio, uma evid6ncia que corrobora os 
constantes argumentos ouvidos pela Anistia lnternacional, de que certos grupos sociais eram 
as vitimas do policiamento repressive, violento e discriminat6r!o. 91 

76. A Anistia lnternacional tambem fez referencia detalhada a priitica de realizar "mega-
opera96es" pOiiciais nas favelas, que resu!tam na morte de v8rias pessoas, 92 o que signiflca, 
conforme a descri9ao da AI, que "nada se aprendeu com as li96es do passado. "" Em bora 
reconhecendo as dificuldades encontradas pela polfcia no Rio de Janeiro, a AI afirmou que: 

0 policiamento da cidade do Rio de Janeiro pode ser especialmente ditrcil em virtude da 
geografia e das estruturas sociais que imperam no contexte do crime. Grupos de tratico de 
drogas, fortemente armadas, exploram a geografla clandestina e complexa das favelas para se 

tie Fo!low~up to country recommendations - /3r(JZi/, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 
Executions. U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.4, 26 de maio de 2010, Sum<3rio. 

69 AMNESTY INTERNATIONAL, CAND£LARIA AND VtGARIO GERAL 10 YEARS ON (2003}, pg. 5. 

90 AMNESTY INTERNATIONAL, CANDELARIA AND VtGARIO GERAL 10 YEARS ON (2003}, pg. 20. 

91 AMNESTY I~TERNATIONAL, CANDELARIA AND VtGARIO GERAL 10 YEARS ON {2003), pg. 5. 

92 AMNESTY.INTERNATIONAL~ CANDELARIA AND VIGARIO GERAL 10 YEARS ON {2003), pgs, 23-26 {no concernente a 
operay6es de lafga escala realizadas nas favelas Rebu, Coreia e Borel). 

93 AMNESIY INTERNATIONAL, CANDEf.ARtA AND V!GARIO GERAL 10 YEARS ON (2003), pg. 8. 
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ascender e fazer seus neg6cios. As incursOes policiais para prender traficantes suspeitos, 
conseqGentemente, tern o efelto de invas6es que invariavelmente colocam toda a comunidade 
sob sua mira. Enfrentando os grupos de traficantes extremamente bern armadas e as ruas 
estreitas e sinuosas, tais operay5es com freqll6ncia terminam em tiroteios, contribuindo assim 
para um alto nUmero de mortes, muitas vezes de observadores inocentes, 94 

77. Em relaQao com a situaQao nas favelas, a AI reiterou dais enos mais tarde, em 2005, 
que "as comunidades socialmente exclufdas tem sido duplamente vitimadas, sofrendo nao 
apenas com as polfticas de seguranva que as exctuem da efetiva protey8o policial, mas 
tambem com a violencia e a corrupQilo policial praticadas impunemente."" Alem disso, a AI 
observou que "[n]um cfrculo vicioso de discriminaQao, a presenva de gangues criminosas nas 
favelas nao e apenas uma fonte de ameaQBS para OS membros da COmUnidade; e tambem 0 

que alimenta o preconceito e a discriminavao contra eles, fazendo com que sejam todos tratados 
como criminosos. "" Como result ado disso, a AI concluiu que: 

[J]ovens negros, pobres e com pouca educac;ao sofrem mortes violentas aos milhares, se niio 
as dezenas de milhares. Os grandes centres urbanos brasileiros tern asslstido a uma geraqao 
de ]ovens ser assassinada devido aos altos nfveis de violencia armada ligada ao tratico de 
drogas, o que o ex-secret8rio nacional de Seguranqa PUblica, profesSor Lufs Eduardo 
Soares, tern· constantemente descrito como "genoddio" .91 

78. Com respeito as incursoes policiais de large escala dentro de comunidades pobres 
e/ou favelas, o relat6rio da AI de 2005 indicou que a frase que seus delegados ouviram 
constantemente durante as visitas as favelas e nas entrevistas com moradores de favelas foi "eles 
entram atirando." 98 A AI tambem enfatizou que essas Hincurs5es em massa" tinham se tornado uma 
pe9a significative da estrategia policial no Brasil, e que: 

0 impacto dessas operagOes policiais afeta toda a socledade, nao 8penas as 
comunidades socialmente exclufdas. Muitos espectadores inocentes foram mortos em 
tlroteios durante operay5es policiais ou entre traficantes. No Rio, a proxlmldade de 
alguns edificios de classe m8dia com as favelas faz ·com que estes possam ser 
facilmente atingidos par balas perdidas, causando medo entre moradores de classe 
m9dia. Tudo isso aliments a id8ia que vern sendo perigosamente aceita de que essas 
opei"a((Oes pollcfais ocorrem no contexte dB urn a "guerra" .99 · 

79. A CIDH toma nota de que as mulheres -. especialmente aquelas morando em 
comunidades socialmente exclufdas - tambem sao aletadas por essas praticas indiscriminadas e 
violentas. Por exemplo, em 2008, a Anistia lnternacional examinou a situa98o de vftimas da 
violencia urbana no Brasil do sexo feminino e ressaltou que "nas comunidades socialmente 
exclufdas, as mulheres levam suas vidas em um cenario de constants violencia criminal e policial. 0 

94 AMNESTY INTE:RNATIONAL, CANDELARIA AND VIGARIO GERAL 10 YEARS ON (2003}, pg. B. Ver tambem Report on the 

Mission to Braz;J, Special Rapporteur an Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, U.N. Doc. A/HRC/11/2/Add.2, 23 de 
mar9o de 2009, Ill - Execuc;:Qes Extrajudlciais pel a polfcta, para 7. 

96 AMNESTY INTERNATIONAL, THEY COME IN SHOOTING.' POLICING SOCIALLY EXCLUDED COMMUNITIES {2005)1 pg. 10. 

· 
96 AMNESTY INTERNATJONAL, THEY COM£ IN SHOOTING.' POLICING SOCIALLY EXCLUDED COMMUNITIES (2005), pg. 15, 

91 AMNESTY INTERNATIONAL, THEY COME IN SHOOTING: POLICING SOCIALLY EXCLUDED COMMUNITIES {2005), pg. 19. 

98 AMNESTY INTERNATIONAL, THEY COME IN SHOOTING: POLICING SOC/ALLY EXCLUDED COMMUNITIES {2005), pg. 28. Ver 

tamb6m AMNESTY INTERNATIONAL, BRAZIL- "WE HAVE COME TO TAKE YOUR SOULS": THE CAVEIRAO AND POLICING IN RIO DE JANEIRO 

(2006); e AMNESTY INTERNATIONAL, BRAZIL- ~'FROM BURNING BUSES TO CAVEIROES": THE SEARCH FOR HUMAN SECURITY (2007), 

99 AMNESTY INTERNATIONAL, THEY COME IN SHOOTING.' POLICING SOCIALLY EXCLUDED COMMUNITIES {2005), pg. 30, Sabre 0 

nUmero crescenta dessas operaq6es policials de latga escala ou "de guerra" nos anos seguintes, ver AMNESTY INTERNATIONAL, 

BRAZIL- "WE HAVE COME TO TAKE YOUR SOULS": THE CAVEIRAO AND POLICING IN RIO Dfi JANEIRO {2006); e AMNESTY INTERNATIONAL, 
BRAZIL- "FROM BURNING BUSES TO CAVEIR6ES": THE SEARCH FOR HUMAN SECURITY {2007). 
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impacto dessa violencia em suas vidas e complexo e profunda. No entanto, suas hist6rias raramente 
sao ouvidas. "'" Sabre as experiiincias dessas mulheres com a polfcia e a violencia policial, a AI 
afirmou que: 

Nas comunidades marginalizadas, as mulheres quase sempre se referem a presenc;:a da polrcia 
como ameac;:adora, nao protetora. Embora as mulheres nao sejam os prinCipals alvos das 
operac;:6es policiais, elas sofrem abuses e discriminac;:ao como moradoras. As mulheres sao 
ameac;:adas e atacadas quando tentam proteger seus parentes homens; sofrem agressOes 
verbais e ate mesmo abuses sexuais nas maos da polfcia; sao feridas e mortas em meio ao 
fogo cruzado, 101 

As mulheres relataram ainda diversos casas de abuse sexual par parte de policiais nas 
comunidades. No entanto, e ditfcil ter uma ideia da verdadeira extensao desses abuses, pais 
pouqufssimos casos sao denunciados of"icialmente e raros sao lnvestigados. 102 

80. Mais recentemente, em 2009, um relat6rio nao-governamental sabre violilncia 
policial e seguran9a publica no Rio de Janeiro e Sao Paulo, observou que o mesmo padrao que foi 
descrito supra por ONGs, academicos e jornalistas, a Comissao lnteramericana e 6rgilos de direitos 
humanos da ONU ii recorrente: "em quase todos os homicidios causados por policiais durante 
expedients no Rio e em Sao Paulo, os policiais envolvidos reportaram que seus tiros teriam sido atos 
de legftima defesa, alegando terem atirado somente em resposta a tiros de supostos criminosos." 103 

No entanto, 11
0S supostos tiroteios alegados par policiais parecern ser incompatfveis com os tipos de 

ferimentos das vftimas documentados nos laud as necrosc6picos. ''104 As investigavOes s-abre esses 
assassinates geralmente terminam em inquSritos policiais inconclusivos e/ou impunidade, vista que 
"quando um homicfdio e praticado pela polfcia, os policiais normalmente manipulam, distorcem o.u 
nao preservam as provas que sao essenciais para a determina9ii0 da legi\imidade OU nao das 
mortes. Uma tecnica comum de acobertamento e a remo9ilo do cadaver da vitima da cena do crime. 
Nesse caso, as policiais levam o corpo a um hospital e alegam que a remo91io se dera para 
'socorrer' a vftima. " 1o5 

81. Em conclusao, a CIDH observe com seria preocupa9ao que, tanto antes como par 
mais de 16 anos ap6s os incidentes relacionados cotn estes dais casas terem acontecido na Favela 
Nova Brasflia, em 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995, 6rgilos internacionais de direltos 
humanos e ONGs de direitos humanos tiim consistentemente denunciado o mesmo padriio de usa 
excessive da for9a e/ou execu96es sum arias pela polfcia no Brasil (e no Rio de Janeiro), ao qual se 
segue uma falta de rendi9iio de contas e impunidade, e que e institucionalmente tolerado, senao 
encorajado. Talvez a descri9ilo mais eloquente desta polftica de "seguranc;:a publica" e a oferecida 
pelo entao Governador do estado do Rio de Janeiro, Marcello Alencar, em 11 de maio de 1995 (tres 
dias ap6s policiais terem matado as 13 supostas vftimas do caso 11.566): 

100 AMNE;STY INTERNATIONAL, PICKiNG UP THE PIECES: WOMEN'S EXPERIENCE OF URBAN VfOLENCE IN BRAZIL (2008), pg, 1, 
Este relat6rio fol baseado numa investiga(f8o realizad.a em seis estados brasileitos: Bahiil, Sergipe, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo and Rio Grande do Sui. 

101 AMNESTY INTERNATIONAL,. PtCKfNG UP THE PIECES: WOMEN'S EXPERIENCE OF URBAN VIOLENCE fN BRAZIL {2008), pg. 38. 

102 AMNESTY INTERNATIONAL, PICKING UP THE PIECES: WOMEN'S EXPERIENCE OF URBAN VIOLENCE IN BFiAZIL {2008), pg. 42. 

103 HUMAN RIGHTS WATCH, BRAZIL- LETHAL FORCE: POUCE VIOLENCE AND PUBLIC SECURITY IN RIO DE JANEIRO AND SAO 

PAULO (Dezembro de 2009), pg. 1. Este relat6rio foi primordia!mente baseado na ammse de 74 de mortes pela polfcia que 
ocorreram em sao Paulo e no Rio de Janeiro desde 2006: 

104 HUMAN RIGHTS WATCH, BRAZIL - LETHAL FORCE: POLICE VIOLENCE AND PUBLIC SECURITY IN RIO DE JANEIRO AND SAO 

PAULO (Dezembro de 2009), pg. 3. 

105 HUMAN RIGHTS WATCH, BRAZIL - LETHAL fORCE: POLICE VIOLENCE AND PUBLIC SECURITY IN RIO DE JANEIRO AND SAo 

PAULO (Dezembro de 2009), pg. 4. 



33
26 

Estes violentos bandidos se animalizaram ... Eles sao anfma1's. N§o podem ser compreendidos 
de outra maneira. Par isso, os confrontos n§o podem ser civilizados. Essa gente n8o tem que 
ser tratada civilizadamente. TSm que ser tratados como a-nimals. 106 

B. lncursao pollclal de 18 de outubro de 1994 e as investigagoes policiais posteriores 
(Caso 11.694) 

82. Em primeiro Iugar, a CIDH observe que nao foi controvertido que as investiga96es 
sobre as mortes das 13 pessoas que foram mdrtas em 1 B de outubro de 1994 continuam 
inconclusivas e pendentes ate esta data, mais de 16 anos ap6s a incursao policia\. Alem disso, e 
complicado determiner exatamente como aconteceu esta incursao policial. A CIDH toma nota de 
que algumas das dificuldades relacionam-se com a maneira em que as pr6prias investiga9oes foram 
realizadas. 

83. De acordo com as evidi3ncias apresentadas perante a Comissao !nteramericana, 
viirias investiga96es foram iniciadas sabre estes fatos; sendo que as duas principals investiga96es 
foram inicialmente realizadas por duas unidades separadas da Policla Civil do Rio de Janeiro. 
Primeiramente, policiais da Divisao de Repressiio a Entorpecentes (ORE) da Polfcia Civil do Rio de 
Janeiro que participaram da incursao registraram todas as treze mortes atraves de "autos de 
resistencia com morte dos opositores." lsso foi registrado mediante o Boletim de Ocorrencia n. 
0000523, em 18 de outubro de 1994, palos policiais Lineu da Costa Amorim, Paulo Canabrava, 
Reinaldo Antonio da Silva Filho, Reinaldo Barroso, Flavia Jose Eleoterio e Marco Machado de 
Moraes, todos os quais participaram da incursao. ' 07 Este inquerito policial foi autuado sob o numero 
IP 187/94 e inicialmente presidido pelo Delegado encarregado da ORE da Polfcia Civil do Rio de 
Janeiro. Este inquerito policial foi posteriormente reautuado sob o numero IP 225/03, em 15 de 
dezembro de 2003,"" ficando entiio sob a autoridade da Corregedoria Geral da Polfci'a Civil 
(COINPOL). 

84. Um segundo inquerito policial foi. instaurado em 5 de dezembro de 1994, palo 
Delegado encarregado da Delegacia Especial de Tortura e Abuso de Autoridade (DETAA). tendo sido 
derivado do expediente numerado 011411/404/94, oriundo da Corregedoria Geral da Polfcia Civil, 
que indicava que, "durante a opera9iio realizada na Favela Nova Brasflia, em [18] de novembro de 
1995, ocorreu abuso de autoridade, agressoes, tortures, bern· como outras infra96es penais 
praticadas par policiais civis e militares que participaram da opera9iio .... ,; Este inquerito policial foi 
autuado sob o numero IP 52/94 e inicialmente presidido pelo Delegado encarregado da DETAA da 
Polfcia Civil do Rio de Janeiro. Este inquerito policial foi posteriormente reautuado sob o numero IP 
141/02, em 27 de agosto de 2002, ficando entiio sob a autoridade da Corregedoria Geral da Polfcia 
Civil (COINPOL).'" 

85. Em 13 de agosto de 2007, aqueles dais inqueritos foram finalmente consolidados e 
apensados para processamento sob o ntlmero IP 141/02, par solicita98o da 23• Promotoria de 
lnvestiga9iio Penal do Ministerio Publico;"' e esta investigaQao permanece pendente ate esta data. 
Niio houve nenhuma conclusiio sobre quantos policiais participaram da incursao policial e niio fica 

106 Conforms cit ado em HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS, POLICE BRUTALITY IN URBAN BRAZIL (1997}, pg. 1. 

107 Documento 1 - ReglsVo de Ocorn3ncif! - Auto de resist~ncla com morte dos opositores 0000523 - Pgs, 132-
142 do !nqu6rito Pol!cla\IP 141 (02, conform a apresentado pelo Estado em 25 de novembro de 2008. 

109 Documento 2- Certidao- Pg. 381 do !P 141/02.· 

109 Documento 3 - Portarla de 5 de dezembro de 1994 - Pg. 2 do !P 141/02, 

110 Documento 4- Pg. 222 (verso) e capa do JP 141/02. 

111 Documento 5- Promo<;:So do Minist8rio PUblico e APENSAMENIO- Pg, 403 {frente e verso} do IP 141/02). 
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claro dos autos se todos OS policiais que participaram da incursiio pertenciam a Polfcia Civil, ou se 
tanibem houve policiais militares envolvidos. 

IP 187/94 (posteriormente reautuado como IP 225/03) 

86. 0 primeiio inquerito policial, instaurado mediante urn "auto de resist&ncia", 
inicialmente incluiu declarat;5es de 6 policiais da DRE que participaram da opera<;ao e descreveram 
cinco confrontos contra 13 "adversaries /I armadas que feriram o. policial 11 Castro" com um tiro de 
fuzil na perna, e Jistou as armas e drogas apreendidas. Estes seis policiais descreveram os fatos de 
forma similar/ e todos mencionaram ter removido os corpos dos "adversE!rios" do local da morte 
numa tentativa de salvar suas vidas. 112 As treze pessoas mortas durante essa incursao policial 
toram: Alberto dos Santos Ramos; Andre Luiz Neri da Silva; Macmiller Faria Neves; Fabio Henrique 
Fernandes; Robson Genuine dos Santos; Adriano Silva Donato; Evandro de Oliveira; Alex Vienna dos 
Santos; Alan Kardec Silva de Oliveira; Sergio Mendes Oliveira; Ranilson Jose de Souza; Clemilson 
dos Santos Moura; e Alexander Batista de Souza. 

87. De acordo com os autos de exame cadaverico, Alberto tinha 22 anos, e apresentava 
4 oriffcios de entrada de bale na parte superior do corpo (tres no t6rax e urn no bra<;o esquerdo;'" 
Andre tinha 17 anos, e apresentava 5 oriffcios de entrada de bala Ina sua costa, abdomen esquerdo, 
mao esquerda, punho dire ito e bra<;o direito); 114 Mac miller tinha 17 anos, e apresentava 4 oriffcios de 
entrada de bala Ina nuca, regiiio temporal esquerda, rosto e ombro esquerdo);'" Fabio tinha 19 
anos, e apresentava 8 oriffcios de entrada de bala na nuca, 6 oritrcios de entrada de bala na parte 
traseira da sua perna direita e 1 oriffcio de entrada de bala na sua coxa esquerda;"' Robson tinha 30 
anos, e apresentava 2 oriffcios de entrada de bala (no seu abdomen e t6rax);"' Adriano tinha 18 
a'nos, e apresentava 3 oriffcios de entrada de bala Ina sua costa, regiiio temporal direita e braQO 
direito);"' Evandro tlnha 22 anos, e apresentava 1 oritrcio de entrada de bala na sua costae 2 nos 
olhos (urn oriffcio de entrada de bala em cada olho);"' Alex tinha 17 anos, e apresentava 2 oriffcios 
de entrada de bala (na sua orelha e t6rax);'" Alan tinha 14 anos, e apresentava 2 oriffcios de 
entrada de bala (na sua regiilo temporal direita e coxa direita);"' Sergio tinha 20 anos, e apresentava 
9 oriffcios de entrada de bala Ina sua boca, pesco<;o, abdomen esquerdo, ombro esquerdo, coxa 
direita, quadril esquerdo, gluteo direito e dais no gluteo esquerdo);"' Ranilson tinha 21 anos, e 
apresentava 3 oriffcios de entrada de bala (no seu olho esquerdo, bochecha esquerda e nuca);"' 
Clemilson tinha 19 anos, e apresentava 2 orificios de entrada de bala na regiao temporal direita e 1 

, 
112 Documento 1 - Registro de Ocorrencia - Auto de resist~ncia com morte dos oposltores 0000523 - Pgs. ·132~ 

142 do lnqu8rito Policlal [p 141/02 .. 

113 Documento 6- Auto de Exame Cadaverico n° 8617/94- Pgs. 12-19 do !P 141/02. 
114 Documento 7- Auto de Exame Cadav8rlco n° 8518/94- Pgs. 20-27 do [p 141/02. 

115 Documento 8- Auto de Exame Cadav6rico n° 8519/94- Pgs. 28<30 e 40 do IP 141/02. 

116 Oocumento 9- Auto de Exame CadavEirico n° 8520/94- Pgs. 44-60 do IP 141/02. 

117 bocumento 10- Auto de Exame Cadav8r1co n° 8521/94- Pgs. 51-57 do IP 141/02, 

118 Documento 11- Auto de Exame Cadaverico n° 8522/94- Pgs. 58-64 do IP 141/02. 

119 Documento 12- Auto de Exame Cadav6rlco n° 8523/94- Pgs. 65-72 do lP 141/02. 

120 Documento 13- Auto de Exame Cadaverico n° 8524/94- Pgs. 73-80 do IP 141/02. 

121 Documento 14- Auto de Exame CadavE!rlco n° 8526/94- Pgs. 81-88 do IP 141/02, 

121 Documento 15- Auto de Exame CadavBrico n° 8527/94- Pgs. 89-96 do lP 141/02. 

123 Documcnto 16 - Auto de Exame Cadaverico n ° 8 628/94- Pgs. 97-1 04 do IP 141/02. 
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no bra<;o direito;'" e Alexander tinha 19 anos, e apresentava 1 oriffcio de entrada de bala nas costas 
e 2 no ombro dire ito. tzs 

Memoranda 011411/404/94 (Corregedoria Geral da Polfcia Civil) e Comissao Especial de 
Sindic§ncia 

88. Paralelamente ao inquerito conduzido pela DRE, em 14 de novembro de 1994, o 
Secretario de Justi9a do Rio de Janeiro, Arthur Lavigne, indicou que investiga9oes adicionais 
estavam sendo realizadas por uma Comissao Especial d8 Sindid3ncia, 126 de acordo com um Decreta 
do Governador emitido em 19 de outubro de 1994, a tim de fornecer dados adicionais ao inquerito 
policial. Estas investiga9oes preliminares, segundo o Secretiirio de JustiQa, "constat[aram] tortes 
indicios de execu<;oes sumarias de pessoas detidas, bem como de abusos sexuais contra meninas 
menores," portanto o Secretario de Justi<;a solicitou especificamente a designa<;ilo de um membra 
do Ministerio Publico para o acompanhamento do inquerito policial.'" Em 22 de novembro de 1994, 
o Procurador Geral de Justi<;a, Antonio Carlos Biscaia, nomeou a Promotora Maria lgnez de Carvalho 
Pimentel (Promotoria de lnvestiga<;ao Penal) e a Promotora Maria da Concei<;ao Nogueira da Silva 
(Promotoria de Defesa da Cidadania) para acompanhar este lnquerito."' 

89. Adicionalmente, a Corregedoria Geral da Policia Civil instaurou uma sindicancia ap6s 
receber uma carta da jornalista Fernanda Botelho Portugal em 9 de novembro de 1994, a respeito de 
uma investiga9ilo in loco que ala tinha realizado para o jornal 0 Dia em 19 de outubro de 1994, um 
dia ap6s a incursao policial. Nessa carta, a Sra. Port.ugal descreveu sua visita a Fazenda Nova 
Brasilia, durante a qual foi guiada por moradores que lhe pediram para nao ser identificados. Eles a 
levaram ate duas casas onde 6 jovens foram mortos. Ela descreveu que "[visitoul duas casas 
abandonadas, em cujo Interior havia sinais de que pessoas haviam side gravemente feridas, se nao 
mortas." Ela tambem mencionou que o cadeado da porta da segunda casa estava "estourado", e 
relatou sua converse com duas adolescentes do sexo feminine que teriam testemunhado as ayOes 
violentas da policia. Uma delas denunciou que a polfcia levou o seu namorado vivo e algemado, 
mas ele depois apareceu marta; enquanto a outra relatou que tinha sido vftima de abuso sexual 
pelos policiais. 129 Estas duas casas foram examinadas por peritos criminais quase um mes ap6s a 
incursao policial, em 17 de navembro de 1994, sem resultados contundentes. Os peritos notaram, 
preliminarmente, que a pericia foi realizada um mils depois dos eventos; que os locals ni'io tinham 
sido acautelados; e que a jornalista Portugal - que acompanhou os peritos - constatou que as 
im6veis encontravam-se totalmente diferentes daqueles que vislumb.rou em 19 de outubro de 
1994. "!0 

90. Em 12 de novembro de 1994, a Comissao Especial de Sindicancia tomou os 
depoimentos das trils supostas vftimas que testemunharam e sobreviveram a incursao policial na 
sede da Secretaria de Estado de Justi9·a: L.R.J., C.S.S. e J.F.C. L.R.J., a primeira testemunha, 

124 Documento 17 - Auto de Exame Cadav€.rico n° 8529/94 - Pgs. 105-112 do !P 141/02. 

125 Documento 18 - Auto de Exame Cadav6rico n° 8525 - Pgs. 11 3-11 6 do lP 141 /02. 

126 Esta Comissao Especial era composta pelo Secretcirio de Justiya (Arthur Lavigne}, a Delegada encarregada da 
Corregedorla Geral da Polfcia Civil (Martha Rocha), o Dlretor Geral de Polfci~ Especial!zada (Luiz Mariano dos Santos), e 
representantes da sociedade civil da Conferl§ncia Nacional de Bispos do Brasil lCNBB -·Antonio Passos e Pastor Calo Fclbio de 
AraUjo!. · · 

127 Documento 19 - Oflclo SJUIGAB N° 1057194- Pg. 215 do IP 141/02. 

128 Documento 20- Offclo CPGj n° 821- Pg. 214 do IP 141/02. 

129 Pocumento 21 -Carta da jornallsta Fernanda Botelho Portugal- Pgs. 9-10 do IP 141/02. 

130 Documento 22 ·- Laudo de Exames de Locais de 17 de novembro de 1994 - PE!glnas equivocadamente 
numeradas 8-13 do IP 141/02, 
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alegou que ela estava dormindo no interior de uma residencia situada na rua Itarare, na Favela Nova 
Brasilia, com dais amigos- C.S.S. e "Andre""'- quando foi acordada pelo barulho de helic6pteros 
e tiros. Ela relatou que ficou quieta na casa ate aproximadamente as 7 da manha, quando resolveu 
abrir a porta e ver o que estava acontecendo. Antes mesmo de sair da casa um conhecido 
apelidado de "Amendoim" entrou correndo na casa e saiu pela porta dos fundos. Logo depois, de 
acordo com esta testemunha, um grupo de aproximadamente 10 policiais entraram na casa 
atirando. L.R.J. denunciou que ela, C.S.S. e "Andre" foram agredidos pelos policiais, que os 
chutaram e deram socos nos seus ouvidos, na barriga e nas pernas. De acordo com ela, os policiais 
mandaram que eles deitassem de barriga para baixo e passaram a desferir golpes com uma ripa de 
madeira na bunda dos tres. Ela entao descreveu que um dos policiais, um homem negro forte de 
bone e com um colete sem a camisa por baixo, passou a apertar a bunda e as pernas deJa e da sua 
amiga, cfepois forqou C.S.S. a tirar sua blusa para que ele visse os seios dela, dizendo que ela 
"estava boa para ser comida." Depois ela relatou que outro policial, tambem negro e de baixa 
estatura, usando uma touca e sabre ela um bone, vendo que C.S.S. estava com os seios de fora, 
levou-a ao banheiro. L.R.J. tambem denunciou outras agressoes fisicas e verbals sofridas por eles, 
enquanto eram interrogados sabre o paradeiro de um traficante de drogas chamado "Macarr§o". 
Finalmente, ela descreveu que outro policial, de cor branca, barrigudo e usando urn coleta com a 
barriga de fora, conhecido como "Turco", abriu suas calqas e a forqou a praticar sexo oral nele. Ela 
disse que ele puxava os seus cabelos e sua cabe9a em direyao ao penis dele, e que depois ele se 
masturbou e ejaculou no rosto deJa. Ela alegou que os policiais eventualmente foram embora, entiio 
ela foi ao Hospital Salgado Filho para ser medicada, e Andre, c'.s.s. e ela foram buscar refugio 
noutro Iugar ate a nolte do referido dia. 132 

91. Tambem em 12 de novembro de 1994, a menina de 15 anos C.S.S. prestou 
depoimento perante. as autoridades da Comissao Especial na sede da Secretaria de Estado .de 
Justi<;a. C.S.S. alegou que ela estava dormindo no interior de uma residencia na rua Itarare, na 
Favela Nova Brasflia, com dois amigos - L.R.J. e "Andre" - quando foi acordada pelo barulho de 
helic6pteros e tiros. Par volta das 7 da manha, ela relatou que eles decidiram ver o que estava 

· acontecendo, quando entilo urn homem entrou correndo na casa e saiu pel a porta dos fundos. 
Depois disso, de acordo com est a testemunha, um grupo de aproximadamente 10 policiais entraram 
na cesa atirando. C.S.S. relatou que eles foram agredidos fisicamente e verbalmente pelos policiais, 
os quais desferiram chutes e socos neles, e os ameayaram de morte, enquan_to interrogavam sabre o 
paradeiro de um traficante de drogas chamado "Macarriio". Segundo ela, os policiais mandaram 
que eles deitassem de barriga para baixo e passaram a desferir golpes bam uma ripa de madeira na 
bunda deles. Posteriormente, ela descreveu que urn dales, urn homem negro forte usando um bone 
e um colete obrigou ela a tirar a blusa, encostou uma pistol a na sua cabe<;a e a empurrou para 
dentro do banheiro com ele. Depois, de acordo com esta testemunha, esse policial amea<;ou mata
la e obrigou ela a despir-se e praticar sexo anal com ele. Ela afirmou que os policiais eventual mente 
foram embora, entiio L.R.J. e ela foram ao Hospital Salgado Filho para serem medicadas, e depois 
for am buscar refugio noutro Iugar ate a noite do referido dia."' 

92. A terceira testemunha, a menina de 16 anos J.F.C. contou as autoridades que ela 
estava dormindo numa casa na Favela Nova Brasflia com seu namorado Andre Luiz Neri da Silva, 
tambem conhecido como "Paizinho". De acordo com J.F.C., Andre era ligado ao triifico e estava na 
posse de um fuzil com lan<;a granada, e em 18 de outubro de 1994, por volta das 5 da manhii, os 

131 Atfi a sua comunica960 de 17 de junho de 2011, os pet!clon8rios alnda nao tinham identlflcado esta pessoa, 
nem apresentado quaisquer informa90es adicionais sabre ele. A CIDH, portanto, na:o consldera "AndrEi" como uma das 
supostas vftimas no caso 11.694 !Ver, nesse sentido, a lista de supostas vftimas no Relat6rio de Admissibilidade · CIDH. 
Relat6rio No. 36/01, Case 11.694, Evandro de Oliveira e outros, Brasil, 22 de fevereiro de 2001, para. 1). 

132 Dooumento 23 - Termo. de DeclaraQOes de L.R.J. em 12 de novembro de 1 994 - Pgs. 118~ 121 do IP 151/02. 

133 Documento 24- Termo de Oeclara<;:6es de C.S.S. em 12 de novembro de 1994- Pgs. 122-125 do tP 151/02. 
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dais toram acordados com o barulho da porta sendo arrombada. J.F.C. disse as autoridades que os 
invasores eram cerca de 10 policiais, que rapidamente renderam o seu namorado, apreenderam sua 
arma e passaram a agredi-los. Ela relatou que levou chutes nas pernas e na barriga pelos policiais, 
enquanto estes a interrogavam sabre o paradeiro de um traticante de drogas chamado "Macarrao". 
Depois, ela descreveu que um dos policiais - de cor branca e olhos azuis, mas que ela nao podia 
reconhecer porque e!e estava encapuzado - apertou seus seios enquanto as outros assistiam. 
J.F.C. tambem denunciou que os policiais seguiram agredindo Andre, que estava algemado, 
violentamente, ate que o levaram vivo e algemado para baixo do morro. Ele toi posteriormente 
encontrado morto dentre os treze cadB.veres removldos ap6s a operayao policial. 134 

93. Ao retornar a Favela Nova Brasilia depois de tugir para buscar refugio, todas as tres 
testemunhas descreveram que ouviram outros moradores dizendo que a polfcia havia matado 13 
homens na Favela Nova Brasilia; que foram ate e viram duas casas que supostamente tinham sido 
invadidas pelos policiais e onde cinco pessoas toram supostamente executadas: Adriano, "Milinho", 
Fabio, Sergio e ~· Japeri"; e que elas podiam reconhecer alguns dos policiais que as agrediram e 
abusaram sexualmente delas numa toto na pagina 9 da edi9ilo de 19 de outubro do jornal 0 Dia. 
Adicionalmente, J.F.C. declarou que uma vizinha lhe disse que "Japeri" havia sido executado com 
um tiro em cada um de seus olhos azuis. Ela tambem disse que essa vizinha indicou que o policial -
que tambem tinha olhos azuis - matou "Japeri" daquela maneira "para que este nao mais tosse 0 

garanh8o da favela," e que ala achava esse hom em era o mesmo que apertou as seus seios e que 
estava encapuzado, e suspeitava que ele era um policial militar conheoido como "Teo", que 
trabalhava na Nova Brasilia.'" 

94. Em 14 de novembro de ·1994, por solicitayilo da Delegada Martha Mesquita da 
Rocha, da Corregedoria, L.R.J., C.S.S. e J.F.C. foram submetidas a exame de corpo de delito no 
IML a tim de verificar suas lesoes ffsicas e/ou sexuais. No entanto, todos os tres ex ames resultaram 
inconclusivos, devido ao tempo transcorrido entre os supostos fatos em 18 de outubro e estes 
exames em 14 de novembro de 1994."' Em 18 de novembro de 1994, as tres testemunhas 
participaram de procedimentos de reconhecimento de pessoas. C.S.S. identificou o policial militar 
Plinio Alberto dos Santos Oliveira como o hom em que a for9ou a praticar sexo anal com ele, a· os 
policiais Rubens de Souza Bretas e Marcia Mendes Gorries como dais daqueles que invadiram a casa 
e lhe agrediram.'" L.R.J. reconheceu o policial militar Jose Luiz Silva dos Santos como um daqueles 
que invadiram a casa e I he agrediu, e achou o policial civil Rubens de So.uza Bretas semelhante a um 
dos invasores."' J.F.C. identificou o policial civil Carlos Coelho Macedo como um daqueles que 
algemou "Paizinho,'; e achou o policial civil Reinaldo Antonio da Silva Filho semelhante a um dos 
agressores, identificou os policiais civis Rubens de Souza Bretas e Wagner Castilho Leite como dais 
dos agressores, a achou o policial civil Reinaldo Borges Barros semelhante a um dos que lhe atacou. 

"' 

134 Documento 25 - Termo de DeclarayOes de J.F.C. em 12 de novembro de 1 994 - Pgs. 1 26-130 do lP 151/02. 

135 Ver Documentos 23, 24 e 25- Termos de DeclaraoOes de L.R.J., C.S.S. e J.F.C. 

13
" Documentos 26, 27 e 28- Autos de Exame de Corpo de Dellto (Les~o Corporal) de L.R.J., c.s.q. e J.F.C. em 

14 de novembro de 1994- Pgs. 149-151 do lP 151/02. 

137 Documento 29 - Autos de Reconhecimento de Pessoa de C.S.S, em 18 de novembro de 1994 - Pgs, 162 e 
168 do IP 151/02, 

138 Documento 30.- Autos de Reconhecimento de Pessoa de L.R.J. em 18 de novembro de 1994- Pgs. 163 e 167 
do IP 151/02. 

' 139 Documento 31 -Autos de Reconheclmento de Pessoa de J.F.C .. em 18 de novembro de 1994- Pgs, 164, 165, 
166 e 169 do IP 151/02. 
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95. Em 1 de dezembro de 1994, a supracitada Comissao Especial de Sindicancia emitiu 
seu relat6rio final e o enviou ao Governador do Rio de Janeiro .. '" Esses documentos !cram 
posteriormente juntados aos autos do IP 52/94. 0 Secretario de JustiQa reiterou que, "mediante as 
evidencias citadas acima, nao nos restam duvidas de que ha fortes indfcios da ocorrencia de 
execuy5es sumflrias de pel a menos alguns dos mortos. " 141 

IP 52/94 (posteriormente reautuado como IP 141/02) 

96. As proves preliminarmente coletadas mediante a supracitada sindic~ncia e a 
Comissao Especial de Sindiciincia foram submetidas il DETAA com uma recomendayao de que fosse 
instaurado um inquerito policial. 'Levando em considerac;ao que havia dais inqu8ritos policiais 
paralelos a respeito dos fatos desde case, o Secretario da Polfcia Civil emitiu uma ordem em 22 de 
novembro de 1994 "avoca[ndo] ao seu Gabinete e redistribui[ndol a DETAA. para prosseguimento, 
o lnquerito Policial n° 187/94 da DRE."'" Esta ordem, porem, nao foi cumprida, conforme sera 
detalhado infra, senao ate 13 de agosto de 2007, quando os autos foram finalmente consolidados e 
apensados para tramita9ao sob o nOmero IP 141/02, conforme outra solicita9ao da 23• Promotoria 
de lnvestiga9ao Penal do Ministerio Publico.'" 

97. Em 28 de novembro qe 1994, o Delegado encarregado da DETAA determinou a 
instaura.;ao de inquerito policial, o que foi realizado em 5 de dezembro de 1994 e autuado sob o 
nOmero IP 52/94.'" Alem disso, ele ordenou que uma serie de medidas fossem tomadas para 
investigar os fates, quais sejam: solicitar a rela<;:ao complete dos policiais lotados na ORE em 
outubro de 1994; solicitar as materias de jornais referentes a "O.perar,;ao Nova Brasilia" assim como 
os tapes aos canals de televisao que cobriram o evento; intimar os Delegados Maurflio Rodrigues M. 
Silva {encarregado da DRE) e Jose Secundino C, Silva {encarregado da opera<;:ao) a lim de prestarem 
declara96es; intimar os agentes policiais da DRE que participaram da "Operar,;iio Nova Brasnia" a lim 
de prestarem declara96es; intimar C.S.S., L.R.J. e J.F.C. a lim de serem encaminhadas a confecQiio 
do retrato falado des agressores e ao exame de corpo de delito no IML para verificar suas lesoes 
trsicas e/ou sexuais; intimar o policial militar Jose Luiz dos Santos a lim de prestar declara96es; 
solicitar a relar,;ao de todos os policiais que participaram da "Opera9ao Nova Brasflia" em 18 de 
outubro de 1994; intimar a equipe de plantae da DRE do dia 18 de outubro de 1994 a lim de 
prestarem declara.;oes; apreender os distintivos policiais e as armas des policiais que foram 
reconhecidos pelas tres supostas vftimas sobreviventes; entre outras medi.das.'45 

98. A CIDH observa que, de acordo com o conjunto de provas apresentadas pelas 
partes, a maioria dessas medidas nunca foi integralmente cumprida. Adicionalmente, a Comissao 
lnteramericana toma nota de que as autoridades do Estado nunca foram capazes de determiner 
quantos policiais participaram da "Operavao Nova Brasflia", nem foram capazes de determiner sua 
identidade. Nesse sentido, a CIDH observe que tanto os peticionarios como o Estado jndicaram 
{supra paras. 13 e 23) que 110 policiais da Polfcia Civil do Rio de Janeiro participaram desta 
incursao policial. No entanto, uma observar,;ao do Oiretor da ORE nos autos indica o seguinte: 

140 Docum.ento 32 - Oficio de 1 ° de dezembro de 1994.- Pgs. 233-236 dof !P 141/02. 

141 Documento 32- Pg. 236 do IP 141/02. 

142 Documento 33 - Secreta ria de Estado da Polfcia Civil, Boletlm lnformatlvo N° 209 de 22 de Novembro de 1994, 
Atos do Sec'retario- Pg. 174 do !P 141/02. 

143 Documento 5- Promoc;:ao do Minlsterio PUblico e APENSAMENTO- Pg. 403 (frente e verso) do IP 141/02). 

144 Documento 3 - Portaria de 5 de dezembro de 1994 - Pg, 2 do IP 141/02. 

145 Documento 34 - Despacho do ·oelegado encarregado da DETAA, Jose Carlos Ribeiro Franco, em 28 de 
novembro de 19S4- Pgs. 176~178 do IP 141/02. 
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Operacao Nova Brasflia 
Data planejamento: 04 de outubro de 94. 
Data execuc;:Bo: 18 de outubro de 94. 
Participantes: 

1 . Divis8o de Repressao a Entorpecentes: 
Comando: Dr. JOSE SECUNDINO- Delegado de Pol. 
Hom ens empenhados: 46 (quarenta e seis); 

2, CINAP - Recursos Especieis 
Homens empenhados: 20 (vinte)146 

99. Ou seja, essa nota sugere que apenas 66 policiais civis participaram da incursilo. No 
entanto, documentos nos autos do inquiirito policial indicam que, na verdade, uma Sindicancia 
Sumiiria separada (CGPM n° 1588) foi instaurada pela Corregedoria Geral da Polfcia Militar, e 
constatou que pelo menos 3 policiais militares - Jose Luiz Silva dos Santos, Plfnio Alberto dos 
Santos Oliveira e Jorge Alberto Matos da Costa - tinham participado da incursao policial sem 
autoriza<;ao do comando da Pol!cia Militar, entre outras irregularidades. '" 

100. Em rela<;ao ao curso do IP 52/94, em cumprimento ao despacho de 28 de novembro 
de 1994, os seguintes 9 policiais prestaram declara<;5es perante o Delegado encarregado do IP 
52/94, em 19 e 26 de dezembro de 1994: Cesar Augusto Bento Leite, Jorge Luiz Andrade e Silva, 
Luiz Carlos Pereira Pinto (prestou depoimento duas vezes, em ambas datas), Rogerio Pereira da 
Silva, Carlos Alberto Figueroa Borges, Janse Theobald, Paulo Cannabrava Barata, Jose Uno da 
Costa, e Alonso Ferreira Neto. Dois destes - Rogerio Pereira da Silva e Jose Lino da Costa - nem 
participaram da opera<;ao que ocorreu na Favela Nova Brasilia em 18 de outubro de 1994, de acordo 
com seus depoimentos. 148 Os outros 7, que reconheceram ter participado, todos declararam, de 
maneira similar, que o Delegado Jose Secundino comandou a opera<;iio; que eles nao tinham 
presenciado nem participado de nenhum ato de tortura e/ou abuse; e que somente ficaram sabendo 
que houve mortos quando viram as cadaveres numa pra<;a da favela antes de serem removidos para 
o hospital. 149 

1 01. Em 30 de dezembro de 1994, o Delegado encarregado da DETAA determinou que 
uma serie de medidas fossem tom ad as para investigar os fatos - algumas das quais ja haviam sido 
solicitadas anteriormente (supra para. 97): intimar o Delegado Maurllio Rodrigues M, Silva 
(encarregado da ·DRE) para prestar declara<;5es; intimar C.S.S., I,.R.J .. e J.F.C. (com seus 
respectivos tutores legals) a lim de serem encaminhadas ·a confec<;ao do retrato falado dos 
agressores; solicitar as fichas medicas de C.S,S., L.R.J. e J.F.C. ao Hospital Salgado Filho; indiciar o 
policial militar Plinio Alberto dos Santos por atentado violento ao pudor; identificar e indiciar o 
policial conhecido como "Turco"; apreender os distintivos policiais e as armes de todos os policiais 
que foram reconhecidos e indiciados; intimar a ]ornalista Fernanda Portugal a lim de prestar 
declaray5es; entre outras diligtlncias. n;o 

146 Documento 35 - Relagao dos servidores lotados na D. A. E. no mes de novembro de 1994- Pgs, 154-156 do IP 
141/02. 

147 Oocumento 36- RELAT6R!O FINAL da Sindlcancia Sum aria N° 460/95, de 3 de novembro de 1995- Pgs. 356-
367 do IP 141/02. 

146 Documento 37 - Termo de Declaray6es de Rog8rlo Pereira da Silva e de Jose Uno da Costa, em 26 de 
dezembro de 1994- Pgs. 192 e 196 do IP 141/02. 

149 Documento 38 - Termo de Declara~tOes de Cesar Augusto Bento Leite, Jorge Lutz Andrade e Silva, Luiz Carlos 
Pereira Pinto (em 19 de dezembro de 1994), Rog8rio Pereira da Silva, Carlos Alberto Figueroa Borges, Janse Theobald, Paulo 
Cannabrava Barata, Jose Lino da Costa, Luiz Carlos Pereira Pinto e Alonso Ferreira Neto (em 26 de dezembro de 1994} -
Pgs. 1~7, 186, 189, 193, 194, 195, 197 e 198 do !P 141/02 (as dlscrep8ncias na gratia de alguns names correspondem 
aos documentos originais). 

150 Documento 39 - Despacho· do Delegado encarregado da DETAA, JosS Carlos Ribeiro Franco, de 30 de 
dezembro de 1994- Pgs. 344·346 do IP 141/02. 
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102. A Comissao lnteramericana observa que, conforms o conjunto das provas 
constantes dos autos, a partir deste momenta muito pouco de substancial foi feito para investigar 
os fates, e os autos do inquerito revelam que houve lapses significativos de tempo marcados pela 
inercia nas investigac;:5es ou pela falta de atividade processual relevante. Com efeito, as autos do IP 
52/94 indicam que nada de substancial foi feito por mais de cinco anos, de 1995 ate 2000.'" 
Apesar do fato das autoridades do Estado saberem desde 1994 sabre a existencia de dais inqueritos 
policiais paralelos sabre os fates deste caso, e a determinac;:ao penden.te de cumprimento do 
Secretario da Polfcia Civil de que o IP 187/94 da ORE fosse transferido para a competencia da 
DETAA (supra para. 96), iniciou-se um mal-entendido a partir de 20 de julho de 2000 em relac;:ao ao 
numero do inquerito policial da ORE, entilo o Ministerio Publico solicitou que o IP de numero 132 ou 
232/94 da DRE (ao inves de IP 187/941 fosse consolidadci com o IP 52/94. '" Nada mais foi feito 
ate 27 de agosto de 2002, quando o IP 52/94 da OETAA foi reautuado sob o numero IP 141/02 eo 
Delegado Gilson Emiliano Soares da COINPOL foi designado para presidi-lo. 153 Nos dias 2 e 4 de 
setembro de 2002, e 18 de dezembro de 2002, a autoridade policial encarregada reiterou o mesmo 
pedido de que o IP 132 ou 232/94 da DRE fosse consolidado com o IP 141/02 da DETAA (antigo JP 
52/94):"' 

103. Em 11 de setembro de 2002, um oficial de cart6rio inform au a autoridade policial 
que os autos de inquerito com a numerac;:ilo informada nilo correspondiam a apurac;:ilo dos fatos em 
questao, e que o numero correto de JP era 187/94.155 Apesar disso, em 18 de dezembro de 2002, e 
novamente em 3 de fevereiro de 2003, o Delegado de Polfcia encarregado reiterou o mesmo pedido 
de que o IP 132 ou 232/94 da DRE fossa consolidado com o IP 141/02 da DETAA (antigo IP 
52/94) .'" Em 21 de fevereiro de 2003, um oficial de cart6rio novamente informou a autoridade 
policial que a numerac;:ao correta de IP era 187/94. '" Em 17 de junho de 2003, uma vez mais o 
Oelegado da COINPOL solicitou que o IP 187/94 da DRE fossa avocado e redistribuldo para a 
COINPOL (supra para. 96). a fim de que os dais autos de inquerito sabre os mesmos fatos - IP 
187/94 e IP 141/02 - pudessem ser consolidados. '" 

104. Em 15 de dezembro de 2003, o IP 187/97 foi final mente remetido a COJNPOL, on de 
foi reautuado como IP 225/03.' 59 Os autos deste inquerito, no entanto, s6 foram apensados aos 
autos do IP 141/02 mais de quatro anos depois, em 13 de agosto de 2007,' 60 quando as medidas· 
de instruqao probat6ria pendentes continuavam incumpridas. '" Na verdade, nenhuma investigaQao 
adicional foi realizada ate 15 de fevereiro de 2008, quando o Dele.gado Jose SecuncHno foi 
finalmenta intimado para prestar declaraq5es sabre os fates.'" De acordo com as provas nos autos 
perante a CIDH, a ultima medida de investigaqao sabre os fatos foi uma busca pelos parentes das 

151 Documento 40- Pgs. 220-221 do IP 141/02. 

152 Documento 4- Pg. 222 {verso) do IP 141/02. 

153 Documento 4- Pg. 222 (verso) e capa de autuac;:ilo do !P 141/02. 

154 Documento 41 - Despachos- Pgs, 223, 226 {e 369) do lP 141/02. 

155 Dacumento 42 - !nformat;:S.o- Pg. 370 do IP 141/02. 

156 Documento 43 - Despachos - Pgs. 227 (verso) e 371 do I.P 141/02. 

151 Documento 44- lnforma((8o ~ Pg. 373 do IP 141/02. 

158 Documento 45- Solicita9Bo- Pg. 376 do IP 141/02. 

159 Documento 2 - Certidiio- Pg. 381 do IP 141/02. 

160 DocumentO 6 - APENSAMENTO - Pg. 403 (verso) do IP·141/02, 

161 Documento 46- Pgs. 382-403 do IP 141/02 . 

. 162 Documento 47 - Convooayao - Pg. 412 do IP 141/02. 
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supostas vftimas, a qual foi requerida pela autoridade policial em 19 de setembro de 2008, quase 
14 anos ap6s a incursiio policial de 18 de outubro de 1994. '" 

105. Em conclusilo, a Comissao lnteramericana observe que as investigayoes policiais 
sabre a morte das 13 supostas vftimas e o suposto abuso sexual contra C.S.S., L.R.J. e J.F.C. 
continuam pendentes quase 17 .anos ap6s realizada a incursao policial na Favela Nova Brasflia; e ate 
esta data as autoridades do Estado nao esclareceram como ocorreram aquelas mortes; e ninguem 
foi sancionado pelos fates denunciados. 

C. lncursi.io policial de 8 de maio de 1995 eo inquerito policial posterior (Caso 1 1.566) 

106. Em primeiro Iugar, a CIDH observe que nilo foi controvertido que a investiga9ilo 
sabre as mortes das 13 pessoas que foram mortas em 8 de maio de 1995 continua inconclusa e 
pendente ate esta data, mais de 16 anos ap6s essa incursao policial. Consequentemente, algumas 
das dificuldades para estabelecer os fatos relacionam-se com a maneira em que a propria 
investiga9lio foi realizada. 0 inquerito policial relevante sabre este caso e o IP 061/95, que 
posteriormente foi reautuado sob o numero 120/01 (em 10 de agosto de 2001 )'" e 217/04 (em 29 
de dezembro de 2004). '" 

107. Policiais da Delegacia de Repressao a Roubos e Furtos contra Estabelecimentos 
Financeiros !DRRFCEF) da Polfcia Civil do Rio de Janeiro· que participaram da incurslio registraram 
todas as treze mortes atraves de 11 autos de resist8ncia com morte dos opositores." De fato, em 8 
de maio de 1995 a notitia criminis foi apresentada mediante uma carta oficial do comandante da 
opera9lio policial, Delegado Marcos Alexandre C. Reimlio ao Delegado de Polfcia Titular da 
DRRFCEF. '" Nesse mesmo dia, as policiais civis Moises Pereira de Castro e Gustavo Barbosa Lima, 
ambos os quais participaram da incursilo, registraram os fatos mediante o Boletim de Ocorr&ncia n. 
000252/95, e descreveram os fatos como "tratico de entorpecentes , quadrilha armada, com 
res[stSncia e evento morte." 167 

108. De acordo com a descriqao dos fatos apresentada par esses policiais, eles dais eram 
as vftimas enquanto que o suspeito era "Wanderlei de Tal". 0 boletim de ocorrencia listava todos 
os policiais que participaram da incursilo incluindo os seguintes 14 que entraram na favela par terra: 
Delegado Marcos Alexandre Reimao e Detetives Carlos Alberto Gor19alves, Lucio Desiderio de 

· Assump9ilo, Vitor Pereira Junior, Alcides Pereira de Carvalho Filho, Newton Froes de Azevedo Filho, 
Cesar Ulisses C. Machado, Gustavo .Barbosa Lima, Marcia Mendes Gomes, Carlos Alberto Donato da 
Cruz, Alfredo Silva Neto, Renata Jose Lopes, Moises Pereira Castro, e Alfredo Pereira dos Santos. 
Todos eles erem lotados na DRRFCEF. Adicionalmente, eles foram apoiados na. op~ra9ilo par mais 6 
policiais nos helic6pteros "Aguia 4" e "Aguia 5": Pi lotos Adonis Lopes de Oliveira e Flavia Noronha, 
e Detetives Flavia Martins Molina, Mauro Jose Gonqalves, Renata Babaioff e Marcia de. Braganqa 
Teixeira. 0 boletim de ocorrencia ainda listava as. armas que cad a policial portava durante a 
opera9ao, e indicava um rol de 6 moradores da Favela Nova Brasilia que testemunharam os fatos. "' 

163 Documento 48- Ordem de Serviyo ~ Pg. 423 do !P.141/02. 

164 Documento 49- Registro de Ocorrencia 000404/1904/- Pgs. 279·280 do IP 217/04, conforms apresentado 
pelo Estado em 3 de dezembro de :woa. 

165 Documento 50 - Pg. 313 e cap a de autuayao do IP 217/04. 
166 Documento 51 - C~rta do Delegado Marcos Alexandre C. Reim!i.o- Pgs. 7-8 do lP 217/04. 

167 Documento 52- Registro de Ocorrencia- resist8ncia com evento morte 000252/95- Pgs. 2-6 do lP 217/04. 

168 Documento 52- Registro de Ocorrencia- resi~tencla com evento morte 000252/95- Pgs. 2~6 do IP 217/04, 
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109. Os eventos que resultaram na morte das 13 supostas vftimas for am descritos da 
seguinte forma pelos policiais. Depois de receber uma denuncia anCnima de que um carregamento 
de arm as seria entregue ao traficante de drag as e ladrao de bancos "Wanderley de Tal""' na Favela 
Nova Brasflia, por volta das 6 da manhil no dia 3 de maio de 1995, foi planejada uma opera9ao 
policial objetivando intercepter o carregamento e prender "Wanderlei de Tal". Os policiais relataram 
que assim que a opera9ao foi iniciada, os criminosos passaram a disparar suas armas contra os 
policiais e os helic6pteros, portanto visando proteger as suas vidas e as de terceiros, os policiais 
responderam fazendo usa de suas arm as. Uma vez vencida a resistencia armada dos criminosos, os 
policias perceberam que havia 10 pessoas feridas: 3 deles sabre algumas lajes, 4 no interior de uma 
casa e 3 outros espalhados em diferentes vielas. Posteriormente, ocorreu uma nova investida 
armada contra a polfcia, ent8o desencadeou~se outre confronto, ap6s o qual 3 indivlduos foram 
feridos par disparos dos helic6pteros. 0 boletim indica que 3 policiais (Gustavo Barbosa Lima, 
Renata Babaioft e Moises Pereira de Castro) tambem foram feridos por granadas de mao. Os 
policiais tambem d,escreveram como eles providenciaram socorro e levaram os indivfduos feridos ao 
Hospital Getulio Vargas. Finalmente, os policiais listaram os entorpecentes apreendidos durante a 
incursao policial, assim como as seguintes armas: 2 pistolas, 1 sub-metralhadora, 5 rev61veres, 1 
espingarda, 4 fuzis, muni<;:ao a 2 granadas de mao. Conforms o relata policial, "em razao das 
circunstancias, nao se tem condi<;:oes de estabelecer individualmente, com quem estavam as armas 
arrecadadas, em bora todos estivessem fazendo uso delas. ""' 

110. 0 inquerito policial respective foi autuado como IP 061/95, e inicialmente presidido 
pelo Delegado Ricardo Martins da DRRFCEF da Polfcia Civil do Rio de Janeiro.'" Em 8 de maio de 
1995, o policial Moises Pereira Castro prestou declara<;:6es novamente perante esta autoridade 
policial, assim como prestaram declara96es seis moradores da Favela Nova Brasilia mencionados no 
boletim de ocorrencia: Everton Eugenio Gonqalves Silva, Fabiano Sessa, Raimundo Edilson Reis, 
Ubiraci Silva de Jesus, Jorge Luiz de Sales, e Marcia Lima. Dais destes moradores declararam nao 
ter presenciado as eventos, mas sim relataram que foram detidos momentaneamente 11para 
averiguay5es",112 Tr6s deles confirmaram que houve tiroteio entre a polfcia e indivfduos armadas; 
porem, ales nao tinham vista como os indivfduos eventualmente morreram ou sofreram les5es. 1-73 

Finalmente, um deles indicou que ele morava na casa situada na rua Santa Catarina, n. 26, mas 
tinha se escondido no seu quarto no segundo andar da mesma em virtude dos tiros; depois de sair 
do quarto ele encontrou a polfcia dentro de sua casa, bern como 1'pessoas cafdas", ent8o os policiais 
I he axplicaram que houve um tiroteio entre eles e os indfviduos armadas .QUe se esconderam dentro 
de sua casa. 174 · 

111. Em 15 de maio de 1995, o Delegado encarregado do inquerito determinou que 
foss·em realizadas as seguintes diligencias: requisitar os resultados dos laudos referentes ao material 
apreendido, inclusive o que consta sabre as armas apreendidas; juntar os autos de exams 
cadaverico dos "agressores" que tombaram no confronto; identificar e indiciar Wanderley Messias 
do Nascimento par posse de entorpecentes; identificar e investigar "Marcinho V.P." quem 
supostamente e o chefe do movimento de tritfico de entorpecentes na Favela Nova Brasflia; e 

169 Esse codinome corresponde a Wanderley Messlas do Nascimento, um suposto fug!tivo do Presfd!o "Agua 
Santa." Ver Documento 53- Pg. 10 do IP 217/04. 

170 Documento 62- Registro de Ocorrf!;ncla ~ resist~ncla com evento morte 000252/95- Pgs. 2-6 do IP 217/04. 

171 Documento 54- Termo de Oeclaray6es de Molses Pereira de Castro- Pg. 14 do !P 217/04, 

172 Ver Documento 55- Termos de Declara96es de Jorge Luiz. de Sales e Marcia Lima- Pgs. 19-20 do IP 217/04. 

ns Ver Documento 56 - Termos de Declarac;:Oes de Everton Eugenio Gonc;:alves Silva, Fabiano Bessa, e Ubiracl Silva 
de Jesus- Pgs, 15, 16 e 18 do IP 217/04. 

174 Ver Documento 57- Termo de Declarac;:6es de Raimundo Edilson Reis- Pg. 17 do IP 217/04. 
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instaurar sindicancia sumeria para outorgar "promoqiio par bravura" a todos as policiais que 
participaram da operay§o. 175 

112. Os autos de exame cadaverico nos autos do inquerito indicam que as seguintes treze 
pessoas morreram durante essa incursao policial: Cosme Rosa Genoveva; Anderson Mendes; 
Eduardo Pinto da Silva; Nilton Ramos de Oliveira Junior; Anderson Abrantes da Silva; Marcia Felix; 
Alex Fonseca Costa; Jacques Douglas Melo Rodrigues; Renata lnacio da Silva; Giro Pereira Dutra; 
Welington Silva; Fabio Ribeiro Castor; e Alex Sandra Alves dos Reis. 

113. De acordo com a prova pericial, Cosme tinha 20 anos, e apresentava 6 oriffcios de 
entrada de bala {3 no seu t6rax, um no joelho, um no pe e um na coxa);"' Anderson tinha 
aproximadamente 22 anos, e apresentava 3 oriffcios de entrada de bala {um na nadega direita e dais 
nas costelas do lado direito);"' Eduardo tinha 18 anos, e apresentava "varies ferimentos a bala" no 
t6rax; 17' Nilton tinha 17· anos, e apresentava 2 oriffcios de entrada de bala no t6rax;'" Anderson 
Abrantes tinha 18 anos, e apresentava 1 orifrcio de entrada de bala na regiao temporal direita;"' 
Marcia tinha 21 anos, ·e apresentava 10 orifrcios de entrada de bela {um no seu t6rax, dais na parte 
superior da coxa esquerda, dais nas costas, um no ombro esquerdo, dais no lado esquerdo do 
c6ccix, um na mao direita e um na mao esquerda);"' Alex tinha 20 anos, e apresentava 4 oriffcios 
de entrada de bala {um na nuca, um no peito esquerdo, um na parte superior da coxa direita e um 
no joelho direito);"' Jacques Douglas tinha 25 anos, e apresentava 4 oriffcios de entrada de bala 
{um na regiao frontal direita, um no queixo, um na parte superior do peito direito, e um no cotovelo 
direito);'" Renata tinha 18 anos, e apresentava 2 oriffcios de entrada de bala {um na regiao temporal 
esquerda e um no t6rax);"4 Giro tinha 21 anos, e apresentava 1 oriffcio de entrada de bala nas 
costas proximo ao ombro esquerdo;'" Welington tinha 17 anos, e apresentava 2 orlffcios de entrada 
de bala {um no t6rax e um no cotovelo direito);"' Fabio tinha 20 anos, e apresentava 4 oriffcios de 
entrada de bale {um no seu pescoqo, dois no t6rax e um no abdomen esquerdo;"' e Alex Sandra 
tinha 19 anos, e apresentava 3 oriffcios de entrada de bale· {dais no seu t6rax e um no braqo 
esquerdo). 168 

114. Nos dias 29, 30 e 31 de maio de 1995, dezenove policiais que partidparam de 
incursao policial prestaram declara9iio perante as autoridades policiais como testemunhas dos 

175 Documento 58 - Despacho do Delegado Mtirio de Freitas Azevedo,_ .em. 5'·cte mi3io de-1995 - Pg. 31 do IP 
217/04. 

176 Documento 59- Auto de Exame CadavElrico RO 891 -_Pgs, 39-42 do IP 217/04. 

177 Documento 60- Auto de Exame Cadav8rico R.O.: 00892/95- Pgs. 43-46 do IP 217/04. 

178 Documento 61 -Auto de Exame Cadaverico RO 893- Pgs. 47-49 do IP 217/04 {0 perito nao espacif!cou sea 
malaria desses oriffcios de bala- exceto par urn oriffclo de entrada no t6rax superior- eram de entrada ou de safda). 

179 Documento 62- Auto de Exame Cadaverico R.O.: 894/95- Pgs. 50-54 do IP 217/04. 

180 Pocumento 63- Auto de Exame Cadaverioo RO 895- Pgs. 55~58 do IP 217/04 .. 

161 Documento 64- Auto de Exame Cadaverico R.O.: 896/95- Pgs. 59-62 do IP 217/04. 

162 Dooumento 65 ·-Auto de Exame CadavBrico R.O.: 897/95- Pgs. 63~66 do IP 217/04. 

163 Documento 66- Auto de Exame Cadavertco R.O.: 898/96- Pgs. 67-71 do tP 217/04. 

164 Documento 67 -Auto de Exame Cadav8rico R.O.: 899/95 - Pgs, 72-75 do IP 217/04. 

185 Documento 68- Auto de Exame Cadav8r!co R.O.: 900/95- Pgs. 76-78 dof IP 217/04. 

186 Documento 69 -Auto de Exams Cadav€rico R.O.: 901/95 - Pgs. 79~82 do IP 217/04. 

167 Documento 70- Auto de Exame Cadav8rico R.O.: 902/95- Pgs. 83-87 do lP 217/04. 

188 Documento 71- Auto de Exame Cadavertco RO 903- Pgs. 88-90 do lP 217/04. 
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eventos. Em termos gerais, todos os policlais corroboraram o conteudo das suas declarav6es 
ante rio res (supra para. 1 09), e afirmaram que houve confronto e tiroteio violento; que uma 
quantidade significativa de drogas e armamentos foi apreendlda; que tres policiais resultaram 
feridos; e que eles removeram os "oponentes feridos" para o hospital· numa tentativa de salvar suas 
vidas. '" Em 5 de junho de 1995, as investiga96es sabre os do is "suspeitos" - "Wanderley de Tal" 
e "Marcinho V.P. - continuaram, 190 assim como seguiram investigando as antecedentes criminaiS 
das 13 supostas vftimas mortas. 

115. Apesar da versao dos fatos mencionada anteriormente a respeito da remo9iio das 
. supostas vitimas do local em que foram baleadas, os documentos nos autos do inquerito policial 

provenientes do Hospital Getulio Vargas indicam que todas as 13 supostas viti mas chegaram mortas 
ao hospital, ou como literal mente referido: "de[raml entrada jii cadaver."'" Em 29 de junho de 
1995, ap6s analisar os autos d.o inquerito policial, a Promotora Maria lgnez C. Pimentel solicitou que 
o Delegado da DRRFCEF realizasse as seguintes diligencias: fornecer os resultados dos laudos do 
material apreendido, incluindo armas, granadas e subst:Smcias entorpecentes; requerer os exames de 
corpo de delito dos tres policiais feridos; juntar as folhas de antecedentes criminals dos falecidos; e 
proceder a oitiva do motorista do veiculo que transportou as supostas vftimas (seus corpos ou os 
feridos) ao hospital.'" Esta pessoa era Marcos Luiz Rodrigues, motorists de uma pick-up da 
COMLURB (Companhia Municial de Umpeza e Urbanismo), quem declarou perante as autoridades 
em 6 de julho de 1995. No seu depoimento, ele confirmou que estacionou o vefculo nas 
proximidades da entrada da Favela Nova Brasilia supervisando servi90 de limpeza e varredura de rua 
quando "em determinado momenta, surgiram v8rios po!iciais civis bastante aflitos solicitando auxflio 
para socorrer feridos." Ele tambem observou que uma vez na favela, v8rios policiais colocaram 
varios feridos na carroceria, e ele os levou ao hospital. A ale niio foi perguntado se sabia e/ou viu 
se essas pessoas j8 estavam mortas, mas mencionou que "nao sabia precisar a· quantidade ~e 
feridos, ja que permaneceu no val ante.""' 

116. Os laudos do material apreendido durante a incursao policial tambem foram juntados 
aos autos. Em 21 de setembro de 1995, o Delegado encarregado pelo inquerito emitiu o seu 
relat6rio com conclus6es. Em primeiro Iugar, ele afirmou que o inquerito foi instaurado para 
investigar a resistencia oferecida par quadrilha armada que explorava o tratico ilfcito de 
entorpecentes na Favela Nova Brasflia. Como ja foi supramencionado, o relat6rio indica que a 
opera9iio policial tinha a finalidade de intercepter a entrega de um carregamento de armas a 
"Wanderley de Tal". Um vez iniciada a opera9ilo policial, de acordo c·om ci relat6rio do Delegado, 
''as marginais, em flagrante ousadia, passaram a disparar" contra as aeronaves com fuzis· e · 
metralhadoras. lniciou-se ar um confronto de proporqao apenas comparavel a [sic] das guerrilhas 
assistidas no notici8rio internacional." 0 rela16rio descreve que os policiais reagiram a esta agressao 

189 Oocurnento 72 - Termos de Declaray6es do Delegado Marcos Alexandre Cardoso Relm§o, e dos policiais Carlos 
Alberto Gonqalves VIeira, Vitor Pereira JUnior, Gustavo Barbosa Lima, Cesar Ulisses C. Machado, Newton Fr6es de Azevedo 
Fllho, Renata Jose Lopes, Alfredo Silva Neto, Carlos Alberto Donato da Cruz, Marcia Mendes Gomes, Alcides Pereira de 
Carvalho Filho, Adonis Lopes de Oliveira, Renata Babalof, Flavia Martins Molina, Lucio Desid8rio de AssumpQ€io, Alfredo 
Pereira dos Santos, Paulo Marcia de Bragam;a Teixeira, Flavia Noronha, e Mauro Jose Gonyalves - Pgs. 93-111 do IP 
217/04. lsto e, todos os partlcipantes !ndicados supra (para. 108) exceto um, prestaram declarac;Oes neste momenta (as 
discrepSncias na gratia de alguns dos names correspondem aos documentos originals). 0 Unico que nlio prestou declarag5es 
foi Moises Pereira Castro, um dos policiais que reglstrou as fatos e as mortes mediante auto de resistencia. 

190 "Wanderley de Tal" carresponde ao cadi nome de Wanderlel Messlas· do Nascimento, enquanto que "Marcinho 
V.P." corresponds ao codinome de Marcia dos Santos Nepomucono {Documento 73- Pg. 112 do !P 217/04). 

191 Documento 74 ~ Remo96es de Cadaver preenchidas par Paulino Soares M. Fllho (of!c!al de p!antlio no Hospital 
Getli\io Vargas) - Pgs, 130~167 do IP 217/04. Todas indicavam que as supostas vitimas chegaram no hospital "ja cadflve.r". 

192 Documento 75- Oespacho da promotora Maria lgnez C. Pimentel, em 29 de_junho de 1995- Pg. 179 do !P 
217/04. 

193 Documento 76- Termo de OeclaraqOes de Marcos Luiz Rodrigues- ~g. 183 do !P 217/04. 
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injusta a fim de proteger suas vidas e as de terceiros e que, infelizmente, depois que o confronto 
terminou, 13 indivfduos estavam feridos, e foram apreendidos narc6ticos e armas. 0 relat6rio indica 
que "nao [foil possfvel, em razao das pr6prias circunstancias que envolveram o combate, 
estabelecer, individualmente, que arm as portavam, em bora todos estivessem fazendo uso del as." 
Em conclusao, o Delegado decidiu que nao eram necessaries outras diligencias e determinou a 
remessa dos autos ao Ministerio PUblico para sua '1prudente apreciac;ao." 194 

117. Em 29 de janeiro de 1996, ap6s examiner os autos do inquerito policial, a Promotora 
Maria lgnez C. Pimentel requeriu que os parentes das 13 supostas vftimas fossem convocados para 
prestar declarayoes a partir de 16 de fevereiro de 1996. Nos dias 16 de fevereiro, 1 de margo, 8 de 
mar<;:o, 22 de mar<;:o e 29 de margo de 1996, alguns desses familiares prestaram declara<;:oes 
perante a referida promotora.'" 

118. De acordo com o conjunto de provas que !he foram submetidas, a Comissao 
lnteramericana observe que a partir deste momenta, multo pOUCO foi feitO para investigar OS fates; e 
as autos do inquerito revelam que houve varies lapses significativos de tempo marcados pela inercia 
das investiga<;:oes ou pela falta de atividade processual·relevante. Com efeito, os autos do IP 
061/95 indicam que nada de. substancial foi feito par mais de quatro anos, de 1 996 ate 2000 
quando, par requerimento da promotora, a perito Tania Donati Paes Rio submeteu um relat6rio 
pericial sabre as autqs de exame cadaverico das supostas vftimas, em 25 de setembro de 2000.'" 
A CIDH observe que esse relat6rio pericial ressaltou que algumas das les5es por arm a de ·togo 
descritas "decorrem muito mais da preocupac;:ao da sobrevivSncia com a eliminac;ao do opositor, do 
que com a preocupa<;:ao de apenas neutralizer a a9ao do oponente""7 Alem disso, o parecer tecnico 
indicou que aqueles tiros "com freqU8nciaJ atingiram a t6rax na altura do corayao e da cabeya, 
portanto demonstrando serem de areas nobres e por conseguinte letais. Seis dos cadaveres 
morreram vftimas de 01 ou 02 disparos, o que tambem indica alta eficiencia letal dos mesmos. "'" 

119. Em 2 de outubro de 2000, o promotor solicitou as seguintes diligencias: ouvir 
"Marcinho V.P."; ouvir Ignacio Canoe os membros da Comissao lnteramericana; ouvir os familiares 
faltantes (que ainda nao haviam prestado declara<;:5es desde 19961; e juntar as folhas de 
antecedentes criminais dos policiais envolvidos na operaqao. 199 Houve outro lap so de 10 meses ate 
que o inquerito policial foi reautuado como IP 120/01 em 10 de agosto de 2001.'00 Uma vez mais, 
nada de substancial objetivando investigar a morte das 13 supostas vitimas foi teito de setembro de 

194 Documento 77 - Relat6rio do Delegado Ricardo Martins, de 21 de setembro de 1995 - Pgs. 233-A e 233-235 
do IP 217/04. 

196 Documento 78- Despacho e Termos de Declaray5es- Pgs. 260-272 do IP 217/04. 

196 Documento 79 - Parecer Tecnico da perito leglsta Tania Donati Paes Rio, de 25 de setembro de 2000 - Pgs. 
275-277 do IP 217/04. 

Hl7 Documento 79 - Parecer T6cnico da perito legista Tania Donati Paes Rio, de 25 de setembro de 2000 - Pg. 276 
do IP 217/04. Ver tamb6m Documentos 80 e 81 - Parecer M8dico Legal dos peritos Antenor Placido Carva!ho Chicarlno 
(Caso 11.566 - Anexo 1 da comunlcayao dos petlcionarlos de 21 de feverelro de 2001) e ·Nelson Masslnl (Caso 11.694 -
Anexo da comunlcay§o dos peticion8rios de 1 ° de junho de 2007). 

198 Documento 79 - Parecer Tecnlcci da perito legista Tania Donati Paes Rio, de 25 de setembro de 2000 - Pgs. 
277 do IP 217/04. 

199 Documento 82 - Oespacho de 2 de outubro de 2000 - Pg, 277 (verso) do !P 217/04. Sabre a convocaQilO 
dlrlgida aos membros da Comissao lnteramerlcana e ao Sr. Ignacio Cano, deve-se observar que, nesse fnterim (1996-2000), 
conforms mencionado supra (para. 4) a CIDH rea!lzou uma audiBncia sabre o merito deste caso, em 6 de man;:o de 2000. 
Dutante essa audi8ncia, o Sr. Cano apresentou as conclusOes da sua pesquisa sabre o usa da for9a leta! pela polfcia no Rio 
de Janeiro (supra paras. 55 e 56). 

' 00 Documento 49 - Reglstro de Ocorrencia 000404/1904/- Pgs. 279·280 do IP 217/04. 0 IP 120/01 foi 
disrtlburdo a DRF (Divisao de Roubos e Furtos, que era a nova denomina9ao da previa DRRFCEP). 
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2001 "' ate janeiro de 2003, quando o Promotor Daniel Lima Ribeiro emitiu um despacho sabre 
varies inqueritos policiais que pudessem estar relacionados ou complementar os mesmos fatos deste 
caso, inclusive um relative a outra opera9iio policial realizada na Favela Nova Brasflia em outubro de 
1994."' 

120. A partir deste momenta, as autos do inquiirito indicam que se iniciou um mal" 
entendido em rela9ao ao curse (e inclusive sabre o numero dos respectivos inqueritos policiais) das 
investiga9oes relatives aos casas 11.566 e 11.694, ambos os quais estao inclufdos nesie relat6rio 
de merito, bern como a um. terceiro caso totalmente desvinculado. Nessa sentido, o Promotor 
Daniel Lima Ribeiro fez referenda a um procedimento oriundo do Ministerio das Rela9oes Exteriores, 
que chegou ao Ministerio Publico do Rio de Janeiro e foi juntado aos autos do IP 120/01. · Estes 
autos eram numerados Ml 2943/95 e se referem a dais casas perante a CIDH: o caso 11.694, que 
tambem est a inclufdo neste relat6rio de merito; e o caso 11.793 (Jorge Antonio Carelli) relative a 
fates que ocorreram em 10 de agosto de 1993, o qual se encontra em etapa de me rita e e 
completamente desvinculado dos casas 11.566 a 11.694.'03 

121. No despacho referido anteriormente, o promotor mencionou o numero de triis 
inqueritos policiais que talvez tratassem de fates que pudessem estar relacionados ou ser 
complementeres aos fates deste caso: IP 184/94 (DRE), IP 52/94 (DETAA) e IP 187/94 (DRE). Em 
12 de fevereiro de 2003, o Ministerio Publico informou que o IP 184/94 parecia· nao estar 
relacionado com estes fatos; e como explicado supra (paras. 83 e 84), o IP 187/94 e o IP 52/94 
tratavam do caso 11.694, i.e. o outre caso inclufdo neste relat6rio de merito.'" Este mal-entendido 
continuou posteriormente, quando o Promotor Renata Lisboa Teixeira Pinto requereu 
sucessivamente informa96es sabre o numero daqueles inqueritos policiais relacionados ta.nto ao 
Corregedor-Geral de Policia como ao Secretario de Seguran9a Publica em 12 de fevereiro de 2003, 205 

e 7 de maio de 2003.'06 

122. 0 mal-entendido foi agravado quando a Corregedoria lnterna da Polfcia Civil informou 
ao Ministerio Publico, em 28 de maio de 2003, que existia outro inquerito policial autuado como IP 
470/93 (e depois reautuado como IP 098).'07 Novos offcios foram enviados a diversas autoridades 
em rela9ao ao IP 184/94"' (completamente desvinculado de ambos casas inclufdos neste relat6rio) e 
IP 98/93"' (tambem completamente desvinculado de ambos casas inclufdos neste relat6rio), em 3 

201 Na verda de, a CIDH observa que o Untco depoimento que foi recebldo pela_s autoridades fol ode uma pessoa que 
morava prOximo a Favela Nova Brasfl!a - Milton Fe!icianQ da Paixiio - e declar.au·- que ele podia corroborar que- todos aqueles 
que foram mortos sels anos antes, em 1995, eram traficantes de droga de alta peticulosldade {Documento 83- Termo de 
Oeclara96es de Milton Feliciano da Paixao, em 24 de setembro de 2001 - Pgs. -283-284 do IP 217/04). 

202 Documento 84 - Despacho Conjunto do Promotor Daniel Lima Ribeiro, em 31 de janeiro de 2001 - Pgs. 290-
291 do IP 217/04. Nesse sentido, a ClDH observa que a Promotor Daniel Lima Ribeiro refere-se a um procedimento orlundo 
do Minist8rio daa Rela96es Exteriores, que chegou ao Mlnist6rio PUblico do Rio de Janeirdo e toi juntado aos autos do \P 
121/01. Esse procedimento era numerado Ml 2943/95 e refere-se a dais casas perante a ClDH: o caso 11.694, tamb6m 
inclufdo neste relat6rio de merito; e o caso 11.793 (Jorge AntOnio Carelli) sabre fatos ocorridos em 1 0 de agosto de 1993, 
que esta em etapa de merito. 

203 Documento 85- Ml 2943/95- Anexo do lP 217/04. 

204 Docun'lento 86- Termo de lnformac;:§o de 12 de fevereiro de 2003- Pg, 292 do lP 217/04, 

205 Documento 87- Offcios de 12 de feverelro de 2003- Pgs. 293-294 do lP 217/04. 

208 Documento 88- Otrclo~ de 7 de maio de 2003- Pgs. 296-297 do IP 217/04. 

207 Documento 89- Offclo· de 28 de maio de 2003- Pg. 298 do IP 217/04. Este lnqu9rlto policial de 1993 
pareceria corresponder ao caso 11.793 que nao tem qualquer relayiio com as casas inclufdos neste relat6rlo de merito. 

208 Documento 90 - Offcto de 3 de setembro de 2003 - Pg. 300 do IP 217/04. 

zos Documento 91 - Otrcio de 3 de setembro de 2003- Pg. 301 do JP 217/04. Este lnquerito po!lclal de 1993 
pareceria corresponder ao case 11.793 que nao tern qualquer relayao com os casas !nc!ufdos neste relat6rio de mSrito, 
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de setembro de 2003. Em 31 de agosto de 2004, um oficial de cart6rio da Corregedoria lnterna da 
Polfcia (COINPOL) informou que existiam dais outros inqueritos relatives aos fatos ocorridos na 
Favela Nova Brasilia em outubro de 1994: IP 52/94 (posteriormente reoutuado como IP 141/02) e IP 
187/94 (posteriormente reautuado como 225/03), ambos os quais se encontravam em andamento 
sob a autoridade da COINPOL.'" 

123. Em 30 de novembro de 2004, o Delegado da Policia Civil decidiu remeter tambem 
este inquerito policial a jurisdi9ao da COIN POL.'" d'evido a similitude entre os fatos do caso 11.566 
e aqueles dos inqueritos relatives ao caso 11.694. Em 29 de dezembro de 2004, este inquerito 
policial foi reautuado como IP 217/04."' A CIDH observa que, desde pelo menos 2 de outubro de 
2000 (supra para. 11 9) ou 25 de setembro de 2000 (supra para. 118), nenhuma diligencia foi 
realizada ou mesmo determinada no contexte deste inquerito policial; pelo · contrario, passaram-se 
mais de quatro anos mormente devido ao mal-entendido descrito anteriormente. Em 27 de janeiro 
de 2005, o Delegado da COINPOL encarregado deste inquerito resumiu o andamento das 
investiga96es concluindo que, "praticamente todas as diligencias ja foram realizadas no decorrer 
dessa investigayao," e adicionalmente afirmou que, "pel a analise dos autos busca-se saber se os 
opositores falecidos no confronto eram realmente pessoas envolvidas no tratico ilfcito de 
eniorpecentes." A unica medida solicitada ness a oportunidade foi uma busca judicial sabre a 
existencia (ou nao) de a96es de responsabilidade civil proposta par familiares dos mortos em face do 
estado do Rio de Janeiro entre 1995 e 2000.'" A CIDH observa que esta unica medida foi 
solicitada pelo proprio Delegado da COlNPOL ao Poder Judiciario mais de um ano depois, em 13 de 
fevereiro de 2006.'" 

124. A CIDH tambem toma nota de que, o prazo para concluir o inquerito policial venceu 
multiplas e sucessivas vezes desde abril de 2006 ate junho de 2008, e esse prazo foi renovado de 
maneira reiterada, sem que se realizassem de fato quaisquer diligencias."' Finalmente, em 23 de 
setembro de 2008, o Delegado encarregado desse inquerito emitiu um relat6rio muito parecido 
aquele elaborado em 1995 pelo Delegado entao encarregado do inquerito (supra para. 116), e 
concluiu que, "em aproximadamente treze anos de investigac;:ao, o que foi coligido aos autos nos 
remete a ocorrencia de um confronto armada que, em consequencia da complexidade inerente a 
uma 'guerra', culminou com mortes e pessoas feridas." Ele entao determinou que os autos fossem 
remetidos ao Ministerio Publico para sua opiniao."' Esta foi a ultima diligencia para investigar os 
fatos, de acordo com o conjunto das provas apresentadas perante a CIDH .. 

125. Em conclusao, a Comissao lnteramericana observa que o inquiirito policial sabre a 
m6rte das 13 supostas viti mas continua pendente· mais de 16 anos ap6s esta incursao policial 
ocorrer na Favela Nova Brasflia. Na data de aprovaqao deste relat6rio, as autoridades do Estado 
ainda nilo esclareceram conio ocorreram aquelas mortes, e ninguem foi sancionado palos fatos 
denunciados. 

210 Oocumento 92- Pg. 309 do IP 217/04·. 

211 Documento 93 - Ato Avocat6rio do Delegado Alvaro. Lins des Santos, em 30 de novembro de 2004- Pg, 312 
do IP 217/04. 

212 Documento 50- Pg. 313 e capa de autuacao do !P 217/04. 

213 Documento 94- Despacho do Delegado Fernando A. Albuquerque, em 27 de janeiro de 2005- Pgs. 315-316 
do IP 217/04. 

214 Documento 95 - Offcio do Oelegado Fernando A. Albuquerque, em 13 de fevereiro _de 2006 - Pg. 365 do lP 
217/04. 

215 Documento 96- Pgs: 395·413 do lP 217/04. 

216 Documento 97- Re1at6rio de 23 de setembro de 2008- Pgs. 414-419 do 1P 217/04. 
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V. ANALISE DE MERITO 

A. Direito a vida em relagao a obriga9ao de respeitar os direitos {artigo 4.1 em rela9ao 
com o artigo 1.1 da Conven<;iio Americana!'" 

Princfpios gerais sabre o direito a vida 

126. A CIDH determinou reiteradamente que, "o direito mais fundamental estabelecido 
nos instrumentos do sistema interamericano e outros sistemas de direitos humanos e 0 direito a 
vida, que se nao for integralmente respeitado, nenhum outro direito humano ou liberdade pode ser 
efetivamente garantido ou exercido."216 Similarmente, a Corte lnteramericana estabeleceu que: 

0 direito a vida e um direito fundamental, e seu exercfcio integral 6 urn pre~requisito para o 
exercfcio de todos os outros direitos humanos.lctta~;ao omJtidaJ Se esse direito for violado,_ todos os 
outros direitos deixam de ter sentido. Dado o can(lter fundamental do direito a vida, nB.o sao 
admissfveis enfoques que o restrinjam,lcite¥iioomllldal De acordo como artigo 27.2 da Conven~t8o, 
esse direito faz parte das garant!as fundamentais que n8o pod em ser afastadas na medida em 
que e urn dos direitos que nao podem ser suspendidos em caso de guerra, de perigo p6blico, 
ou de outra emerg8ncia que ameace a independ8ncia ou seguran9a do Estado parte,ldta911.o 
omltidal219 

127. Tambem de acordo com a Corte lnteramericana, o objet a e o prop6sito da 
Convenq8o Americana, como um lnstrumento para a prote9ao da.pessoa humana, requerem que o 
direito a vida seja interpretado e aplicado de maneira que sua prote<;ao seja pratica e efetiva {effect 
utile)."' Portanto, a jurisprudencia da Corte indica que "o cumprimento com as obriga<;6es impostas 
pel a artigo 4 da Convenqilo Americana, em relar;ao com o artigo 1.1 desse instrumento, nao s6 
pressupoe que ninguem pode ser privado da vida arbitrariamente (dever negativo) mas tambem 
requer, conforms a sua obriga<;ao de garantlr o livre e plena exercfcio dos direitos humanos, que as 
Estados adotem toda e qualquer medida necessaria para proteger e preserver o direito a vida (dever 
positive} dos indivfduos sob sua jurisdiyfio. "221 

128. Nesse senti do, a Comissao lnteramericana considera importante enfatizar que: 

217 0 art!go 4.1 estabelece que: 

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegldo pela lei e, em geral, desde o 
momenta da concep9ao. Nlngu6m pode ser privado da vida arbitrarlam~nte, 

0 artigo 1.1 estabelece que: 

Os Estados Partes nesta Convenqao comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garant!r 
seu livre e plano exercfcio a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurlsdlyao, sem discrlminayao alguma por motive de rac,:a, co~, 
sexo, idioma, re!igl8.o, oplniOes po\ftlcas ou· de qua\quer outra natureza, origem nacional ou social, posh;:ao econOmica, nascimento 
au qualquer outra condiyao social. 

218 CIOH, RELAT6R!O SOBRE TERRORISMO E DIRE!TOS HUMANOS (22 de outubro de 2002), para. 81. Ver tambem CIDH. 
Relat6rio No, 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de marqo de 2009, para. 93; e CIDH. Relat6rlo No. 
33/04, Caso 11.634, Jailton Neri da Fonseca (Brasil), 11 de marc,:o de 2004, para. 68, 

219 Corte JDH, Caso Montero Aranguren e outros (Centro de Detenyao de Catia) v. Venezuela. Exce96es 
Prellminares, MEirlto, ReparaQOes e Custas. Sentenqa de 5 de ju!ho de 2006. S9r!e C No. 150, para. 63, 

22° Corte IOH, Caso Zambrano V81ez e outros v. Equador. M€1rlto, Reparac,:Oes e Custas. Sentence de 4 de julho de 
2007. S6rie C No. 166. para. 79; e Corte IDH, Caso Balde6n Garcfa v, Peru. M6rito, ReparaqOes e Custas. Sentenqa de 6-de 
abril de .2006, S6rie C No. 147. para. 83. 

n1 Corte IDH, Caso Zambrano V81ez e outros v. E:.quador. MBrito, ReparaqOes e Custas. Senten~a de 4 de julho de 
2007. Serle C No. 166, para. 80; e Corte lDH, Caso das "Crian~as de Rua" (Villagran Morales e outros) v. Guatemala. 
SentenQa de 19 de novembro de 1999. 5erie C No. 63. para. 144. 
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0 artigo 4 da Convenyao garante o dlreito de todo ser humane de nao ser privado da sua vida 
arbitrariamente, a que inclui a necessidade de que o Estado adote rnedidas substantivas para 
prevenir a violaqao desse direito, como seria o caso de todas as medidas necess8rias para 
prevenir execuy5es arbitrcirias por Suas pr6prias for9as de seguranya, bern como para prevenir 
e punir a privayao da vida como consequencia de atos criminosos praticados por terceiros,:m 

129. Em conclusao, no concernente a magnitude das obriga9oes do Estado emanadas da 
absoluta proibi9ilo da priva9ao arbitraria da vida, a Corte lnteramericana disp6s que: 

Os Estados devem adotar todas as medidas necessarias para criar um marco normative que dissuade 
qualquer possfvel ameaya ao direito a vida; estabelecer um sistema de justiya efetlvo para investigar, 
castigar e reparar a privayao da vida por agentes estatais ou particulares; e garantir o direito de que 
nao se impec;a o acesso a condic;Oes de vida digna. Em particular, os Estados devem cuidar para que 
suas fon;as' de seguran9a, as quais est§o autorizadas a utilizar torya !egitima, respeitem o direito a vida· 
das pessoas sob sua jurisdiy8o.223 

0 uso da forga por membros das forgas de seguranga 

130. A Comissao lnteramericana observa que nestes dois casos, considerou provado que 
o uso da for9a leta! por agentes do Estado provocou a morte de 26 pessoas (supra paras. 86 e 
1121. Consequentemente, a CIDH considera fundamental contemplar os padr5es internacionais 
sabre o usa da for9a pelas for9as de seguran9a do Estado. Em rela9ilo a esse contexte, a CIDH 
expressou que: 

Seja em tempos de paz, situagOes de emergSncia que n§o a guerra, ou conflitos armadas. 
lcitiiQilo omltldal o artigo 4 da Convenc;ao Americana [ ... 1 regulamenta o liso da forya letal pelos 
Estados e seus agentes mediante a proibiy8o da privayao arbitrflria da vida e das execuqiSes 
sum8rias. lcitaQ!o ommoaJ A Comissao exp!icitou que as nuances do direito a vida podeim mudar no 
contexte de um conflito armada, mas a proibic;8o da privac;ao arbitr8r!a da vida n5o pode ser 
suspendida sob quaiquer circunst§.nclas, incluindo conflitos armadas e estados de em~rgencia 
legftimos. 224 

131. A CIDH observa que,. a epoca dos eventos desses dais casos, nao existia um conflito 
armada no Brasil (ou no Rio de Janeiro). Tampouco havia qualquer declarayao formal de um estado 
de emergencia para os prop6sitos, par exemplo, do artigo 27 da Conven9iio Americana o que, em 
todo caso, conforme mencionado acima, nao autoriza rienhum9 restrf~a·o ou susPens8o .do direito a 
vida. Na verdade, o que o Estado argumentou perante a Comissao lnteramericana (supra paras. 22, 
23 e 26) foi que os policiais reagiram legitimamente a uma agressiio injusta que colocava em risco 
tanto as suas vidas como as de terceiros. A Comissao lnteramericana h8 muito reconheceu que, em 
situa96es onde a popula9iio de um Estado esta amea9ada pela violencia: 

[0] Est~do tem o dire ito e a obrigac;:ao de proteger a populayao dessas ameayastcitaQ~o omltld~Je ao 
faz8-1o pode utilizar forya leta! em determinadas situa<;_;Oes. lsto inclui, por exemplo, o usa da 
fon;a leta! par funciomkios encarregados de fazer cumprir a lei quando seja estritamente 

222 _Corte IDH, Caso Serve116n Garcfa e outros v, Honduras. M6rito, Repara!f5es e Custas. Sentenqa de 21 de 
setembro de 2006. Serle C No. 152, para. 98; Corte IDH, Caso Montero Aranguren e outros (Centro de Deten<;Bo de Catia) 
v, Venezuela. ExceqOes Preliminares, M6rito, Reparag5es e Custas. Sentenya de 5 ·de julho de 2006. S8rle C No. 150, para. 
64; Corte IDH, Caso Xlmenes Lopes v. Brasil. Merlto, Repara<;6es e Custas. Sentenya de 4 de julho de 2006. Serle C No. 
149, para. 125; e Corte IDH, Caso dos Massacres de ltuango v. Col6mbla. Excet;:ao Prellminar, Merito, Reparav6es e Custas. 
Sentenga de 1° dejulho de 2006, S6rie C No.148, para.131. 

223 Corte lDH, Caso Zambrano Velez e outros v. Equador. M!3rlto, Reparay5es e Custas. Sentenya de 4 de ju\ho de 
2007. Serle C No. 166, para. 81; e Corte IDH. Caso' Montero Aranguren e outros (Centro de Detenyao de Catial v. 
Venezuela. ExceyOes Preliminares, M8rito, Reparaq5es e Custas. Sentenya de 5 de julho de 2006. SBrle C No. 150, para. 66. 

224 ClDH, AELAT6RIO SOBRE TERRORISMO E D\REITOS HUMANOS (22 de outubro de 2002), para. 86. 
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inevittivel para proteger a eles mesmos ou a terceiros de amea9as iminentes de morte ou 
[es5es gfBVBS/a!taqBo omitldsl OU enti.\0 para manter 8 [ej 8 8 Ofdem quando 8Stritamente neCBSSflriO 
e proporcional. 225 

132. Portanto, no centro desses padroes internacionais e da determinaQiiO se o direito a 
vida foi violado nestes dais casas, esta a questiio do que constitui for9a legitime. Nesse sentido, a 
CIDH levou consist€mtemente em consideraQiio dos Principios Basicos de ONU sabre o Usa da For9a 
e das Arroas de Fogo par Funcionarios Encarregados de Fazer Cumprir a Lei ("Princfpios Basicos da 
ONU"I e o C6digo de Conduta da ONU para Funcionarios Encarregados de Fazer Cumprir a Lei 
("C6digo de Conduta da ONU")."' A CIDH observa que o Principia 5 dos Principios Basicos da ONU 
indica que, "sempre que o usa legitime da for9a e das armas de fogo e inevitavel, os funcionarios 
encarregados de fazer cumprir. a lei devem: a) exercer centrale nesse usc e agir em propor9a0 a 
·gravidade da ofensa e ao objetivo legitime a ser atingido; [e] b) minimizer o perigo e as lesoes, e 
respeitar a vida humana.""' Alem disso, o artigo 3 do C6digo de Conduta das ONU determine que 
"funcionarios encarregados de fazer cumprir a lei podem user for9a somente quando estritamente 
necessaria e na medida requerida parq realizar suas funy5es. "226 

133. Necessidade, excepcionalidade e proporcionalidade sao os tres elementos essenciais 
para ter em conta quando se analise o usa da for9a por agentes estatais. E mais, no caso de usa 
letal da for9a, a CIDH enfatizou repetidamente que: 

Mesmo nos casas em que o. Estado tern o direito e o dever de oferecer prote<;:Bo contra 
ameac;as - e portanto pode usar fon;:a leta! em determinadas ocas!Oes - essa capacidade deve 
ser restringida a cases de estrita necessidade e proporcionalidade. Se nao vinculado a estes 
princfpios, o usa leta! da fon;;a pode constituir luna prlvayao arbitr8ria do direito a .vida ou uma 
execuy§.o sumaria. lsto e o mesmo que dizer que o usa ·leta! da forya deve necessariamer:1te 
estar justificado pelo direito do Estado de proteger a seguranqa de todos. 229 

134. Nesse sentido, os Princlpios 4 e 9 dos Princfpios da ONU estabelecem, 
respectivamente, que:· 

225 C!DH! RELAT6RIO SOBAE TERRORISMO E DIREITOS HUMANOS (22 de outubro de 2002), para. 87. 

226 Ver, inter alia, !ACHR. CIOH. Retat6rio No. 55101, Casas 11.286, 11 .40_6, .. 11.407, 11 .412, 11 .4131 11.415, 
11.416 e 11.417, 'Alufsio Cavatcantl e outros (Brasil), 16 de abril de 2001·, p8r-a; 138; CIDH. Relat6rlo No-. 43108, Caso 
12.009, Leidy Daycin. Sanchez (ColOmbia), 23 de julho de 2008, paras. 54 e 57; a C!OH, RELATORIO SOBRE TERRORlSMO E 
DIAEITOS HUMANOS (22 de outubro de 20021, para. 87 (nota de rodap8 250). 

227 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Adotado palo O!tavo Congresso 
da ONU sabre a Prevenyao do Crirrie e o Tratamento dos De\lnquentes, Havana, Cuba, 27 de agosto a 7 de setembro de· 
1990. 

· 226 Code of Conduct tor Law Enforcement Officials. Adotado pela Assembleia Geral da ONU, Resoluliao 34/169 de 
17 de dezembro de 1979. 0 comentcirio de autoridade sabre esta disposh;:§o indica, no pertinente, que: 

(a) This provision emphasizes that the use of force by law enforcement officials should be exceptional; while it 
implies that law enforcement officials may be authorized to use force as is-reasonably necessary under the circumstances for 
the prevention of crime or in effecting or assisting in the lawful arrest of offenders or suspected offenders, no force going 
beyond that may be used. 

(b} National law ordinarily restricts the use of force by law enforcement ·officials in accordance with a principle of 
proporaonality. It is to be understood that such national principles ot proportionality are to be respected in the interpretation 
of this provision. In no case should this provision be interpreted to authorize the use of force which is disproportionate to the 
legitimate objective to be ach;eved. · 

229 ClDH, Relat6rio No. 11110, Caso 12.488, Membros da Familia Barrios (VeneZuela), 16 de marqo de 2010, para. 
91 (como submetido a Corte !nteramericana am 26 de julho de 2010). Ver tambem C\DH. Relat6rio No. 34100, Caso 
11.291, Carandlru {Brasil), 13 de abr\1 de 2000, paras. 62, 63 e 91; e CIDH. Relat6rio No, 1/96, Caso 10.559, Chumbivilcas 
(Peru),~ 0 de maryo de 1996, V.2. 
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FuncionBrios encarregados de fazer cumprir a lei, ao realizar suas fungOes, devem, na medida 
do passive I, aplicar meios naoMvlolentos antes de recorrer ao usa da forya e de arm as de fogo. 
Eles podem usar a forga e arm as de fogo somente no caso dos outros meios serem ineficazes 
ou se for improv8ve1 que alcancem o resultado desejado. 

FuncionBrios encarregados de fazer cumprir a lei nao devem usar armas de fogo exceto em 
legftima defesa au para defender terceiros de ameayas jminentes de morte ou les§o grave, 
para prevenir a execuc;ao de urn crime particularmente grave envolvendo seria ameaya a vida, 
para prender uma pessoa que represents esse perigo e resista sua autoridade, ou para prevenir 
a sua fuga, e apenas quando outros meios menos extremes forem insuficientes para lograr 
esses objetivos. Em todo case, o usa leta! intencional de armas de fogo s6 pode ser feito 
quando estritamente inevitavel para proteger vidas. 230 

135. De forma similar, a CIDH ressaltou que: 

Os meios que podem ser utilizados pelo Estado para proteger sua seguranc;:a ou a de seus 
cidad§os nao sao ilimitados, no entanto. Pelo contrario, como especificado pela Corte, 
'independentemente da gravidade de determlnadas aq5es e a culpabilidade dos perpetradores 
de certos delitos, o poder do Estado nao· e illmitado, nem pode o Estado recorrer a quaisquer 
me los para alcanyar seus fins'. "231 

136. Tambem nas mesmas linhas, a Corte lnteramericana precisou detalhadamente os 
padroes internacionais para o uso da for9a da seguinte forma: excepcionalidade, necessidade, 
proporcionalidade e humanidade: 

0 usa da torya par funcion8rios encarregados de fazer cumprir a lei deve ser definido pela 
excepciona!idade e deve ser planejado e proporcionalmente limitado pelas autoridades. 
Destarte, o Tribunal considerou que a for9a ou meios coercitivos s6 podem ser usados uma 
vez que todos outros meios hajam sido exauridos e falhado.lcita"aoomltid~J 

0 uso de forya leta! e de armas de fogo contra ·lndivrduos poi- funCiOnarios encarregados de 
fazer cumprir a lei - que deve ser proibido como regra geral - somente e justificado em casas 
ainda mais extraordinB.rios. As circunstancias excepcionais sob as quais arm as de fogo e fon;;a 
leta\ podem ser utllizadas devem estar determinados par lei e lnterpretados restritlvamente, de 
maneira que sejam usados o mrnlmo possfvel em todas as circunstancias e nunca excedam o 
uso "absolutamente necessaria" em re!ayao a forc;:a au ameaya.que. sey pretends repeltr,lc!t""~o 
omllidal 

Quando se utilize forya excessiva, toda privay:§o da vida resultants e arbitrMia.tclta,.BoomHidal 

0 uso da forya deve estar limitado pelos prindpios de proporCionaHdade, necessidade e 
humanidade, 0 usa 'excessive ou desproporcionado da forya par funcionarios encarregados de 
fazer cumprir a lei que resultem na perda da vida pode, portanto, constituir privay5es 
arbitr8rias da vida. 0 princfpio de necessidade justifica s6 aquelas medidas de vio!lmcia militar 
que nao sao proibidas pelo direito internaclona! e que sao pertinentes e proporcionais a 

230 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Adotado pelo Oitevo Congresso 
de ONU sabre a Preven9ao do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, Havana, Cuba, 27 de agosto a 7 de setembro de 
1990. 0 coment.:lrio de autoridade sabre o artigo 3 do C6dlgo de Conduta da ONU tambem indica, no pertinente, que: 

{c) The use of firearms is considered an extreme measure. Everv effort should be made to exclude the use of firearms, 
especially against children. In general~ firearms should not be used except when a suspected offender offers armed resistance 
or otherwise jeopardizes the lives of others and less extreme measures are not sufficient to restrain or apprehend the 
suspected offender. In every instance in which a firearm is discharged, a report should be made promptly to the competent 
authorities. 

:ZJl CIDH, RELAT6RI-O SbBRE TERRORISMO E DIREITOS HUMANOS (22 de outubro de 2002}, para. 89 (citanda Corte IDH. 
Caso Velasquez Rodrfguez vs. Honduras. MSdto. Sentem;:a de 29 de julho de 1988. S6rie C No. 4, para. 154; e Corte !DH. 
Caso Godfnez-Cruz v, Honduras. Merito. Sentenya de 20 de janeiro de 1989. serie C No.5, para. 162). 
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garantia da pronta rendi98o do inimigo com o menor custo possfvel de recursos humanos e 
econOmic:os. 0 prindpio de humanidade complementa e inerentemente !imita o princfpio de 
necessidade proibindo aquelas medidas de viol~ncia que nao sao necess8.rias {i.e. pertlnentes 
e proporcionais) para alcanc;:ar uma vantagem militar definitive. Em situac;5es de paz, os 
agentes do Estado devem distinguir entre pessoas que, par suas ac;:Oes, constituem uma 
ameaya iminente de morte au lesao grave e aquelas que nao representam tal ameac;:a, e uti!izar 
a tory a somente contra as primeiras_!citoQiill omitidaJ 232 

137. Adicionalmente, a Corte lnteramericana estabeleceu regras claras sabre 0 onus da 
prova, quando se alega que uma morte lou, como no presente case, 13 mortes por vez) ocorreu 
como consequSncia do usa tegitimo da forya, da seguinte maneira: 11 Sempre que o uso da forya 
resulta na morte ou lesOes a urna ou mais pessoas, o Estado deve dar uma explicac;ao convincente e 
satisfat6ria dos fatos e refutar as alegaQiles relacionadas a sua responsabilidade, atraves de provas 
adequadas. ""' Em outras palavras, o Estado dave provar que a rea9ilo das suas toryas de 
seguran9a foi tao excepcional, necessana e proporcional quanto exigido pela· situayao, 
particularmente pelas amea9as impostas pelas vftimas; e que seus agentes inicialmente tentaram 
outros metodos menos letais de intervenr;§o que resultaram ineficazes. 234 

138. Em ultima instiincia, a Corte lnteramericana determinou que: 

A Corte reconhece o alto valor probat6rio de provas testemunhais e circunstanciais e das 
inferOncias l6gicas pertinentes em · casas de execw;:5es extrajudiciais, com tad as as 
dificuldades probat6rlas resultantes daquelas quando estao inseridas no contexte de uma 
pr<'.itica de graves viola96es de direitos humanos promovida ou tolerada pelo Estado.lcltaGaoomltide.l 

Esta Corte considers que se estB provado para um caso especffico que ele se encaixa no 
paddle de execuy5es extrajudlciais, e razoavel presumir e conclulr que existe responsabilidade 
internacional do Estado.235 

139. Os criterios anteriormente mencionados sao aplicaveis a estes dais casas, e sao 
ainda mais cruciais em se tratando de casos inseridos no contexte de uma pratica de graves 
violac;5es de direitos humanos promovida ou tolerada pelo Estado. A CIDH fundamentou 
detalhadamente supra (paras. 31-81) que no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro existe um 
padrao de usa excessive da for9a e/ou execuQoes sumarias pela polfcia, o qual e tolerado 
institucionalmente - se nao encorajado - pelas autoridades. A CIDH tambem considera que estes 
dais casas exemplificam integralmente essa pratica, vista que a polrcia r_ealizou duas opera96es num 

· lapse de 7 meses na Favela Nova Brasrlia e matou 13 pessoas em ·cada. uma del as, com poucos 
policiais feridos, depois imediatamente justificou a magnitude e a letalidade da for9a utilizada 
alegando confrontos armadas com marginais; imediatamente removeu os 26 cadaveres do local do 
crime impossibilitando assim a produc;ao de provas relevantes no local do crime; de fate nao realizou 
prontamente investiga96es no local dos crimes ou empreendeu esfor<;os para localizar e colher 

232 Corte IDH, Caso Zambrano VBlez e Outros v. Equador. MBrlto, Reparay6es e Custas. Sentenc;a de 4 de ju!ho de 
2007, S8rie C No. 166, paras. 83-85. Ver tambem Corte IDH, Caso Montero Aranguren e outros (Centro de Detenyao de 
Catia) v. Venezuela. Excec;Oes Prelimlnares, MBrlto, Reparar;Oes e Custas. Senten<;:a de 5 de julho de 2006. SBrie C No. 150, 
paras. 67-69. 

233 Corte !DH, Caso ·Montero Aranguren e outros (Centro de Deten.;:ao de Catia) v. Venezuela. Excey5es 
Preliminares, MSrito, Reparay5es e Custas. Sentem;:a de 5 de julho de 2006. Serie C No. 150, para. 80. 

234 Ver Corte IDH, Caso Zambrano Velez e outros v. Equador. Mt9rito, Repara96es e Custas. Sentenc;:a de 4 de julho 
de 2007. Serle C No. 166, para. 108i CIDH. Relat6rio No. 11/10, Caso 12.488, Membros da Famflia Barrios (Venezuela), 16 
de man;:o de 2010, para. 96 {como submetido a Corte !nteramerlcana em 26 de Julho de 2010); e CIOH. Relat6rlo No. 881_10, 
Caso 12.661, N8stor Jose e Luis UzccHegui e outros {Venezuela), 14 de ju!ho de 2010, para. 164 {como submetido a Corte 
lnteramericana em 22 de outubro de 2010}. 

236 Corte IDH, Caso Juan Humberto sanchez v. Honduras. Exce9ao Preliminar, M8rito, ReparayOes a Custas. 
SentenQa de 7 de junho de 2003. Serie C No. 99, para. 108. 
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depoimentos de urn amplo conjunto de testemunhas potenciais dos eventos; imediatamente 
registrou todas as 26 mortes atraves de "autos de resistencia"; focalizou as investiga<;5es que 
foram instauradas nos antecedentes crimir:tais dos mortos e/ou na sua oonduta criminal ao inv8s de 
focar na determina980 da legalidade do uso da for<;a; depositou confian<;a demais nas declara<;6es 
dos policiais que participaram das incursoes; e finalmente, deixou a morte das 26 vftimas destes 
dais casas inexplicadas. 

140. Adicionalmente, a Comissao lnteramericana observe que ate a data de aprovaqao 
deste relat6rio - mais de 16 anos desde as incursoes policiais de 18 de outubro de 1994 e 8 de 
maio .de 1995 - as investigaqoes domesticas sabre os fatos niio determinaram, por urn Jado, se o 
uso da for<;a pela polfcia toi Jfcito. Por outro lado, tampouco estabeleceram se as 26 vitimas que 
morreram durante essas incursoes policiais de fato estavam armadas; se ales atiraram contra a 
polfcia; e se eles realmente representavam uma amea<;a a vida dos policiais ou de terceiros. Sobre 
este ultimo ponto, a Comissao lnteramericana reconhece que hii indfcios suficientes de que uma vei. 
iniciada a opera<;:ao policial em cada caso, houve troca de tiros entre a polfcia e "indivfduos 
armadas". No entanto, se as investiga96es sabre a Jegalidade das mortes das 26 vftimas mortas 
tivessem sido apropriadas, elas deveriam ter estabelecido que os falecidos correspondiam a 
alguns/todos aqueles indivfduos armadas, que representavam uma amea<;a real e/ou iminente e que 
a for<;a Litilizada foi tao axcepcional, proporcional e necessaria quanto a· situa<;iio requeria. 
Conforms supramencionado, era obriga9iio do Estado aplicar a devida diligencia para provar que o 
uso da for<;a por seus agentes foi legftimo, e a Comissao lnteramericana considers que essa 
obriga<;iio nao foi cumprida. 

141. Alem das falhas procedimentais, e ate mesmo a natureza equivocada dos inqueritos 
realizados sabre estes dois casos, que serao detalhadas com mais rigor infra (Capitulo V.C.), a CJDH 
chama aten<;iio ao fato de que mesmo uma analise superficial dos autos de exame cadaverico das 
26 vftimas provoca serias dllvidas sobre se a polfcia usou for9a leta! excessive contra elas. Como 
descrito detalhadamente supra (paras. 87 e 113), a maioria das 26 vftimas apresentavam oriffcios 
de entrada de bala em zonas vitais do corpo, como as olhos, regi5es temporais, cabeya, rosto, 
t6rax, ou receberam tiros por triis na parte superior das cost!'S ou na cabe9a. Estes tipos de les5es 
por armas de fogo desacreditam de forma consideravel a versilo da polfcia sobre urn confronto 
armada com as 26 vftimas mortas. 236 

142. Em rela91io a falta de investiga<;ao adequada dos iatos pelo Estado, a CJDH 
estabeleceu que a obriga9ii0 oriunda do artigo 4 da Conven<;ao Americana de proteger o direito a 
vida, interpretada em rela9iio com a disposi9ao geral contida no artigo 1.1 do mesmo instrumento, 
significa o seguinte: 

[D]eve estar implfclto algum tipo de lnvestigayaq oficlal, quando urn indivrduo e marta 
mediante o usa de fon;:a. A investig8yao deve ser levada a cabo par um 6rg8.o eficiente e 
imparcial. Seu prop6sito essencial deve orientar-se para a garantia da implementac;:ao das leis 

·do pafs que protegem o dire"ito a vida e assegurar, nos casas de envolvimenta de a gentes do 
Estado como auiores, que estes sejam submetidos a processo pelos atos incidentes na esfera 
de sua responsabilidade.lclta<;:ao omltidal A investigay§o. deve ser capaz de levar a identificayao e 
punh;:8o des responsaveis. Esta nao e uma obrigayao de meios, mas, antes, de resultado. 
Oualquer defici~ncia na investigayao que diminua a sua capacidade de estcibelecer a causa da 
morts, au a responsabilidade do autor, fara com que se produza uma falha no padrao exlgldo 
para esse efeito.lcitP<;:ia amitldal Alem disso, para que a investigayao sabre urn a morte causada par 
agentes estatais fora do quadro das excey5es legais seja eficlente, deve ser conduzida sob a 
responsabilldade de pessoas independentes das implicadas nos fatos.tcttaqllo omltlda] lsso nao diz 

236 Ver1 mutatis mutandi, CIOH. Relat6rlo No. 26/09, Case 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de marc;o de 
2009, para. 50. 
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respeito unicamente a uma independ6ncia hierarquica, mas, tambBm, a uma independ~ncia 
pratica,lcltaQ~o ornlt!dal E precise que urn elemento de ascrutfnio pUblico ace[t8ve] esteja pres ante 

na investiga9ao, ou em seus resultados, para assagurar de maneira tanto te6rica quanta 
pratica que a popu!ac;ao mantenha a sua confiantta em que a autoridade e tiel a observancia 
do imperio da lei, prevenindo desse modo toda apar8ncia de cooptay§o ou toler§ncia em 
relay§ a a atos contraries ao mesmo. 1 '" 11 ~'<110 omitldel 237 

143. Os Princfpios Biisicos da ONU tambem exigem um processo de revisao efetiva par 
autoridades independentes sempre que uma arma de fogo e utilizada e em todo caso de morte, 
lesao grave au outras consequ~ncias serias. As vftimas, seus parentes ou outros afetados pelo uso 
da for<;a ou de armas de fogo e/ou seus representantes legais tambem devem ter acesso a um 
processo independents, inclusive um processo judicial."' Similarmente, a Corte Europeia de Direitos 
Humanos tambem detalhou os requisites que deve preencher uma investiga<;ao efetiva para avaliar a 
legalidade do usa da for<;a letal. Nas palavras desse Tribunal: 

Deve haver alguma forma de investigay§o oficial efetiva quando indivfduos sao mortos como 
resultado do uso da for9a (citar;ao omitida). 0 prop6sito essencial dessa investigayao e 
assegurar a efetiva implementayao das leis domBsticas que protegem o direito a vida e, 
naqueles casas que envolvem agentes ou 6rg§os do Estado, garantir sua rendi98o de contas 
pelas mortes ocorridas sob sua responsabilidade L .. ]. 

Para que uma investiga<;:ao sabre uma suposta execu98o ilegal par agentes estatais seja 
efetiva, pode geralmente ser considerado necessaria que as pessoas respons8veis par ela e 
aquelas que a realizam sejam independentes daqueles implicadas nos f·atos (citayao omitida}. 
lsto significa nao somente uma ausBncia de conexao hierarquica au institucional, mas tamb6m 
uma independencia na pnhica (cita9Eio omit!da). 

A investiga980 tamb6m deve ser efetiva no sen"tido de ser capaz de chegar a uma 
determinac;:Eio sabre se o usa da for9a nesses casas foi ou nE!o justlf!cado pelas circunstancias 
(cltaqao omitida). Esta nao e uma obrigac;:ao de resultados, mas sim de meios. As autoridades 
devem ter adotado as medidas razo8veis ao seu alcance para proteger as provas relativas ao 
incilfente, incluindo lnter alia depoimentos de testemunhas oculares, provas periciais e, se for 
o caso, uma aut6psia que proporcione um registro complete e exato da les§o e uma analise 
objetiva das conclus5es c!fnicas, inclusive a causa da morte (citac;:ao omitlda). Qualquer 
deficiencia na investigac;:ao que prejudique- sua capacldade de estabelecer a causa da morte ou 
a pessoa ou pessoas responsBveis cqrrera o risco de descumprir esse cr_iterio._ 

Nesse contexte, um requisite de prontidao e celeridade razoavel esta implrcito (citac;:ao 
omitida). Deve¥se aceitar que podem exlstir obst8culos ou diflculdades que previnam o 

l 37 CIDH, Relat6rlo No. 26109, Caso 12.440, Wallace de Almeida {Brasil), 20 de maryo de 2009, para. 111. 

238 Ver Basic Principles an the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Prlncfpios 22 e 23: 

22. Governments and law enforcement agencies shall establish effective reporting and review procedures for all 
incidents referred to in prfnci'ples 6 and 11ft). For incidents reported pursuant to these principles, Governments and law 
enforcement agencies shall ensure that an effective re.view process ./s available and that independent administrative or 
prosecutorial authorities are In a position to exercise jurisdiction in appropriate circumstances. In cases of death and serious 
injury or other grave consequences, a detailed report shall be sent promptly to the competent authorities responsible for 
admfni:;trative review and judicial control. 

23. Persons affected by the use of force and firearms or their legal ·representatives shall have access to an 
independent process, including a judicial process. In the event of the death of such persons, this provision shall apply to their 
dependants accordingly. 

Outras autoridades de direitos hum a nos denominaram esse quartb princfpio como "Accountability" lrendi9§o ·de 
contas). Ver, par exemplo, AMNESTY INTEANATIONAL1 UNDERSTANDING POLICING: A RESOURCE FOR HUMAN RIGHT ACTIVISTS (2007), 
Parte Ill. Poderes da Policla, 5. Uso da For9a pela Pollcia, pgs. 126-128 (identificando os seguintes 4 princfpios-chaves de 
direitos humanos relacionados com o uso da forya e de armas de fogo: proporcionalidade, legalldade, accountability e 
necessldade]. 
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avanyo de uma investigavao numa situagao particular. Porem, uma resposta pontual pelas 
autoridades na investigavao do usa de for9a leta! geralmente pode ser considerada essencial 
para a manuten9§o da confianya da sociedade na sua adesao ao estado de direito bem como 
para prevenir qualquer apan3ncia de co!usao au to!erB.ncia com atos ilicitos. 

Pelas mesmas raz6es, deve existir um nfvel suficiente de escrutfnio pulico da investigac;::8o au 
de seus resultados para assegurar a rendiyao de contas na pr8tica bern como na teoria. 0 grau 
de escrutrnio pdblico exigido pede variar de case a case. Em todo caso, no entanto, as 
familiares da vrtima devem estar envolvidos no procedimento na medida necessaria para 
salvaguardar seus interesses legrtimos (cita9ao omitida). 239 

144. Sabre este ultimo ponte, a Corte lnteramericana determinou consistentemente que 
os artigos 4 e 1 .1 da Convenc;:ao Americana lidos em conjunto obrigam os Estados "a investigar 
viola90es de quaisquer direitos substantives que devam ser protegidos ou garantidos.lcna~acomltldaJ Esta 

obrigac;:ao geral e particulamente importante em casas envolvendo o usa leta! da forqa, "'" vista que: 

Em casas de execu<;:5es extrajudiciais, 6 essencial que os Estados investiguem efetivamente a priva!f50 
do dlreito a vida, e se for a case, castiguem todos as responsavels, especialmente quando agentes 
estatals est§o envolvidos, jci que do contnlrio, estariam crlando, num ambiente de impunidade, as 
condic;:Oes necessarlas para a repetic;:8o deste tipo de fates, o que e contr8rio ao dever de respeitar e 
garantir o direito a vida,lcitavi!o omitldal Alem disso, se as ac;Oes que violam direitos humanos nao sao 
investigadas seriamente, elas resultariam, de alguma maneira, auxiliadas pelo poder pUblico, o que 
compromete a respo.nsabilidade internacional do Estado,tcltaQiioomltldaJ 241 

145. A CIDH observe com grave preocupa9iio que a morte das 26 vitimas falecidas 
ocorreu num contexte de violencia policial a epoca destes eventos, em que os policiais do Rio de 
Janeiro usavam for9a considerada desproporcional nas suas operaQ5es. 242 A maioria desses crimes 
permaneceram sem investiga96es e puniyao, o que tamb8m indica toler8ncia ou encorajamento 
institucional par parte de autoridades do Estado em relayao ao usa ilegftimo de forc;:a leta! pela 
polfcia (supra paras. 41-62). Com base nas considera96es anteriores, a Comissao Inter americana 
considera que o Brasil violou o direito a vida de Alberto dos Santos Ramos; Andre Luiz Neri da Silva; 
Macmiller Faria Neves; Fabio Henrique Fernandes; Robson Genuine dos Santos; Adriano Silva 
Donato; Evandro de Oliveira; Alex Vianna dos Santos; Alan Kardec Silva de Oliveira; Sergio Mendes 
Oliveira; Ranilson Jose de So~za; Ciemilson dos Santos Moura; Alexander Batista de Souza; Cosme 
Rosa Genoveva; Anderson Mendes; Eduardo Pinto da Silva; Nilton. Ramos de Oliveira Junior; 
Anderson Abrantes da Silva; Marcia Felix; Alex Fonseca Costa; Jacques Douglas Malo Rodrigues; 
Renata lnacio da Silva; Ciro Pereira Dutra; Welington Silva; Fabio Ribeiro Castor; e Alex Sandra 
Alves dos Reis. 

146. A Comissao lnteramericana enfatiza que a luz dos fatos provados, o Estado violou o 
direito a vida. das 26 vftimas anteriormente mencionadas a partir de uma perspective dupla. 
Primeiramente, h8 fundamentos suficientes para concluir que suas mortes foram causadas pelo usa 

239 CEDH. Hugh Jordan v. Re;no Un;do, Demanda no. 24746/94, Sentenya de 4 de maio de 2001, paras. 105~1 09. 

24° Corte IDH, Caso Zambrano Velez e outros v. Equador. Mer!to, Repara90es e Custas. Sentenya de 4 de julho de 
2007, S6rie C No. 166, para. 88. Ver tambem Corte IDH, Caso Montero Aranguren e outros {Centro de Detenyi:!o de Catia) 
v, Venezuela. Excec;:Oes Prellmlnares, Merlto, ReparayOes e Custas. Sentenc;:a de 5 de julho de 2006. Serie C No. 150, para. 
79. 

241 Corte lDH, Caso Servell6n Garcfa e outros v. Honduras. MSrlto, Repar~yOes e Custas. Sentenqa de 21 de 
setembro de 2006. Serle C No. 152, para. 123. 

242 Ver, mutatis mutandi, CJDH·. Re!at6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida {BrasH), 20 de man;:o de 
2009, para, 47; C!DH. Re!at6rio No. 33/04, Caso 11.634, Jai!ton Neri da Fonseca {Brasil), 11 de marva de 2004, para. 77; 
CIDH. Re!at6rio No. 9/00, Case 11.598, Alonso Eugenio da Silva (Brasil), 24 de feverelro de 2000, para. 33; e CIDH. 
Relat6rlo No. 10/00, Case 11.599, Marcos Aurelio de Oliveira !Brasil), 24 de fevereiro de 2000, para. 32. 
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excessive de forc;a letal pelos policiais, dentro de urn padrao de usa excessive da for<;:a e/ou 
execuc;oes sum arias pela policia, seguido pel a falta de rendic;ao de contas e/ou impunidade, no Brasil 
e no Rio de Janeiro (supra paras. 31-81). Em segundo Iugar, esse padrao criou uma atmosfera que 
e incompativel com a efetiva protec;ao do direito a vida, vista que a tolerancia e/ou encorajamento 
do Estado a essas praticas realmente deteriorou sua capacidade de garantir a criac;ao das condic;6es 
exigidas para prevenir violac;oes deste direito inalienavel e especificamente, do devar de evitar 
violac;6es desse direito par seus pr6prios agentes de seguranc;a. Em conclusao, a Comissao 
lnteramericana decide que o Brasil violou o artigo 4.1, em relac;ao com o artigo 1.1 da Convenc;ao 
Americana243 em detrimento das 26 vftimas mencionadas acima. 

Polftica de seguranga publica implementada no Rio de Janeiro 

147. A CIDH estabeleceu que: 

A seguran9a sempre foi uma das principals fun96es dos Estados, e a seguranya cldada e a 
situayao que permite que as pessoas vivam livres da ameac;:a da violEmcia e do crime, e na 
qual o Estado tam as capacidades necessaries para garantir e proteger os direitos humanos 
diretamente afetados par aqueles. Portanto, a seguranya cidada esta estreitamente vlnculada 
com as direitos que precisam ser protegidos devido a sua especial vulnerabilidade diante de 
atos violentos au criminosos, [inclusive] 0 direito [)a vida [ ... ],244 

148. Com efeito, na opiniao da Comissao lnteramericana, 11existe uma estreita relay§o 
entre seguranya cidada e direitos humanos,"246 A18m disso, e particularmente relevante ao contexte 
retratado par estes dais casas, no seu recentemente publicado "Relat6rio sabre Seguranc;a Cidada e 
Direitos Humanos", a CIDH expressou que, "os governos autoritarios e as ditaduras militares que 
atuaram no Hemisferio nas ultimas decadas, desconhecendo as obrigac;oes dos Estados em materia 
de garantia dos direitos humanos, deixaram como legado uma situac;ao de permanente reproduviio 
da violencia. " 246 A Comissao lnteramericana tambem indicou que "o abuso da autoridade policial no 
ambito urbana tem-se cot')stitufdo em um dos fatores de risco para a seguranya individual;"247 vista 
que as polfticas de seguranga ·publica historicamente desenvolvidas nas Americas "tem-se 
caracterizado, em termos gerais, par sua desvinculayao dos parametres internacionais em materia 
de dir6itos humanos e, em muitos casas, em nome da prevenyBo e centrale do crime e da violencia, 
tem-se apelado para o usa da for9a de maneira ilegal e arbitraria. ""' 

149. Nas palavras da Comls;ao lnteramericana, "a insegur.an9a gerada pela criminalidade 
e pela violencia nas Americas constitui um grave problema, no qual esta em jogo a vig~ncia dos 

. direitos humanos. " 249 Em Ultima inst8ncia, portanto: 

A construgao de uma polft!ca sabre seguran9a cldada deve incorporar as parametres de 
dlreitos humanos como guia e, por sua vez, como limite infranqueavel para as lnterven<;:aes do 
Estado. Estes se encontram constituldos pelo marco juridico emanado dos instrumentos que 

243 Ver, mutatis mutandi, Corte IDH, Caso Juan H~mberto sanchez v. Honduras. Exceyao Preliminar, M8rlto, 
Aeparay6es e Custas. Santenya de 7 de ]unho de 2003. S8rle C No. 99, paras. 109 e 110. 

244 CIDH, DEMOCRAC!A E O!RE!TOS HUMANOS NA VENEZUELA, OEA/Ser.l/V/!I.Ooc. 54 (30 de dezembro de 2009), para. 
670. 

245 CIDH, DEMOCRACIA E D!REJTOS HUMANOS NA VENEZUELA (30 de dezembro de 2009), para. 671. 

246 CIDH, RELAT0RJO SOBRE SEGURAN<;:A C!DADA E O!REITOS HUMANOS, OEA/Ser.l/V/IJ.Ooc. 57 (31 de dezembro de 
2009), para. 25. 

247 CIDH, RELAT6RIO SOBRE SEGURAN<;:A C!DADA E DIRElTOS HUMANOS (31 de dezembro de 2009), ·para, 24. 

248 CIOH, RElAT6RIO SOBRE SEGURANCA CIDADA. E 0JREITOS HUMANOS {31 de dezembro de 2009), para. 32. 

249 CIDH, RELAT6RJO SOBRE SEGURAN<;:A C!DADA E DIREITOS HU~ANOS (31 de dezembro de 2009}, para. 35. 
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conformam a Direito lnternacional dos Direitos Humanos, assim como palos pronunciamentos 
e pe!a jurisprud6ncia dos organismos de controls que integram os diferentes sistemas de 
proteqao. As normas estabelecem orientay6es gerais, determinando mfnimos de proteyao, que 
devem ser nacessariamente respeitados palo Estado. A Comissao reitera que tern recordado 
aos Estados Membros, em v8rias oport1,mldades, sabre sua obriga98o de garantir a seguranqa 
pUblica e o Estado de Direito, dentro do plena respeito aos direitos humanos.lc!ta~ao omltrdlll E a 
partir desta premissa que os Estados Membros devem definir, e levar adiante, as medidas 
necessaries para garantir os direitos mais vulnera.veis frente a contextos crfticos de altos 
niveis de violancia e criminalidade. 260 

150. A CIDH reitera que as mortes das 26 vitimas falecidas destes dais casos ocorreram 
par a9ilo da polfcia, de acordo com uma pratica de usa excessive da forqa e/ou execuqoes sumarias, 
falta de rendiqao de contas e impunidade. Nesse sentido, a Comissao lnteramericana indicou 
reiteradamente que "o costume de trabalhar de uma determinada maneira, sem controle sabre os 
abuses que possam co meter, crlou vfcios diffceis de erradicar. "'" Com efeito, "a seguran<;a cidada 
nao depende apen-as da polfcia;" 252 por9m a CIDH considera que a polfcia e "uma engrenagem 
insubstitufvel para as garantias dos direitos humanos comprometidos perante a violi'mcia e a 
criminalidade. "'" A CIDH observa com preocupaqao que no Brasil (e no Rio de Janeiro), desde a 
ditadura militar de 1964-1 985 ate o presente (supra paras. 31-81), o model a utilizado para treinar e 
profissionalizar a polfcia possui "caracter[sticas militares, isolado da sociedade."'" Par outro lado, a 
CIDH tamb8m reconheceu que, "a promoqao da seguranqa cidada com enfoque nos direitos 
humanos exige tambem que seja dada atenqao ~ seguran9a e aos direitos dos agentes do Estado, 
inclusive dos membros da polfcia. r/;255 

151. No que diz respeito ao contexte destes do is casas, e as incurs6es policiais realizadas 
na Favela Nova Brasflia em 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995, a CIDH enfatiza que, 
mesmo nos casas relacionados com "o narcotriitico e com o crime organizado [ ... ], para o bom 
funcionemento de um sistema democriitico, [estas atividades] devem corresponder a for.;as policiais 
civis, submetidas aos correspondentes controles par parte do parlamento e, em. seu .caso, do 
sistema judicial. " 255 A Comissao lnteramericana tom a nota colT! especial preocupay8o de que tanto 
perante este 6rgao de direitos humanos como no decorrer das investiga9oes domesticas sabre estes 
dais casas, autoridades do Estado referiram-se as incurs6es policiais ein questao como operaq6es de 
"guerra" ou "similar a guerra" (supra paras. 23, 116 e 124), o que, par sua vez, foi repetidamente 
criticado par autoridades internacionais de direitos humanos, inclufda .a propria CIDH (supra paras. 
57, 58, 59, 70, 71 e 78). · 

152. A Comissao lnteramericana ressalta a especial gravidade de concluir que um Estado 
Parte da ConvenQi'io empreendeu ou tolerou uma pratica sistematica de uso excessive de for9a letal 
pela polfcia, em violayao ao direito a vida. Nesse sentido; o membra da Comissao Felipe Gonzalez, 
Relator para o Brasil, realizou uma visita de trabalho ao Brasil de 28 de junho a 2 de julho de 2010, 

25° ClDH, RELAT6RIO SOBRE SEGURANCA CIDADA E DIREITOS HUMANOS (31 de dezembro de 2009}, para. 50. 

251 ClDH, RELAT6RIO SOBRE SEGURANCA CIDADA E DIRElTOS HUMANOS (31 de dezembro de 2009), para. 94 {cltando 
CIDH, RELAT6RIO SOBAE A SITUAc;:Ao DE DIREITOS HUMANOS NO MEXICO, 24 de setembro de 1998, para, 390). 

252 CIDH, RELAT6RIO SOBAE SEGURANCA CIDADA E DIREITOS HUMANOS (31 de dezembro de 2009), para, 222. 

253 CIOH, RELAT6RIO SbBRS SEGURANt;A CIDADA E DIREITOS HUMANOS (31 de deiembro de 2009), para. 222. 

254 CIOH, RELAr6AIO SOBRE SEGURANCA CJDADA E DIREITOS HUMANOS (31 de dezembro ~e 2009), para. 223. 

255 ClOH, RELAT6R!O SOBRE SEGURANt;:A CIDADJi. E OIREITOS HUMANOS (31 de dezembro de 2009), para. 224. 

256 CIDH,.RELAT6RIO SOBRE SEGURANCA CIDADA E DIREITOS HUMANOS (31 de dezembro de 2009), para. 104. 
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a tim de receber informa<;>oes, particularmente sabre seguran9a cidadii, com o objetivo de preparar 
uma futura visita de observa<;>iio in loco ao pais sabre o assunto em questiio."' 

153. Durante a visita de trabalho, a CIDH recebeu informa<;:ao sabre iniciativas nacionais 
recentes para controlar a vioiE:ncia policial e, especificamente 1 combater o u;:;o excessive de forqa 
letal pela polfcia no Brasil, tais como o Programa Nacional de Seguran<;>a com Cidadania 
IPRONASCI}, que tem como objetivo promover os direitos humanos e ao mesmo tempo controlar a 
violencia; e o 3° Plano Nacional de Direitos Humanos IPNDH-3), que inclui como sua Diretriz 14 o 
combate a violencia institucional com a redu<;>ao da letalidade policial (e dentro dessa diretriz, o 
objetivo estrategico IV refere-se ao combate as execuyoes extrajudiciais perpetradas par agentes do 
Estado). No Rio de Janeiro, a delega<;>ao da CIDH recebeu informa<;>oes sobre o desenvolvimento do 
modelo de polfcia comunit~ria conhecido como Unidade de Polfcia Pacificadora IUPP), que esta 
sendo implementado nas favelas do Rio de Janeiro. A CIDH aguarda com interesse a possibilidade 
de avaliar essas iniciativas recentes de forma mais aprofundada e in loco, a fim de examinar sua 
compatibilidade com a Conven<;>ao Americana e com outros padr5es internacionais sobre o direito a 
vida, o uso da forqa, e seguran<;>a cidada e direitos humanos que foram detalhados acima. 

154. Por ultimo, sabre este ponto, a CIDH relembra que "Declara<;:ao de San Salvador 
·sabre Seguran9a Cidada nas Americas," recentemente adotada pel a Assembleia Geral da OEA, 
reconhece que o conceito de seguran9a no Hemisferio e baseado no respeito, promo<;:ao e defesa 
dos direitos humanos; que as condiq5es de seguranqa pUblica melhoram atraves do respeito integral 
pelos direitos humanos; e que e necessaria promover e fortalecer po!iticas estatais de segurant;:a 
publica abrangentes e a Iongo prazo, e que garantam a integral prote98o e promoc;:iio dos direitos 
humanos. 258 

Protegao especial para as crian9as (artigos 4.1 e 19, 2
!;

9 em relayao coin o artigo 1.1 da 
Convengao Americana) 

155. A CIDH observe que, conforme as certid5es de 6bito das supostas vftimas (supra 
paras. 87 e 113), as seguintes 6 vftimas mortas eram crianc;:as a epoca de suas mortes: Andre Luiz 
Neri .da Silva, 17 a nos de idade; Alex Vi anna dos Santos, 17 anos de idade; Alan Kardec Silva de 
Oliveira, 14 anos de idade; Macmiller Faria Neves, 17 enos de idade; Nilton Ramos de Oliveira 
Junior, 17 anos de idade; e Welington Silva, 17 anos de idade. A CIDH. tambem toma nota de que 
o Brasil ratificou a Convenc;:ao sabre os Direitos da Crian9a em 25 de· setembro de 1990; portanto 
tanto a Conven9ao Americana como a Conven9ao sabre os Direitos da Crian<;>a estavam vigentes 
para o Estado, quando a polfcia matou essas 6 crian9as. A CIDH ja declarou acima que as mortes 
dessas 6 criam;as ocorreram num contexte de usa excessivo da forya e/ou execuy6es sumarias pela 
polfcia brasileira. Adicionalmente, de acordo com relat6rios de ONGs (supra paras. 43, 46 e 47), 
bem como as investiga96es realizadas pela CPI criada pelo Congresso brasileiro para investigar o 
"extermfnio" de crian<;>as (supra paras. 43 e 441, na epoca dos tatos, esse contexte de violencia 
tamb6m era marcado por preocupantes nUmeros de assassinates indiscriminados de crian9as pela 
polfcia. 200 

257 Ver CIOH, RELAT6R!O ANNUAl DE 2010, OEA/Ser.L/V/11. Doc, 5, rev. 1 (7 de mar90 de 2011), Capftulo II, paras. 
25 e 26. 

258 Ver AG/DEC. 66 {Xll-0/11 ), DECLAAA9AO DE SAo SAlVADOR SOBRE SEGURANCA C!DADA NAS AMERICAS (Adotada na 
quarta sessi'io p!Em.3ria, em 7 de junho de 2011}, par.3grafos preambulares 3, 4 e 12. 

259 0 artlgo 19 determina que: 

Toda crianya tem dlrelto as medidas de proteQEio que a sua condiQ.§o de menor requer par parte da sua familia, da 
socledade e do Estado, 

2130 Ver, mutatis mut.andi, Corte IDH, Caso Servetl6n Garcia e outros v. Honduras. MSrito, Reparav5es e Custas, 
Senten9a de 21 de setembro de 2006. serie C No. 152, para. 104. · 
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156. Nesse sentido, a CIDH chamou aten9ao de maneira reiterada ao fen6meno de 
assassinates de crlan9as pela polfcia no Brasil, e indicou consistentemente que esses casas niio 
eram "isolado[s] e an6malo[s], e sim [] exemplo[s] da atitude sistematica de alguns agentes policiais 
nessa 8poca."261 Par sua parte, a Corte lnteramericana enfatizou que casas nos quais as vftimas de 
violayOes de direitos humanos sejam crianyas, que tamb8m tem direitos especiais em decorrencia de 
sua condiy8o, com as especfficas obrigay6es correspondentes da famflia, sociedade e Estado, sao 
especialmente graves.'"' Alem disso, a Corte estabeleceu que: 

IOJ Estado nao pode permit!r que seus agentes, nem pade prom over na sociedade prcltlcas que 
reproduzem o estigma de que criam;:as e jovens pobres estao condicionados a delinqu6ncia, ou 
que estao vincu!ados necessariamente ao aumento da inseguran<;:a pUblica. Essa 
estigmatizac;:ao cria um ambients proplcio no qual esses menores em situa<;:Qes de risco estao 
constantemente encarando a ameat;:a de que suas vidas e liberdade sejam ilegalmente 
restringidas. 25 ~ 

15 7. Com efeito, como afirmado pel a Corte lnteramericana, "a luz do artigo 19 da 
ConvenQiio Americana, a Corte deseja recorder a particular gravidade do fato de que um Estado 
Parte desta Conven9iio possa ser acusado de ter aplicado au tolerado uma pratica sistemlitica de 
viol8ncia contra crianyas em risco no seu territ6rio. " 264 A Comissao lnteramericana adicionalmente 
estabeleceu que, "de acordo com o artigo 19 da Conven<;:iio, o Estado tem o dever de proteger [as 
criamtas] contra abuses e maus tratos em m§os de seus agentes."265 Tambem afirmou que, "com 
efeito, deve-se ressaltar que a Estado [deve] assumir obriga96es adicionais em rela9ilo com a 
protevao das vidas de crian9as."'" Estas medidas especiais requeridas, que resultam em obrigayoes 
estatais adicionais, tem um amplo alcance relative ao comportamento que deve ser observado pelo 
Estado em relay8o a crianyas. 267 E. particularmente· refevante a estes dais casas, que quando 
opera<;:oes policiais sejam levadas a cabo em areas residenciais, como a Favela Nova Brasflia, estas 
medidas especiais de proteQiio para crian9as devem ser levadas em consideraQiio na sua preparaviio 
e implementa9iio. Esta tambem e uma das raz5es pelas quais tais opera96es nao podem ser 
caracterizadas como de "guerra" ou 11Similar a guerra" contra "adversaries" ou "inimigos". 

158. Em contradiQiio com tad as essas obriga<;:5es internacionais, a polfcia usou· tor9a leta! 
excessive e indiscriminada contra todas as vftimas mortas, inclufdas 6 crian9as nestes dais casas. 
Consequentemente, a Comissao lnteramericana conclui que ao inves· de proporcionar proteQ1io 
especial aos direitos humanos destas seis crian9as, agentes do Estado mataram-nos, portanto o 
Brasil e. internacionalmente responsavel par viola96es de seu direito ii vida e dos direitos da crian9a. 

261 CIDH. AelatOrlo No. 9/00, Caso 11.598, Alonso Eugenio da Silva {Brasil), 24 de teverelro de 2000, para. 33; e 
CIDH. Aelat6rio No. 10/00, Caso 11.599, Marcos Aurelio de Oliveira (BrasH), 24 de fevereiro de 2000, para. 32. Ver tamb9m 
CIDH. AelatOrlo No. 33/04, Caso 11.634, Jai!ton Neri da Fonseca {Brasil), 11 de man;::o de 2004, para. 85; e CIDH, 
AELAT6RIO SOBRE A Sli'UA<:;:AO Df;; DIAEITOS HUMANOS NO BRASIL (29 de setembro de 1997), Capftulo Ill, paras. 12 e 17, e 
Capftulo V, paras. 18-25. 

262 Ver Corte IDH, Caso Servell6n Garcfa e outros v. Honduras. Merlto, ReparayOes e Custas. Sentenya de 21 de 
setembro de 2006. S8rie C No. 152, para. 113; e Corte IDH, Condi98D Jurfdica e Direitos Humanos da Cdam;:a. Parecer 
·cansultivo OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. S6rie A No. 17, para. 54. 

263 Corte IDH, Caso Servell6n Garcfa e outros v. Honduras. M6rito, Reparar;:Oes e Custas. Senten9a de 21 de 
setembro de 2006. SBrie C No. 152, para. 11 2. 

264 Corte IDH, Caso das "Crlanyas de Rua" (Villagrcln Morales e outros) v. Guatemala, Sentenva de 19 de novombro 
de 1999. SSrie C No. 63, para. 191. 

· 
255 CIDH. Relat6r!o No. 33/04, Caso 11.634, Jallton Neri da Fonseca (Bras!!), 11 de mar90 de 2004, para. 87. 

266 CIDH. Aelat6rio No. 43/08, Caso 12.009, Leidy Dayan sanchez (ColOmbia), 23 da julho de 2008, para. 45. 

267 Ver, mutatis mutandi, Corte IDH, Caso das "Crlanr;:as de Rua" {VIllagran Morales e outros) v. Guatemala. 
Senten9a de 19 de novembro de 1999. Serle C No. 63, para. 195. 
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Com efeito, tanto a CIDH como a Corte consistentemente estabeleceram a existencia de viola9oes 
aos artigos 4 e 19 da Conven9ao quando crian9as sao mortas pelas maos das for9as de seguran9a 
do Estado."' Nos presentes cases, e considerando a analise desenvolvida supra (paras. 126-146), a 
CIDH decide que, em rela9ao a Andre Luiz Neri da Silva, Alex Vianna dos Santos, Alan Kardec Silva 
de Oliveira, Macmiller Faria Neves, Nilton Ramos de Oliveira Junior, e Welington Silva, o Brasil 
violou os artigos 4.1 e 19 da Conven9ao Americana, em rela9iio com o artigo 1.1 do mesmo 
instrumento internacional. 269 

B. Violencia sexual e estupro como formas de torture 

159. Alem das mortes das 26 vftimas descritas acima, a CIDH observe que o caso 11.694 
inclui tres vftimas que supostamente sofreram abuso sexual e estupro por parte de policiais, durante 
a incu.rsao de 18 de outubro de 1994. Etas sao L.R.J., de 19 anos de idade; C.S.S, de 15 anos de 
idade; e J.F.C., de 16 anos de idade a epoca dos fates. Estas triis supostas vftimas denunciem que 
policiais as agrediram, e tambem as submeteram a agressoes tfslcas de conota9il0 sexual: L.R.J. 
declarou perante as autoridades que ela foi for9ada a praticar sexo oral num policial que tambem se 
masturbou e ejaculou no seu rosto (supra para. 90); C.S.S. declarou perante as autoridades que um 
policial apontou uma arma na sua cabe9a e, enquanto a amea9ava de morte, obrigou que se 
despisse e praticasse sexo anal com ele (supra'para. 91); e J.F.C. declarou perante as autoridades 
que um policial agarrou seus seios enquanto novepoliciais assistiam (supra para. 92). 

Direito a integrldade pessoal e prote9iiO da honra e dignidade; em relagao a obriga9iiO de 
respeitar os direitos (artigos 5 e 11, em relagao com o artigo 1.1 da Conven9iio 
Americana);170 e artigos 1, 6 e 8 da Convenyao lnteramericana para Prevenir e Punir a 
Tortura {"CIPPT")'71 

268 Ver, inter a/io, CIDH. Relat6rio No. 43/08, Caso 12.00~, leidy Dayan Sanchez (CoiOm~la), 23 de julho de 2008; 
C!DH. Relat6rlo No. 33/04, Caso 11.634, Jailton Neri da Fonseca (Brasil), 11 de maryo de 2004; Corte IDH, Caso das 
"Criangas de Rua" (Vlllagrim Morales e outros) v. Guatemala. Sentenqa de 19 de novembro de 1999. Serre C No·. 63; Corte 
IDH, Caso Servell6n Garcfa e outros v. Honduras. Merito, Repara96es e Custas, Sentenya de 21 de setembro de 2006, Serle 
C No. 152: e Corte IDH, Caso Malina-Theissen v. Guatemala. Mlirito. Sentenya de 4 de maio de 2004. Serie C No. 106. 

269 A CIDH observe que declara uma viola9ao do artigo 19 .em rela9ao a Nilton Ramos de Oliveira Junior e 
Wellngton Silva (Case 11.566) em virtude do princfpio iura novit curia, vista que os peticienflrios niie denunclaram uma 
violacao dessa disposlyao a respeito dos fates alegados naquele caso. 

270 0 artlgo 5.2 determine que; 
Nlnguem .dave ser submetide a tortures, nem a penas ou tratos crueis, desumanes ou degradantes. Toda pessoa 

privada da liberdade deve ser tratada com a respeitQ devldo 8 dignidade inerente ao ser humane.· 
0 artigo 11 estabelece que: 

1. Toda pessoa tem dlreito ao respelte de sua honra e ao reconheclmento de sua dignidade. 

2. Ningu9m pode ser objeto de ingerencias arbitn!.rlas ou abusiv8s em sua vida privada, na de sua famnia, em seu 
domic(lio au em sua cerrespondencla, nem de ofensas i!egais 8 sua honra au reputa9ao. 

3. Toda pessoa tem dlreito a prote98.0 da lei contra tais ingerenclas au tais ofensas. 
271 Os artigos 1, 6 e 8 da CJPPT determlnam que; 
1, Os Estados Partes obrigam-se a prevenir e a punir a tortura, nos termos desta Convem;ao. 
6. Em conformidade com a disposto no artigo 1, as Estados Partes tamarac medidas efetlvas a fim de prevenir e 

pl.mir a tortura no ambito de sua jurlsdiy§o. 
Os Estados Partes assegurar~se-ao de que todos os atos de torture e as tentativas de pratlcar atos dessa natureza sejam 

considerados delitos em seu direlto penal, estabelecendo penas severas para sua puni98.o, que levem em oonta sua gravidade, 
Os Estados Partes obr!gam-se tamb6m a tomar medidas efetiyas para prevenir e pun!r outros tratarnentos Ou penas 

cruBis, desurnanos au degradantes, no ambito de sua jurlsdtc;:ao. 
8. Os Estados Partes assegurar§o a qualquer pessoa que denunciar haver sido submetida a torture, no ambito de sua 

jurisdiy§o, o direito de que o caso seja examinado de maneira imparcial. 
Quando houver denlincia ou raz§o fundada para super que haja side cpmetido ata de tortura no ambito de sua 

jurisdiyi:le, os Estados Partes garantlr!'lo qu8 suas autorldades precederao de offclo e lmedlatamente 8 reallzay§e de uma 
investlga<;:8e sabre o caso e iniciar§e, se tor cabivel, a respectlvo processo penal. 

Uma vez esgotado o procedimento jurfdico Interne do Estado e os recursos que este preve, o case podera ser 
submetido a instllnclas internacionais, cuja competencia tenha sldo aceita par esse Estado. 
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160. A CIDH hil muito determinou que o abuso sexual constitui uma viola9ao dos artigos 
5 e 11 da ConvenQaO Americana, nos seguintes termos: 

0 direito internacional atual estabe!ece que o abuse sexual cometido par membros das fon;:as de 
seguranya, seja resultado de uma pt8tica dellberada promovida palo Estado, seja resultado de 
falhas do Estado em prevenir a bcorrBncia deste crime, constltul uma vlolay13:o dos direitos 
humanos das vitimas, especialmente do direito a lntegridade trsica e mental. 

[ ... ] 

As mu!heres sao afetadas na parte r'nais senslvel de sua personalidade e os efeitos a Iongo prazo 
sao necessariamente bastante prejudiciais, vista que na maiorla dos casas o tratamento e cuidado 
psicol6gico necess8rios nao serao e nao poderao ser providenciados,!cit!l!;iio omitida.s] 

A Comissao considera que o abuse sexual, alem de ser uma violayao da integridade ffsica e 
mental da vftima, imp!ica um ultraje deliberado a sua dignidade.272 

161. Com eteito, a CIDH decidiu consistentemente que a violrmcia sexual e o estupro 
cometidos por membros das larvas de seguran9a de um Estado contra a populavao civil constituem, 
em qualquer situa9ao, uma grave viola9ao dos direitos humanos protegidos pelos artigos 5 e 11 da 
Convenyao Arnericana. 273 Esses atos ilfcitos imp5em um sofrimento severo e duradouro devido a 
sua natureza nan-consensual e invasive, que afeta as vftimas e e exacerbado quando o perpetrador e 
um agente do Estado, em virtude da posiQilo de autoridade do agressor e par causa do poder ffsico a 
psicol6gico que ele pod~ exercer sabre as vftimas. 274 

. 162. Para definir a violencia sexual, a Corte lnteramericana ecoou a jurisprudencie 
internacional e tomOL! em consideray8o as disposic;Oes da Conven9ao Americana. A Corte 
considerou que a violencia sexual e perpetrada mediante atos de natureza sexual cometidos numa 
pessoa sem o seu consentimento e que alem de envolver a invasao ffsica do corpo humano, pode 
inc!uir atos que n8o envolvem penetrayao ou sequer cantata ffsico. 275 Em relayao com o estupro, a 
Corte lnteramericana definiu o mesmo nao s6 pelo coito vaginal, mas tambem "a penetra9ao vaginal 
ou anal, sam o consentimento da vftima, atraves do uso de outras partes do corpo do agressor ou 
de objetos, assim como a penetravao oral com o membra viril."'" . lsto e, ambas defini96es 

. enfatizam principalmente a natureza nilo-consensual dos atos.. A Corte lnteramericana tambem 
determinou recentemente que a violencia sexual e uma forma paradigmatica de violencia contra as 

272 CIDH. Re!at6rio No. 5/96, Caso 10.970, Raque! Martfn Melfa !Peru}, 1° de marva de 1996, V.B.3.a. 

273 C!DH. Demanda perante a Corte lnteramericana de Direitos Humanos, Ceso 12.579, Valentina Rosenda CantU e 
outros, Mexico, 2 de agosto de 2009, para. 60; CJDH. Demanda perante a Corte fnteramericana de Dlreitos Humanos, Caso 
12.580, tnes FernBndez Ortega, MfJxico, 7 de malo de 2Q09, para. 88; -e C!DH. Relat6rio No. 53/01, Case 11.565, Ana, 
Beatriz, e Celia Gonzalez. Perez (Mexico), 4 de abrll de 2001, para. 45. 

214 C!DH. Demanda perante a Corte fnteramericana de Direitos Humanos,·Caso 12.579, Valentina Rosendo CantU e 
outros, Mexico, 2 de agosto de 2009, para. 90; e C!DH. Demanda perante a Corte lnteram~ricana de Direitos Humanos, Caso 
12.580, !nBs Fernandez Ortega, MBxico, 7 de maio de 2009, para. 117. 

275 Corte IDH, Caso FernBndez-Ortega e outros v. M6xico. Exce96es Pre!!rninares, M6rito,. Reparay6es e Custas. 
Sentenya de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, para. 119; e Corte IDH, Caso da Pris8o Miguel Castro-Castro v. Peru. 
M6rito, Reparay5es e Custas. Sentenya de 25 de novembro de 2006. Serle C No. 160, para. 306. 

276 Corte IDH, Caso da Prisao Miguel Castro-Castro v. Peru. MBrito, Reparay5es e Custas. Sentenc;:a Qe 25 de 
novembro de 2006, Serie C No. 160, para. 310. 
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mulheres com consequencias que ultrapassam a pessoa da vftima, com urn impacto social e na 
comunidade,277 

163. Em concord§ncia com o impacto anteriormente mencionado que casas de violencia 
sexual e estupro tern na vida privada~ a Corte lnteramericana tambem estabeleceu que os direitos 
previstos no artigo 11 da Conven<;ilo Americana compreendem uma serie de iireas, incluso "a vida 
sexual e o direito de est.abelecer e desenvolver rela<;5es com outros seres humanos. ""' A Corte 
tambem afirmou que o estupro implica viola<;6es de aspectos essenciais da vida privada e a 
anula<;iio do "direito de decidir livremente com quem ter rela<;6es sexuais [ ... ] e sabre fun<;5es 
corporals b8sicas. 1'

279 

164. A Comissao lnteramericana determinou que a violencia sexual e o estupro 
constituem tortura, e sao usados para castigar, intimidar e humilhar.'" Nesse sentido, a CIDH 
observa que o conceito de estupro como tortura passou por avanyos significativos em anos 
recentes, particularmente devido ao Tribunal Penal lnternacional para a Ex-lugosliivia {"ICTY", pela 
sigla em Ingles). que decidiu que: 

Conforme evidencfado pela jurisprudBncia internacional, os relatOrios do ComitS de Direitos 
Humanos da ONU e do Comit6 da ONU contra a Tortura, e os do Relator Especial [sabre 
Tortura], e os pronunciamentos pUblicos do Comite Europeu para a Preveny§o da Tortura, esta 
pr8tica cruel e infame pode tamar vilrias formas. A jurisprudencia internacional, e as relat6rios 
do Relator Especial da ONU demonstram um impulse para enfrentar, atraves de processes 
judiciais, o usa do estupro durante a defen<;;ao e interrogat6rios como urn a forma de tortura e, 
portanto, como uma viola<;:Ba de direito lnternacional. 0 estupro 6 utilizada pela pr6pr1o 
!nterragador ou par outras pessoas associadas com o interrogat6ria de um preso, como uma 
forma de castigar, intimidar, coagir ou humilhar a vftima, au obter lnformay5es, ou uma 
conflss~o, da vftima ou de terceiro.281 

165. A Conven<;ilo lnteramericana para Prevenir e Punir a Torture, a qual foi ratificada 
pelo Brasil em 20 de julho de 1989, e parte do corpus juris interamericano que a CIDH deve utilizar 
na determina<;ao do conteudo e do alcance da disposi<;ilo geral contida no artigo 5.2 da Conven9.ilo 
Americana.'" Especificamente, o artigo 2 da CIPPT define a tortura como: 

277 Corte IDH, Caso Rosendo CantU e outra v. M8x!co. Exceq6es PrelimJn?reS, Merito, HeparayOes e Custas. 
Sentenqa de 31 de agosto de 2010, S8rie C No. 216, para. 109; Corte -IDH, :CMO Fernandez-Ortega e oi.Jtros v; Mexico. 
Excec;aes Preliminares, MBrito, ReparayOes e_ Cu~tas. Sentenya de 30 de agosto de 201 0, S6rie C No. 215, para. 119. 

278 Corte IDH, Caso Rosendo CantU e outra v. Mexico. ExceqOes Preliminares, M8rito, ReparaqOes e Custas. 
Sentenqa de 31 de agosto de 2010, S8rie C No. 216, para. 119; e Corte IDH, Caso Fernandez-Ortega e outros v. Mexico. 
ExceqOes Pre1iminares, M8rito, Ref)aray5es e Custas, Senten9a de 30 de agosto de 2010. S8rie C No. 215, para. 129 
(citando as seguintes senten9as da Corte Europeia de Direitos Humanos: CEDH. Caso Dudgeon v. Reina Unido, Sentenqa de 
~2 de outubro de 1981, Demand a No. 7526/76, para. 41; Caso X e Y v. Paises Bafxos~ Senten9a de 26 de marr;o de 1985, 
Demanda No. 8978/80, para. 22; Caso Niemietz v. Alemanha, Sentenya de 16 de dezembro de 1992, Oemanda No. 
13710/88, para. 29; e Caso Peck v. Reino Unido, Sentenya de 28 de janeiro de 2003, Demanda No. 44647/98, para. 57). 

uo Corte IDH, Caso Rosendo -CantU e outra v. M8x1co. ExceQOes Preliminares, M8rito, Reparay6es e Custas. 
SentenQa de 31 de agosto de 2010, S8rie C No. 216, p8ra. 119; e Corte lDH, Caso Fern8ndez-Orteg·a e outros v. M6xico. 
Exce96es PreHminares, M8rito, ReparaqQes e Custas. Sentenya de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, para. 129 
(citando CEDH. Caso M.G. v. Bulgaria, Sentenc;:a de 4 de dezembro de 2003, Demanda No. 39272/98, para. 160; e ICTY. 
Cast MuciC e outros "Campo Ce!ebi6i", Senten9a de 16 de novembro de 1998, Caso_ No. lT-96~21-T, para. 492). 

29° C!DH. Re!at6rio No. 53/01, Caso 11 .566, Ana, Beatriz, e Celia Gonzalez P6rez (M8x!co), 4 de abr\1 de 2001, 
paras. 47 e 48. 

281 ICTY, Promotor v. Anto Furundiija, Sentenc;:B de 10 de dezembro de 1996, para. 163 (confi~mada em apela9Eio 
pela Camara de Ape!aqOes do ICTY em senten~a de 21 de julho de 2000). 

262 Ver Corte lDH, Caso Tibi v. Equador. Excec;:Oes Preliminares, Merito, Reparay5es e Custas. Senten9a de 7 de 
setembro de 2004. S6rie C No. 114,· pcira. 145. 
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todo ate pelo qual sao 1nfligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos ffslcos ou 
mentais, com fins de investigayao criminal, como meio de lntimiday8o, como castigo pessoal, 
como medida preventiva, como pena ou com qualquer outre fim. Entender-se-~ tamb8m como 
tortura a aplicayao sabre uma pessoa, de m6todos tendentes a anular a persona!idade da vftima, 
ou a diminuir sua capacidade frsica ou mental, embora nao causem dar ffsica ou angUstia 
psiquica. · 

166. Adicionalmente, a Corte lnteramericana asseverou que as distintas formas de 
violiincia sexual contra mulheres t@m consequ@ncias fisicas, emocionais, e psicol6gicas que sao 
devastadoras para as vftimas,'" e tambem estabeleceu que abusos sexuais perpetrados par um 
membra das for9as de seguran9a de um Estado sao atos especialmente graves e repreensrveis, 
tendo en conta a vulnerabilidade da vftima e o abuso de poder demonstrado pelo agente.'" Alem 
disso, a Corte determinou que a viol€lncia sexual 8 uma experiencia extremamente traum8tica que 
pode ter series consequencias,"' que causa enorme dana ffsico e psicol6gico, e deixa a vftima 
"ffsica e emocionalmente humilhada." Em compara91\o a outras experiencias traumaticas, e diffcil 
superar essa situayao com o passar do tempo.'" Nas palavras do Tribunal, "o estupro pode 
constituir torture mesmo quando e baseado num unico fato e ocorre fora de instalac;:oes do Estado," 
ja que os elementos subjetivos e objetivos que caracterizam um ato como torture relacionam-se 
primariamente com "a intenyao, a severidade do sofrirnento, e o prop6sito do ato. "287 

167. Ou seja, de acordo com a CIPPT e a jurisprudencia do sistema interamericano, para 
que um ato seja considerado torture, os seguintes elementos devem estar presentes: (a) um ato 
intencional, (b) que causa sofrimentos ffsicos ou mentais severos, (c) cometido com um 
determinado fim ou objetivo.'" Adicionalmente, a Corte lnteramericana estabeleceu que a proibi9a0 
absoluta da torture, tanto ffsica como mental, atualmente faz parte do jus cogens internacional, e 
que essa proibi<;:f.io permanece vBlida mesmo sob as cricunstancias mais diffceis, como guerra, 
amea9a de guerra, a lute contra o terrorismo e outros crimes, estado de sftio ou estado de 
emergencia, comoc;:ao civil ou conflito interne, suspensao das garantias constitucionais, instabilidade 
polftica domestica ou outras emerg@ncias ou catastrofes publicas.'" A Corte tambem tomou nota 

283 Corte IDH, Caso da Prls8o Miguel Castro-Castro v. Peru. M1kito, Repara((Oes e Custas. Senten9a de 26 de 
novembro de 2006. serie C No. 160, para. 313 (citando a Comissao de Direitos Humanos da ONU, 54a Sessao, Report 
presented by Mrs. Radhika Coomar;;swamy, Special Rapporteur on violence against women, with the inclusion of its causes 
and consequence, pursuant to resolution 1997!44 of the Commission, E/CN.4/1 99_~/54 da .26 de janeiro de 1998, para. 14), 

284 Corte lDH, Caso da Prlsao Miguel Castro·Castro v. Peru. M6rlto, ReparagOes e Custas, Sentenc;:a de 25 de 
novembro de 2006. serie C No. 160, para. 311, 

265 Corte IDH, Case da Pris8o Miguel Castro·Castro v. Peru. M6rito, Reparay6es e Custas. Sentenqa de 25 de 
novambro de 2006. S6rie c No. 160, para. 311 (citando o Relat6rlo da Comissao de Dlreitos Humanos da ONU, 60a Sess§o, 
Matter of the human rights of all persons submitted to any form of detention or imprisonment, and especially torture and 
other cruel, inhuman, or degrading treatments or punishments, Report of the Special Rapporteur, Mr. Nigel S. Radley, 
submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1992!32, E/CN.411995/34 de 12 de janeiro de 1995, para. 
19). 

286 Corte IDH, Caso da Prlsi:io Miguel Castro·Castro v. Peru. MGrito, Reparac;Oes e Custas. Sentenya de 25 de 
novembro de 2006, S6rie C No. 160, para. 311, citing: CEDH, Caso Aydin v. Turquia (GC), Sentenya de 25 de setembro de 
1997, Demanda No. 57/1996/676/866, para. 83. 

287 Corte IDH, Caso Fernlmdez-Ortega e outros v. M8x1co. Exce96es Preliminares, Merlto, Repara<;~es e Custas. 
Senten<;:a de'30 de agosto de 2010. Selie C No. 215, para. 128; e Corte IDH, Caso Rosendo CantU e outre v. MExico. 
ExceyOes Prellmlnares, M8rlto, ReparayOes e Custas. Sentenya de 31 de agosto de 2010, Serle C No. 216, para. 118. 

288 C!DH. Relat6rio No. 5/96, Caso 10.970, Raquel Martin Mejfa (Peru), 1° de maryo de 1996, V.B.3.ai Corte 1DH., 
Case -Bueno·A!ves v. Argentina, M8rito, ReparayOes e Custas. Sentenqa de 11 de maio. de 2007. S6rie C No. 164, para. 79i 
e Corte !DH, Caso FernBndez.-OrtegS e outros v. MExico. Exce<;:5es Prelimlnares, Merito, ReparaQOes e Custas. Sentenya de 
30 de agosto de 2010. SErie C No, 215, para. 120. 

289 Corte IOH., Caso Bueno·Aives v. Argentina. MSrito, Reparay6es e Custas. Senten9a de 11 de maio de 2007. 
Serie C No. 164, para. 76; Corte IDH, Caso da Prisao Miguel Castro-Castro v. Peru. M8rito, Repara9Des e Custas. Santenya 
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de que varies instrumentos universals e regionais reconhecem essa proibi9iio e o direito inalienavel 
de nao ser torturado.'" Finalmente, a Corte lnteramericana determinou que "amea9as e o perigo 
real de submeter uma pessoa a les6es ffsicas produzem, em determinadas circunstancias, uma 
angustia moral de tal grau que pode ser considerada tortura psicol6gica. "'" 

168. Especificamente em rela9iio aos criterios de prova de violencia sexual e estupro, a 
Corte lnteramericana afirmou o seguinte: 

Primeiro, a Corte ere que 6 evidente que o estupro e uma forma especial de vlolencia, que e 
gera!mente caracterizada por ocorrer na ausencia de pessoas que nao a vftima e o agressor ou 
agressores. Pela natureza desse tipo de vio!Sncia, nao se pede esperar evidencias graticas ou 
documentais, portanto a declaray§o da vftima torna~se a prova fundamental daqui!o que 
ocorreu, 292 

169. Com base nas considera96es anteriores, a CIDH decide que as alega96es 
relacionadas com as agress5es sofridas por estas tres supostas vftimas, a viol8ncia sexual contra 
J.F.C. e o estupro tanto de C.S.S. (sexo anal nao-consensual) e L.R.J. (sexo oral nao-consensual) 
devem ser examinadas a luz da proibi9ao da tortura prevista, inter alia, nos artigos 5.2 da 
Conven9iio Americana (em rela9ao com os artigos 11 e 1.1 do mesmo instrumental, e nos artigos 
1, 6 e 8 da CIPPT.'" 

170. Em primeiro Iugar, a CIDH observa que niio foi controvertido que se realizou uma 
incursao policial de larga escala na Favela Nova Brasflia em 18 de outubro de 1994; portanto 
encontra-se provado que policiais estavam presentes na data e no local onde os fates alegados 
ocorreram.'" A CIDH considerou provado que L.R.J., C.S.S. e J.F.C. foram submetidas a exames 
de corpo de dalito no IML quase um mes ap6s os fatos, em 14 de novembro de 1994. Devido a 
isso, estes exames foram inconclusivos, segundo os pr6prios peritos (supra para. 94). Elas nunca 
foram submetidas a qualquer avalia9iio psicol6gica. Todas as tr/ls vftimas denunciaram as 
agress5es ffsicas, a violencia sexual e o estupro sofridos perante as autoridades em 12 de novembro 
de 1994 {supra paras. 90-92); todas elas reconheceram alguns dos policiais que as agrediram; e 
C.S.S. chegou a reconhecer o policial que a estuprou durante um procedimento de reconhecimento, 
em 18 de novembro de 1994 (supra para. 94). Este policial nunca prestou declara96es perante as 
autoridades sobre o suposto estupro de C.S.S (supra paras. 100 e ss.) . 

... continuation 
de 25 de novembro de 2006. S9r!e. C No. 160, para. 271; e Corte JDH, Caso Ba!de6n Garcfa v. Peru. M9rlto, Reparaq5es e 
Custas. Sentenya de 6 de abril de 2006. S8rle C No. 147, para. 117. 

29° Corte !DH., Caso Bueno~Aives v. Argentina. Merito, Repara90es e Custas. Senten9a de 11 de maio de 2007. 
S6rie C No. 164, para. 77. 

291 Corte IDH, Caso da Prls~o Miguel Castro-Castro v. Peru. Merito, Repara90es e Custas. Sentenya de 25 de 
novembro de 2006. serie C No. 160, para. 272; Corte IDH, Caso Balde6n Garcfa v. Peru. Merito, Repara96es e Custas, 
Sentenya de 6 de abril de 2006. Serle C No. 147, para. 119; e Corte lDH, Caso T!b! v. Equador. ExceyOes Pre!iminares, 
M6rita, Reparac;:Oes e Custas. Sentenr;:a de 7 de setembro de 2004. Serle C No. 114, para. 147. 

292 Corte IDH, Caso FernB.ndez~Ortega e outros v. MSxico. ExceyOes Prellminares, M8rito, ReparavOes e Custas. 
Sentenr;:a de 30 de agosto de 2010. S8rie C No. 215, para. 100. 

293 A C!DH observa que examinaril as artigos 1, 6 a 8 da CIPPT em virtude do princfplo iura novit curia, vista que as 
peticionftrios nao denunclaram vlo!ay6es deste tratado em relayao com os fates alegados no caso 11,694. 0 Brasil ratificou a 
CIPPT em 20 de ju\ho de 1989, portanto suas disposlr;:Oes cobrem os eventos que ocorreram durante a incursiio polic!al de 
18 de outubro de 1994, 

294 Ver~ mutatis mutandi, Corte IDH, Caso Fernlindez~Ortega e outros v. MSx!co. Excey5es Prelimlnares, Merfto, 
Reparac;:Oes e Custas. Sentenqa de 30 de agosto de 2010. S!§rie C No. 215, paras. 109 e 11 0. 
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171. Nesse sentido, a Corte lnteramericana asseverou que "o Estado tem o onus da prova 
para retutar as acusaq5es sabre sua responsabilidade, e nao pode se eximir, exclusivamente, com 
base na incerteza sabre se o estupro ocorreu ou sua autoria, qUando isso e consequEmcia dos seus 
pr6prios erros ou das falhas [na investiga9iio]."'" Por sua parte, o Brasil argumentou perante a 
Comissao lnteramericana que 11 n8o e muito verossfmil" que alguSm pudesse realizar atos de natureza 
sexual durante um tiroteio, e questionou a veracidade das declarag5es dessas tr~s supostas vftimas 
com o argumento de que moradores de favela tendem a tentar desmoralizar a polfcia. Na opiniao da 
ClDH, estes argumentos nao satisfazem o onus da prova que recai sabre o Estado em relayao as 
alega96es de violencia sexual e estupro. Consequentemente, a ClDH conclui que as tres vftimas 
foram agredidas pela polfcia; que J.F.C. sofreu violencia sexual perpetrada par policiais; e que 
C.S.S. e L.R.J. foram estupradas por policlais. 

172. Para determiner se as violay5es perpetradas Contra estas tres vitimas constituem 
torture, a ClDH agora examinara os tres elementos mencionados supra (para. 168). Primeiro, sabre 
a intencionalidade, a Comissao lnteramericana observa que as agress5es, a violencia sexual e o 
estupro foram infligidos deliberadamente em L.R.J., C.S.S. e J.F.C. 

173. Segundo, em relaqilo ao sofrimento ffsico ou mental severo, com base no 
desenvolvimento dos padr5es internacionais e regionais, a ClDH considera que um estupro cometido 
par um agente do Estado invariavelmente causara a intimida9iio, humilha9iio e/ou coer9iio da vftima, · 
bem como outros objetivos e prop6sitos proibidos identificados nos padr5es internacionais 
r:elacionados com a tortura. lsto se deve ao sofrimento ffsico e mental severo e duradouro inerenta 
a todos as atos de estupro, devido a sua natureza niio-consensual e invasive que afeta a vftima, sua 
famflia, e a comunidade. Esta situaQao e agravada quando o perpetrador e um agente do Estado, 
par causa do poder ffsico e psicol6gico que a agressor pode exercer de maneira abusive sabre a 
vftima atraves de sua posi9ao de autoridade. Nesse sentido, a Corte lnteramericana estabeleceu 
adicionalmente que: 

Para analisar a ·severidade do sofrimento da vitima, a Corte deve Jevar em considera980 as 
circunstanclas especfficas de cada caso. Assim, as caracterfsticas da ayao, a dura~ao, o 
metoda utilizado, au a maneira na qual o sofrlmento foi lnfligido, os efeitos ffsicos e mentais 
potenciais, e tambem o estado da pessoa que aguentou o sofrimiento, inclusive a sua idade, 
ganero, e condlyao ffsica, entre outros detalhes pessoais, devem ser considerados. 296 

174. Em resumo, C.S.S. tinha 15 anos J.F.C. tinha 16 anos, e L.R.J. tinha 19 anos a 
epoca dos fatos. Alem disso, elas estavam desarmadas e indefesas no momenta dos 
acontecimentos. Tad as elas descreveram que 10 policiais .invadiram as casas onde estavam 
dormindo durante um incursao policial de larga escala na Favela Nova Brasilia. J.F.C. foi agredida 
pela polfcia e teve seus seios apertados; L.R.J. foi obrigada a praticar sexo oral com um policial que 
depois se masturbou e ejaculou em seu rosto; e C.S.S. foi obrigada sob a mira de uma arma a 
praticar sexo anal com um policial. Como a ClDH estabaleceu supra (paras. 31-81). as agress5es, 
violencia sexual e estupro sofridos par estas tres vftimas ocorreram de acordo com uma pratica de 
usa excessive da for9a pela polfcia contra duas meninas e u.ma jovem, todas as triis moradoras da 
favela. A ClDH considera inegavel que· estas tres vitimas encontravam-se numa situaqilo de 
especial vulnerabilidade, vista que "nas comunidades socialmente exclufdas, as mulheres levam suas 
iridas em um cenario de constante violencia criminal e policial" (supra para. 79) e percabem a polfcia 
como uma presen9a amea9adora. Com base nesses elementos, a Comissao lnteramericana tambem 

295 Corte lDH, Caso Ferniindez~Ortega e outros v. Mexico. Excet;:Oes Prellminares, Milrlto, Reparay6es e Custas. 
Senten9a de 30 de agosto de 2010. serie C No. 215, para. 116. 

296 Corte IDH, Caso Fern8ndez~Ortega e outros v. Mexico. Exce1f5es Prellminares, M6rlto, ReparayOes e Custas. 
Sentenya de 30 de agosto de 2010. Serle C No. 216, para. 122. 
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considers inquestioniivel que a violencia fisica e sexual sofrida por L.R.J., C.S.S. e J.F.C causou
lhes sofrimentos mentais e fisicos severos. 

175. Finalmente, em rela<;:ao ao prop6sito ou objetivo dos atos de torture, de acordo com 
as declara<;:6es destas vitimas, essa violencia fisica e sexual foi infligida a lim de humilha-las e 
durante interrogatories sabre o paradeiro de um traficante de drogas chamado "Macarrao" (supra 
paras. 90-92}. 

176. Portanto, a Comissao lnteramericana conclui que L.R.J., C.S.S. e J.F.C toram 
vftimas de torture perpetrada por policiais, e decide que o Brasil violou, em seu detrimento, os 
artigos 5.2 e 11 da Conven<;:iio Americana, em rela9iio com o artigo 1.1 do mesmo instrumento 
internacional; bem como os artigos 1, 6 e 8 da CIPPT. 

Prote<;:ao especial para as crian<;:as (artigos 5 e 19, em rela.;:ao com o artigo 1.1 da 
Convenyf:io Americana} 

177. A CIDH decidiu acima que o Estado e responsavel pela violencia sexual, estupro e 
torture contra duas meninas: C.S.S. de 15 anos e J.F.C: de 16 anos, em violaQiiO aos artigos 5.2 e 
11 da Conven<;:ao Americana. Em rela<;:ao com o dever de providenciar especial prote<;:ao as 
crianyas, a Comissao lnteramericana afirmou que, "abuso flsico e estupro I ], bern como a posterior 
e continua impunidade dos perpetradores, e uma clara viola<;:i'io do dever [ J de outorgar [ J a 
especial prote9iio garantida pela Conven<;:iio Americana e outros instrumentos internacionais 
aplic8veis. " 297 

178. Nessa sentido, a CIDH ressalta que a ConvenQiio sabre os Direitos da Crian9a 
determine que, "nenhuma crian<;:a sera objeto de interferSncias arbitrarias ou ilegais em sua vida 
particular, sua familia, seu domicflio ou sua correspondSncia, nem de atentados ilegais a sua honra e 
a sua reputa9ilo" (artigo 1 6.1); a tambem estabelece que, "nenhuma crian9a sera submetida a 
tortura nem a outros tratamentos ou penas cru6is, desumanos ou degrad·antes" (artlgo 37.a). 298 

Alem disso, a Conven9ilo de Belem do Para estipula que o Estado, quando der resposta com a 
devida diligencia a atos de violencia contra a mulher, levara especialmente em conta a situa980 da 
mulher vulneriivel a violencia e atos discriminat6rios que pode sofrer por ser menor de idade, dentre 
outras condi<;:6es que as exp6em a maior risc.o deter seus direitos violados.299 A CIDH estabeleceu 
que esta disposi<;:ao deve-se a que a discrimina9ao, em suas diterentes·express6es, niio afeta todas 
as mulheres igualmente; h8 mulheres que estao expostas em grau ainda maier a viola9iio dos seus 
direitos e a atos de viol8ncia e discriminay8.o. 300 

179. A Corte lnteramericana tambem indicou que a preponderiincia do interesse superior 
da crian9a deve ser entendida como ·a necessidade de satisfazer todos os direitos das criam;as que 
obrigam ao Estado e que tem ef.eitos na interpreta9ilo de todos os outros direitos da Conven<;:ao 
Americana quando o caso refere-se a crianyas.301 

· Adicionalmente, os Estados devem prestar 

297 C!DH. Relat6rio No. 53/01, Caso 11 ,665, Ana, Beatr!z, e Celia Gonzalez Perez {M6xico), 4 de abril de 2001, 
para. 60. 

298 Ver tambem Conveny8o da ONU sabre os Direitos da Crianya, artigos 34 e 39. 

299 Ver artlgo 9, Convenc;ao de Beh~m do Para. 
30° CIDH. VIOLENCIA E DISCRIMINAC(i\0 CONTRA AS MULHERES NO CONfliTO ARMADO NA COLOMBIA, OEA/Ser/L/V/!1. 

124/Dac.6 (18 de outubra de 2006), para.140. 

sot Corte IDH, Caso Gonzalez s outras {"Campo de Algod8o") v, M6xlco. Exce~t8o Prel!minar, Merlto, ReparayOes e 
Custas. Sentenya de 16 de novembro de 2009. serie C No. 205, para, 408; e Corte JDH, Caso das Meninas Yean e Boslca·v. 
RepUblica Dominicans. Excey6es Prel!mlnares, Merito, ReparayOes e Custas. Sentenya de 8 de setembro de 2005, Serie C 
No. 130, para. 134. 
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especial aten980 as necessidades e direitos das mulheres em considera91io a sua condi9ilo de 
meninas, que pertencem a um grupo em situa98o vulner8vel. 302 

180. Com base no anterior, a Comissao lnteramericana decide que, em rela980 a C.S.S. e 
J.F.C., o Brasil violou os artigos 5.2, 11 e 19 da ConvenQao Americana, em relaQao com o artigo 
1 .1. do mesmo instrumento internacional. 

C. Oireito as garantias judiciais e direito a protegilo judicial, em relagao com a obriga<;ilo 
de respeitar os direitos (artigos 8.1 e 25.1, em relagilo com o artigo 1.1 da 
Convenyao Americana); 303 e artigo 7 da Convenyao lnteramericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher I"Convengao de Bel em do Para")'04 

181. A Comissao lntoramericana consistentemente estabeleceu que, "os Estados Partes 
do sistema interamericano de direitos humanos tem a obriga91io de investigar e punir os 
responsaveis por viola96es de direitos humanos e de indenizar as vitimas dessas violaqi'ies ou seus 
familiares. """ Ainda que o dever de investigar seja uma obriga9ao de meios e nao de resultados, 
deve ser empreendida pelo Estado como um dever juridico pr6prio, e nao como uma mera 
formalidade condenada a ser ineficaz, ou como uma medida a ser impulsionada por interesses 
privados ou que depends da iniciativa das vftimas ou de seus familiares ou da prova que possa ser 
oferecida por particulares. 306 Nessa sentido, a CIOH tambem afirmou que: 

A obrigay§o de investigar nao e descumprida s6 porqua nao ha uma pessoa condenada na 
cause ou pela circunstflncia de que, apesar dos esfon;:os empreendidos, seja impassive! a 
comprovaq§o dos fates. Entretanto, para estabc!ccer de forma convincente e crrvel que esse 
resultado nao foi produto da execuyao med.'inica de certas formalidades processuais sem que 
o Estado buscasse efetfvamente a verdade, este deve demonstrar que realizou uma 
investigay8o imediata, exaustiva, s6ria e lm parcial.!cluo;:ao omitidal 307 

302 Corte IDH, Caso Gonzalez e outras ("Campo de Algod§o"J v. Mexico. Exceyao Prelimina~, Mer]to, Reparaq6es e 
Custas. Senten<;)a de 16 de novembro de 2009. serie C No. 205, para. 408; e Corte.lDH, Caso das Meninas Yean e Bosico v. 
RepUblica Dominicans. Excey6es Prellmlnares, Merito, Reparay6es e Custas. Sentenya de 8 de setembro da 2005. Serle C 
No. 130, para. 134. 

303 Os artlgos 8.1 e 25,2 estabelecem que: 

8,1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devldas garantias e dentro de um prazo ra_zoavel, por um ]uiz ou tribunal 
competente, !ndependente e imparclal, estabelecido anterlormente por lei, na. apuray86- de qualquer acusaqilo _penaL formulada 
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigaqOes de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qua!quer outra 
natureza, 

25.1. Toda pessoa tern direito a um recurso simples e r~pido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os jufzes ou tribunais 
competentes, que a proteja contra atos que violem sous direitos fundamentals reconhecidos pela constituly8o, pela lei ou pela 
presente Convenvao, mesmo quando tal violayao se]a cometida par pessoas que estejam atuando no exercfcio de suas funyOes 
oficlais. 

304 0 artigo 7.b. da Conveny§o de-Belem do Para determine que: 

Os Estados Partes condenam todas as formas de viol~ncla contra a mulher e conv9m erri adotar, par todos os melos aproprlados 
e sem demora, polfticas destlnadas a prevenir, punlr e erradicar tal vlolencla e a empenhar-se em: b) agir como devido zelo para 
prevenir, investlgar e punlr a viol~nc!a contra a mulher. 

305 CIDH. Relat6rlo No. 33/04, Caso 11 .634, Jallton Neri da Fonseca (Brasil), 11 de mar9o de 2004, para. 94; 
CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil}, 20 de maryo de 2009, para. 121; e CIDH. Relat6rio 
No. 1 0/00, Caso 11 .599, Marcos Aurelio de Oliveira {Brasil), 24 de feverelro de 200\), para. 45. 

306 Corte IDH. Caso Velasquez Rodr(guez vs. Honduras. M~rlto. Senten~; a de 29 de ju!ho de 1988. Serle C No. 4, 
para. 177; Corte JDH, Caso Cantorai-Huamani e Garcia-Santa Cruz v. Peru. Excer;§o Prellm!nar, Merlto, Reparay6es e Custas. 
Sentenya de 10 de julho de 2007. Serle C No. 167, para. 131; e Corte IDH, Caso Zambrano Velez e outros y. Equado~. 
Merlto, ReparayOes e Custas. Sentenc;a de 4 de julho de 2007. SBrie C No. 166, para. 120. 

307 CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida {Brasil), 20 de mar9o de 2009, para. 126; e 
CIDH. Relat6rio No. 33/04, Caso 11 .634, Jail ton Nari da Fonseca (Brasil), 11 de mary a de 2004~ para. 97. 
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182. Adicionalmente, sobre a obrigagao de investigar, a Comissao lnteramericana afirmou 
que, "uma caracterfstica primordial de uma investigay§o s8ria 6 que seja realizada por urn 6rg§o 
independents e autonomo. A base [ ] disso surge da leitura integrada dos artigos 1.1, 25 e 8 da 
Convenyao Amerlcana. 11308 Similarmente, a Corte lnteramericana decidiu que: 

(E]m relac;ao com a obrlgac;:ao geral dos Estados de garantir a todas pessoas sob sua jurisd.i<;:ao 
o livre e plena exercrcio dos direitos reconhecidos na Conven<;:ao {artigo 1.1 }, os Estados 
Partes tern, de acordo c~m a Convenc;:ao Americana, a obrigat:;8o de proporcionar recursos 
judiciais efetivos as vftimas de violac;:5es de direitos humanos (artigo 25), recursos estes que 
devem ser disponibilizados em conformidade com os princfpios do devido processo (artigo 
8. 1 ) , [cltaGiio omltldas! 309 

183. A Corte tambem sstabeleceu que, "o direito de acesso a justiqa deve garantir, dentro 
de um perfodo razoavel de tempo, o direito da suposta vftima ou de seus familiares de que todo o 
necessaria para conhecer a verdade sabre os acontecimentos ou punir os responsaveis seja feito." 310 

Com efeito, a Corte asseverou que: 

[U]ma das condiqOes para efetivamente garantir OS direitas a vida [e a] integridade pessoal [ 1 
e o cumprimento do dever de investigar as viola~t5es aos mesmos, que derivam do artigo 1.1 
da Conveny§o, em conjunto com o direito susbstantivo que deve ser protegido, au 
garantido.lc!ta~llo omitidal A luz dessa obriga<;8o, uma vez que as autoridades do Esta.do tomarem 
conhecimento do fato, elas devem iniciar de offcio e prontamente uma investigayao s8ria, 
imparcial e efetiva.lcltaGiio omitlda! Essa investigar;:ao deve ser real\zada atraves de tad as as meios 
disponfveis e estar orientada a determinac;:ao da verdade, a investlgar;:ao, persecuyao, captura, 
processamento, e se for o case, castlgo de t.odos aque!es respons8veis pelos fatos. 1 clta~ao 
omltidal311 

184. A Comissao lnteramericana recorda que no ntlcleo destes dais casas estao as mortes 
de 26 pessoas por parte da polfcia durante incursoes realizadas na Favela Nova Brasilia em 18 de 
outubro de 1994 e 8 de maio de 1995. Em cases simllares, a Corte lnteramericana determinou que, 
ao tomar conhecimento de que indivrduos foram privados de sua vida como consequencia do uso 
leta! da for~a par agentes do Estado, mediante o usa de armas de fogo, "o Estado deveria acionar 
de offcio e sem demoras, os mecanismos para realizer um controle apropriado e verificar a legalidade 
do uso da tor9a, atraves de uma investigagao seria, independents, imparcial. e efetiva dos fates em 
nfvel interne.""' A Corte tambem especificou que a efetiva determina9ao da verdadeno marco da 
obrigagao de investigar mortes violentas de indivfduos devs ser demonstrada nos estagios iniciais 
dos procedimantos, com a devida diligencia axigida, nos seguintes termos: 

Com fundamento no Manual das Na<,;Oes Unidas sabre a Efetiva Preven<;i'lo e lnvestigayao de 
Execur;:5es Sumilrias, ArbltrBrias ou Extrajudiciais, esta Corte definiu os princfpios norteadores 
que devem ser observados quando se considera que uma morte pode ter sido uma execur;:5o 
extrajudicial. As autoridades do Estado que conduzem uma investlgayao devem, inter alia, (a) 

308 CIDH. Relat6rio No. 33/04, Caso 11.634, Jailton Neri da Fonseca (Brasil), 11 de marQO de 2004, para. 100. 

309 Corte IOH, Caso Zambrano Velez e outros v. Equador. Merito, Repara90es e Custas. Sentem;a de 4 de julho de 
2007. S8rie C No. 166, para. 114. 

31° Corte !DH, Caso Zambrano Velez e outros v. Equador. Merito, ReparavOes e Custas. Sentenya de 4 de julhO de 
2007. S8rle C No. 166, para. 1 15; e Corte IDH, Caso da Prisao Migue! Castro-Castro v. Peru. MEirito, Reparac;Oes a Custas. 
Sentenc;a de 25 de novembro de 2006. S9rie C No. 160, para. 382. 

311 Corte IDH, Caso Serve116n Garcfa e outros v. Honduras. Merito, Reparac;Oes e Custas. Sentenya de 21 de 
setembro de 2006, S6rie C No. 152, para. 119. 

312 Corte IDH, Caso Zambrano VEMz e outros v. Equador. Merito, Reparac;Oes e Custas. Sentenya de 4 de julho de 
2007. Serie C No. 166, para, 119, 
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identificar a vftima; (b) recuperar e preserver o material probat6rio relacionado com a morte, 
para facilitar as investigac;;:6es; (c) identlficar possfveis testemunhas e tamar seus depoimentos 
sabre as mortes sob investiga<;:Bo; (d) determiner a causa, m8todo, Iugar e momenta da morte, 
assim como qualquer padr§o ou pra.tica que possa ter causado a morte; e (e) distinguir entre 
morte natural, acidental, suicfdio e homicfdio. E aJBm disso, e essencial rea!izar buscas 
exaustivas na cena do crime e aut6psias e an81ises rlgorososas dos restos mortais par 
profissionais com petentes, usando os procedimentos mais aproprlados, lcitm;:iio om!tldaJ JlJ 

185. De acordo com a Corte lnteramericana, esses criterios sobre devida diligencia nas 
investiga96es devem ser observados ao investigar qualquer tipo de morte violenta.'" Outro 
elemento particularmente importante, nas palavras da Corte, e que "as autoridades competentes 
adotem todas as medidas razoaveis para garantir o· material probat6rio necessaria para realizer a 
investiga<;ao e que sejam independentes tanto de jure como de facto das autoridades anvolvidas. ""' 
Na realidade, a Corte estabeleceu que em casos de execu<;oes extrajudiciais, e "crucial que as 
autoridades competentes conduzam uma investigac;ao exaustiva da cena, examinem o corpo da 
vftima, e que profissionais especializados realizem uma aut6psia para estabelecer a causa da morte 
quando possivel, au rea!izem testes que devem ser rlgorosos, de acordo com as circunstancias. "31 e 

186. Alem disso, a Corte lnteramericana observou que os padri'\es internacionais em 
relac;8o com a cena do crime estabelecelli que as investigadores devem, pelo mrnimo, fotografar a 
cena, quaisquer outras evid8ncias, e o cadaver como foi encontrado e ap6s ter sido removido; 
coletar e conservar todas as amostras de sangue, cabala, fibras, fios au outras pistas; examinar a 
area em busca de marcas de solas de sapato ou qualquer outra coisa que sirva de prova; e fazer um 
relat6rio detalhando quaisquer observa<;6es da cena, as a96es dos investigadores, e a disposi9ao de 
todas as evidencias coletadas. 0 Protocolo de Minnesota estabelece - entre outras obriga96es -
que ao investigar uma cena de crime, a area contfgua ao corpo deve ser resguardada e proibida a 
entrada nela par pessoas que nao o investigador e sua equipe. 317 

187. A CIDH descreveu em .detalhe os inqueritos policiais realizados sobre estes dois 
casos supra (paras. 82-125). Alem disso, a ClDH determinou que, de acordo com o conjunto de 
evidEmclas destes dois casosr os inqu6ritos policiais sabre eles continuam inconclusos e pendentes 
ate o presente, mais de 16 anos (caso 11.5661 e mais de 17 anos (caso 11.694) desde as 
incurs6es policiais. lsto nao 1oi controvertido nestes dois casos. Na opiniao da Comissao 
lnteramericana, o tempo inaceitavel tr.anscorrido sem nenhuma determina9iio preliminar sabre a 
legalidade (ou ilicitude) do uso de for9a leta! pela polfcia, qUe resultou na morte das 26 vftimas, 

313 Corte 10H, Caso Zamb~ano Velez e outros v. Equador. Merito, Repara90es e Custas, Sentenya de 4 de julho da 
2007. S8rie C No, 166, para. 121. Ver tambem Corte IDH, Caso Servell6n Garcra e outras v. Honduras. Mf:rito, Reparav5es 
e Custas. Sentenc;:a de 21 de setembro de 2006, SE:rie C No. 152, para. 120; e Corte IDH, Caso Juan Humberto Stmchez v. 
Honduras. Excet;:So Prelimlnar, Mllrito, Reparar;Oes e Custas. Sentenya de 7 de junho de 2003. Silrie C No. 99, para. 127. A 
Corte faz refer8ncfa ao Manual da ONU sabre a Efetiva Prevenyao e lnvestlgayao ·de Execuc;Oes Sum8rias, Arbitr8rias e 
Extrajudic!als, UN document ST/CSDHA/.12 (1991 ). 

314 Ver Corte IDH, Caso Garibaldi v. Brasil. Excey6es Pre1iminares, M6rito, Repara<;:Oes e Custas. Sentenya de 23 de 
setembro de 2009, para. 11 5. 

au Corte IDH, Caso Zambrano VSiez e outros v. Equador. MSrito, Reparac;:Oes e Custas. Senten9a de 4 de julho de 
2007. S6rie C No.166, para. 122. Vertambem C!DH. Relat6rlo No. 33/04, Caso 11.634, Jallton Nerl da Fonseca (Brasil), 11 
de man;:o de 2004, para. 132. 

318 Corte IDH, Caso Juan Humberto sanchez v. Honduras. Excec;:ao Pre!iminar, MSrlto, Reparay6es e Custas. 
Sentenc;:a de 7 de junho de 2003. Serle C No. 99, para. 128. 

317 Corte IDH, Caso Gonz.:ilez e outras ("Campo de Algod§o"J v. M6xico. Preliminar, Mllrito, ReparaqOes e Custas. 
Sentenc;a de 16 de novembro de 2009. SSrie C No. 205, para. 301. A Corte faz referAnc!a ao Manual da ONU sabre a 
Efetiva Preveny§o e !nvestigayao de Execu90es Sum8rias, Arbltr8r!as .e Extrajudlciais, UN document ST/CSDHA/.12 (1991}. 
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bastaria para declarar que o Estado 8 responsavel por viola96es dos artigos 8.1 e 25.1, em rela9iio 
com o artigo 1.1 da Conven9ao.'" 

188. Especificamente sabre os inqueritos policiais instaurados sobre os fatos, a Comissao 
lnteramericana adicionalmente ressalta que as investiga9oes iniciais sobre os casos 11.566 e 
11.694 foram realizadas pelas mesmas divisoes da Polfcia Civil que haviam participado das 
incursoes policiais (supra paras. 107 e 83, respectivamente)."' Alem disso, essas investiga9oes 
foram iniciadas atraves de "autos de resistencia" registrados par policiais que tinham participado das 
incursoes, em cumprimento de uma pratica de registrar todas as mortes causadas pel a polfcia como 
legftimas (supra paras. 56, 60, 65, 69 e 72) o que, por sua vez, frequentemente utiliza-se para 
transferir a responsabilidade da polfcia para as vftimas.'" Nessa contexte, a Comissao 
lnteramericana considera que, seja pela falta de independencia tanto de jure como de facto das 
autoridades encarregadas das lnvestigay5es, seja em virtude do natureza equivocada desses 
inqueritos policiais, na medida em que eles se enfocam em determiner a culpabilidade dos indivfduos 
mortos por resistencia a prisiio ao inves de verificar a legalidade do uso da for9a; os inqueritos 
policiais nestes dois casos viol am os artigos 8.1 e 25.1, em rela9ao com o artigo 1.1 da Conven9ao 
Americana. 

189. Adicionalmente, a CIDH observe que, ao imediatamente remover os cadaveres das 
vftimas da cena do crime em ambof? casas, a polfcia impediu a recuperayao e a preserva980 de 
material probat6rio que teria sido essencial para determiner a legalidade do uso de for9a leta!. E 
mais, ao imediatamente legitimar o uso da forQa letal atraves dos "autos de resistencia" em ambos 
casos, a policia tambem efetivamente perdeu a oportunidade de identificar possfveis testemunhas, 
isto e, essa priltica de fato impediu que se colhessem depoimentos prima facie essenclais. 321 Em 
casas similares de violencia policial, a CIDH tambem indicou que outre obstaculo de facto criado 
pela maneira como sao realizadas as investiga96es sabre letalidade policial no Brasil 8 a "lei do 
silencio", conforme a qual as testemunhas oculares recusam-se a esclarecer as circunstancias do 
ocorrido por temor de possfveis represalias da polfcia."' A CIDH observe que nenhuma 
determina9iio sobre se as vftimas falecidas realmente realizaram disparos foi feita ou tentada. Da 
mesma forma, as armas usadas pe!os policiais que partfciparam nas incurs6es nunca foram 
recolhidas e testadas, e em rela9ao com o caso 11.694, o inquerito policial nao p6de sequer 
determiner a quantidade de policiais envolvidos na incursao e suas identidades. Alem disso, os 
laudos de exame cadaverico foram incompletos e realizados inadequad.amente do ponto de vista 
tecnico visto que nao determinaram, por exemplo, a trajet6ria dos disparos e os cadaveres niio 
foram fotografados por inteiro; e nao houve reconstru9ao dos fatos.'" Especificamente em relaQiiO 
com o caso 11.694, uma suposta testemunha ocular dos eventos ("Andre"). mencionada por L.R.J. 
e C.S.S., jamais foi intimado para prestar declara9oes perante as autoridades. 

318 Corte IDH, Caso Hilaire v. Trlnidade e Tobago. ExceqOes Preliminares. Scntem;a de 1° de setembro de 2001. 
S€irie C No. 80, para. 145; Corte IDH, Caso Vaile-Jaramillo e outros v, ColOmbia, M6rito, Repara96es e Custas. Senten9a de 
27 de novembro de 2008. S8rie C No. 192, para. 164; Corte IDH, Caso · Hellodoro-Portugal v. Panama. Exce96es 
Prellmlnares, Merito, Repara96es e Custas. Senten9e de 12 de agosto de 2008. Serle C No, 186, para. 148; e Caso Garibaldi 
v. Brasil. ExceQOes Preliminares, Mflrlto, Reparac5es e Custas. Sentenr;a de 23 de setembro de 2009, para. 133. 

319 Respectivamente, a DRRFCEF e a ORE. 

320 Ver C!DH. Re!at6rio No. 9/00, Caso 11.598, Alonso Eugenio da Silva (Brasil), 24 de fevereiro de 2000, para. 
42. 

321 Ver, mutatis mutandi, Corte JDH, Caso Garibaldi v. BrasiL Excey5es Preliminares, M8rito, Repara9Cies e Custas. 
Senten9a do 23 de setembro de 2009, para. 122. 

322 Ver CIDH. Relat6rio No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida {Brasil), 20 de marva de 2009, para. 72. 
323 Ver, mutatis mutandi, Corte !DH, Caso das "Crianyas de Rua" {Villagran Morales e outros) v. Guatemala. 

Sentenva de 19 de novembro de 1999. SEirie C No. 63, para. 231. . 
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190. A Comissao lnteramericana tambem ressalta que, alem de nao realizer diliglincias 
probat6rias essenciais, as autoridades do Estado encarregadas dos inqu8ritos tampouco cumpriram 
varias das diligencias ordenadas."' Por ultimo, em rela980 a duraQilO dos inqueritos policiais, a 
CIDH considera desnecessario explanar com detalhe sabre os tres elementos tradicionalmente 
considerados pela jurispruoiincia interamericana; (a) a complexidade do assunto; (b) a atividade 
processual do interessado; e (c) a co'nduta das autoridades judiciais, A Comissao lnteramericana 
considers que, se os inqueritos tivessem sido dirigidos com o objetivo de determiner a legalidade (ou 
a ilicitude) do uso de for9a letal pela polfcia, nao teria sido complexo para o Estado realizer 
investiga96es sabre opera96es policiais lavadas a cabo pelas pr6prias forQas de seguran9a do 
Estado. A CIDH tamb9m observe que o crime de homicidio deve ser investigado de offcio pelo 
Estado, e que as vftimas de violencia sexual e estupro prestaram declaraQ5es perante as autoridades 
e apoiaram devidamente as investigaQ5es {supra paras. 90-94). Finalmente, a Comissao 
lnteramericana descreveu em detalhe a demora das autoridades em realizar diligencias probat6rias, 
bem como os lapsos significativos de tempo que transcorreram sem qualquer atividade processual 
e/ou atividade relevante de produQilo de provas {supra paras. 102, 103, 104, 118, 119, 120, 121, 
122, 123 e 124).'" 

191. Com base nessas considera96es, a CIDH decide que o Brasil violou os artigos 8.1 e 
25.1 da Convenvilo Americana, em relaQilo com o artigo 1.1 do mesmo instrumento. Em casas de 
violaQilo do direito a vida com vftimas mortas, a Corte lnteramericana observou consistentemente 
que "os direitos afetados correspondem aos familiares da vitima falecida, que silo a parte 
interessada na busca por justi9a e a quem o Estado deve prover recursos efetivos para garantir-lhes 
o acesso a justi<;a. "326 Nesse sentido, e levando em considerayao a informac;:ao proporcionada pelos 
peticioniirios e o conjunto de proves perante si, a CIDH declare que o Brasil violou os artigos 8.1 e 
.25 .1 da ConvenQiio Americana, em relayao com o artigo 1 .1 do mesmo tratado em detrimento das 
seguintes pessoas; Otacilio Costa, Beatriz Fonseca Costa e Bruna Fonseca Costa;"' Pedro Marciano 
dos Reis, Hilda Alves dos Reis e Rosemary Alves dos Reis;"' Geraldo Jose da Silva Filho e Georgina 
Abrantes;"' Maria da Gloria Mendes e Paulo Cesar da Silva Porto;"0 Valdemar da Silveira Dutra e 
Geni Pereira Dutra;"' Waldomiro Genoveva, Ofelia Rosa; Rosene da Silva Genoveva e o filho de 
Cosme Rosa Genoveva;332 Daniel Paulino da Silva e Georgina Soares Pinto; 333 Cesar Braga Castor, 
Vera Lucia Ribeiro Castor, "Michele," e o filho de Fabio Ribeiro Castor;'" Jose Rodrigues do 
Nascimento, Dalvaci Melo Rodrigues, Monica Rodrigues, Evelin Rodrigues, Pricila da Silva Rodrigues, 
Samuel da Silva Rodrigues, Lucas Abreu da Silva, Cecflia Cristina qo Nascimento Rodrigues, Adriana 
Melo Rodrigues e Roseleide Rodrigues· do Nascimento;'" Pa(11o Roberto Felix;"' Nilton Ramos de 

324 Ver, mutatis mutandt~ Corte IDH, Caso Garibaldi v. Brasil. ExceyOes Preliminares, M8rito, ReparayOes e Custas. 
Sentenya de 23 de setembro de 2009, para. 122. 

325 Ve;, mutatis mutandi, Corte IDH, Caso Garibaldi. v. Brasil. Excey6es Preliminares, M8rito, Reparay6es e Custas. 
Sentenc;:a de 23 de setembro de 2009, para. 136. 

326 Corte IDH, Caso Garibaldi v. Brasil. ExceyOes Prellmlnares, M8rito, ReparB~;:6es e Custas. Sentenya de 23 de 
setembro de 2009, para. 116. 

:m Aespectlvamente, pal, m8.e e irma de Alex Fonseca Costa, 

320 Respectlvamente, pai, mae e Irma de Alex Sandra Alves dos Rels. 

329 Respectivamente, pale mae de Anderson Abrantes de Silva. 

330 Respectivamente, mae (falecld_a) e tio de Anderson Mendes. 

331 Respectivamente, pai e mae de Clro Pereira Dutra. 

332 Respectivamente, pal, mae, esposa e fi!ho de Cosme Rosa Genoveva. 

333 Respectivamente, pai e mae de E:duardo Pinto da Silva. 

334 Respectivamente, pal, mae, companheira e filho de Fabio Ribeiro Castor. 

335 Respectlvamente, pai, m§e, esposa, companhelra, filhos e irm8s de Jacques Douglas Me!o RodrigueS. 
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Oliveira, Maria da Concei<;ao Sampaio de Oliveira e Vinicius Ramos de Oliveira;"' Ronalda lnacio da 
Silva, Shirley de Almeida e Catia Regina Almeida da Silva;"' Vera Lucia Jacinto da Silva;"' Norival 
Pinto Donato e Celia da Cruz Silva;"' Zeferino Marques de Oliveira, Aline da Silva e Efigenia 
Margarida Alves;'" Alcidez Ramos, Cirene dos Santos, "Graya/' Thiago Ramos, Alberto Ramos, 
Maria das Gra<;as Ramos da Silva, Rosiane dos Santos e Vera Lucia dos Santos de Miranda;'" Diogo 
Vieira dos Santos, Helena Viarina, Adriana Vianna dos Santos, Sandra Vianna dos Santos e 
Alessandra Vienna dos Santos;"' Joao Batista de Souza e Joseta Maria de Souza;"~ Lucia Helena 
Neri da Silva e Joyce Neri da Silva Dantas;'" Joao Alves de Moura e Eva Maria dos Santos Moura;"' 
Nilceia de Oliveira;'" Valdenice Fernandes Vieira, Neuza Ribeiro Raymundo e Eliane Elene Fernandes 
Vieira;"' Edson Faria Neves, Edna Ribeiro Raimundo Neves e Mac Laine Faria Neves;'" Francisco 
Jose de Souza, Martinha Martino de Souza, Luiz Henrique de Souza e Ronald Marcos de Souza;'" 
Jose Francisco Sobrinho, Maria de Lourdes Genuine, Rogerio Genuine dos Santos, Jucelena Rocha 
dos Santos e Robson Genuine dos Santos Junior;"' Sergio Rosa Mendes e Sonia Maria Mendes.'" 

Obriga9i'io especial de investigar casas de violencia contra a mulher com a devida diligencia 

192. Alem dos familiares das vrtimas mortas identificados anteriormente, a Comissao 
lnteramericana tamb~m cons'idera que o Estado violou os artigos 8.1 e 25.1 da Conven<;iio 
Americana, em rela<;ao com o artigo 1 .1 do mesmo instrumento, em detrimento das vitimas 
sobreviventes da incursilo policial de 18 de outubro de 1994: L.R.J., C.S.S. e J.F.C. Como indicado 
supra (Capitulo V.B.), as duas meninas e L.R.J. foram vitimas de violencia sexual e estupro por 
parte dos policiais. Nesse sentido, a CIDH deve analisar as repercuss6es especiais do dever de agir 
com a devida diligencia para investigar, processar, punir e fazer reparaQ5es pel a violencia contra ·as 
mulheres, de acordo com aquelas disposiQ5es da Conven9ilo Americana interpretadas em 
concordancia com o artigo 7 da Conven9ao de Belem do Par~. 353 

... continuation 
336 Pa! de Marcia Felix. 

337 Respectivamente, pai, m.9e e !rm§o de Nllton Ramos de Oliveira Junior. 

338 Respectivamenle, pai, mae e Irma de Renata lnacio da Silva. 

aas. Mae de Welington Silva. 

340 Respectlvamente, pale mae de Adri1lno Silva Donato. 

341 Respectivamente, pai, rniie e tia de Alan Kardec Silva de Oliveira. 

342 Aespecttvamente, pal, mi:ie, companhelra, filhos e irm~fs de Alberto dos Santos Ramos. 

343 Respectivamente, pai, ·mae e irmiios de Alex Vianna dos Santos. 

344 Respectlvamente, pai e mae de Alexander Batista de Souza. 

345 Respectivamenta, mae e Irma de Andre Luiz Ner! da Sliva, 

346 Respectivamente, pal e mae de Clemilson dos. Santos Moura. 

347 Mae de Evandro de Oliveira. 

3 ~ 8 Respectivamente, mae e irma de Fabio Henrlque Fernandes Vieira. 

349 Respectivamente, pai, mae, av6 e Irma de Macmiller Faria Neves. 

360 f{espectivamente, pai, mae e irmaos de Ranilson Jose de Souza. 

301 Aespectlvamente, paL mae, Jrmao, companheira e filho de Robson Genuine dos Santos. 

352 Respectivamente, pale mae de Sergio Mendes Oliveira. 

353 A CIOH observa que examinani o artigo 7 da Conven96o de Be18m do ParS em vlrtude do principia iura novit 
curia, j8 que os peticion8tlos nao denunclaram violapOes desse tratado em rela<;:So com os fatos alegados no caso 11 .694. 0 
Brasil ratificou este tratado em 27 de novembro de 1996, depois da lncurs§o policial de 18 de outubro de 1994. Portanto, a 

Continues ... 
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193. 0 Brasil ratificou a Conven9ilo de Belem do Para em 27 de novembro de 1995, isto 
e, ap6s a incursao policial de 18 de outubro de 1994. No entanto, a CIDH estabeleceu ha multo 
que a obriga9ao de investigar a violencia contra a mu\her consagrada no artigo 7 da Conven9ilo de 
Belem do Para tem natureza continua, i.e. continua vigente ate que os fatos sejam devidamente 
esclarecidos e, se for o caso, os culpados punidos. A luz da sua natureza continua, essa obriga9ilo 
se aplica mesmo quando os fatos denunciados ocorreram antes da data na qual o Estado em 
questao depositou seu instrumento de ratifica9ao.'54 A Conven980 de Belem do Para estabelece que 
a obriga9ilo de atuar com a devida diligencia tem uma conota9ilo especial em casos de viol€mcia 
contra a mulher, e reflete a preocupa9ilo conjunta do Hemisterio sobre a gravidade do problema de 
viol€mcia contra a mulher, sua rela98o com a discrimina9i'io hist6rica, e a necessidade de adotar 
estrategias abrangentes para prevenir, punir e erradica-la. A Conven<;:ao de Belem do Para 
reconhece o crftico vinculo que existe entre o acesso das mulheres a prote<;:ilo judicial adequada 
ap6s serem vftimas de violencia, e a elimina9i'io do problema de violencia e discrimina9a0 que 
perpetua esse sofrimento. 

194. Com eteito, a CIDH concluiu que a Conven9i'io de Belem do Para estabelece que a 
obriga9iio de atuar com a devida diligencia adquire um significado especial em casos de violencia 
contra a mulher."' Similarmente, a Corte lnteramericana decidiu que o artigo 7 da Conven9ilo de 
Belem do Para requer que os Estados atuem com a devida diligencia na investiga91io e puni9i'io da 
vioiBncia contra a mulher. 356 Essa disposiy8o cria obrigac;5es especiticas e complementa as 
obriga96es do Estado de lmp!ementar os direitos consagtados na Convenyao Americana. 357 

195. A Comissao lnteramericana tambem indicou que a ineficacia judicial em casos de 
vio!Eincia contra a mulher cria um ambients de impunidade que facilita essa vioiBncia, ''n8o havendo 
evid~ncia socialmente percebida da vontade e efetividade do Estado como representante da 
sociedade, ·para punir esses atos. "3~8 A Corte lnteramericana, par sua vez, observou que em casas 
de violencia contra a mulher, o dever de investigar efetivamente adquire um significado adicional,'" 
e tamblim que para realizar eficazmente urna investiga9ilo, os Estados devem investigar com uma 
perspectiva de genera."' Nessa sentido, a Corte concluiu que as deficiencies das autoridades 
judiciais em responder a viol6ncia contra a mulher, 11transmite a mensagem de que a viol9ncia contra 
a mulher e tolerada; o que leva a sua perpetuaQ8o, conjuntamente com a aceitaQ8o social do 

... continuation 
CIDH examinara esse tratado sob a obrlgayao contfnua de utilizar a devlda dilig{'mcia para investigar e lmpor penas para 
vfolencia contra as mulheres {artigo 7. b da ConvenQEio Americana). 

364 CIDH. Relat6rio No. 54/01, Caso 12.061, Marla da Penha Mala Fernandes (Brazill, 16 de abrll de 2001, para. 
27; e ReJat6rio No. 73/01, Case 12.350, MZ {Bolfvia), 10 de outubro de 2001, para. 24. 

355 CIOH, ACESSO A JUSTIGA PARA MULHERES VITIMAS DA V!OLENCJA NAS AMt.RICAS, OEA/Ser, L/V/11. doc. 68 (January 
20, 20071. para. 32. 

366 Corte IDH, Caso da Prislio Miguel CastroMCastro v. Peru. Merito, Reparay5es e Custas. Sentenqa de 25 de 
novembro de 2006. S6rie C No. 160, para. 378. 

367 Corte IDH, Caso da Pris-lio Miguel Castro-Castro v. Peru. M8r1to, Repara90es e Custas. Sentenya de 25 de 
novembro de 2006. serie c No. 160, para. 379. 

358 ClDH. Relat6rio No. 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes (Bra;z;i!), 16 de abril de 2001, para, 
56, 

369 Corte IDH, Caso Gonzalez a outras {"Campo de Algodffo") v. MElxico. Pre!iminar, M8rito, ReparaqOes e Custas. 
Senten9a de 16 de novembro de 200,9. Serre C No. 205, para. 293. 

36° Corte IDH, Caso Gonzalez e outras {"Campo de Algodi:io"l v. M6xlco. Pretimlnar, M6rito, ReparaqOes e Custas. 
Sentenya de 16 de novembro de 2009. S6rie C No. 205, para. 455. 
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fen6meno, o sentimento que as mutheres tem de que n13o est§o seguras, e sua persistente 
desconfianqa no sistema de administra9ao da justi9a. "'" 

196. Particularmente importante aos fatos que afetam L.R.J., C.S.S. e J.F.C., em casas 
de estupro por parte dos agentes de seguran9a, a Corte lnteramericana determinou que as 
investiga96es devem ser realizadas com determinaQao e efetividade, em consideraQiiO ao dever da 
sociedade de rejeitar a violencia contra a mulher.'" A Corte lnteramericana tambem atirmou que 
quando uma denuncia e apresentada ou ha suficientes raz6es para crer que um ato de torture foi 
cometido, o Estado tem a obriga9iio de instaurar uma investiga9ao imediatamente e de offcio para 
identificar, processar, e punir os responsiiveis, de acordo com a obrigaQao geral de garantir a todas 
as pessoas sob sua jurlsdiQiio os direitos humanos consagrados na Conven9ao Americana, conforms 
o artigo 1.1 daquela, em concordilncia com o direito a integridade pessoal.'" 

197. Com base nesses criterios elevados e no dever especial de investigar a violencia 
contra a mulher com a devida diligencia, e tendo em conta a analise sabre os inqueritos policiais em 
questao descrita acima, a Comissao lnteramericana decide que, em rela9iio a L.R.J., C.S.S., e 
J.F.C., o Brasil violou os artigos 8.1 e 25.1 da Conven9iio Americana, em rela9iio com o artigo 1.1 
do mesmo instrumento internacional; e em rela9iio com o artigo 7 da Conven9lio de Belem do Parii. 

D. Diretto a integridade pessoal em relagao a obrigayaO de respeltar OS direitos (artigo 
5 364 em relayao ao artigo 1.1 Convenyao Americana}, em relayao aos familiares das 
vftimas mortas e as vrtimas sobrevlventes do sexo feminino 

198. De acordo com a jurisprudence constante do sistema interamericano de direitos 
humanos, em certas circunstancias, a angUstia e o sofrimento impastos nos parentes pr6ximos das 
vftimas de determinadas graves viola96es de direitos humanos tambem constituem llma viola9iio do 
direito a integridade pessoal daquelas pessoas. A Corte lnteramericana estabeleceu 
consistentemente que os .familiares das vftimas de viola96es de direitos humanos tambem podem 
ser vftimas em virtude do sofrimento adicional que eles enfrentam como resultado das viola96es 
perpetradas contra seus entes · queridos e por causa dos subsequentes atos ou omiss6es das 
autoridades do Estado em res pasta aos fatos. Na sua jurisprudencia, a Corte concluiu que viola96es 
a integridade moral e psiquica dos familiares encontram-se protegidas pelo artigo 5.1 da ConvenQao 
Americana. 365 

361 Corte IDH, Caso Gonzalez e outras ("Campo de Algod8o"l v. MSxico. Prel!minar, MSrlto, ReparaqOes e Custas. 
Senten9a de 16 de novembro de 2009. S6rie C No. 205, para. 400, 

362 Corte IDH, Caso Rosendo CantU e outra v. M6xico. Exce96es Prellminares, M6n'to, Reparac;Oes e Custas. 
Sentem;:a de 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216, para. 177; e Corte IDH, Caso Fernandez-Ortei7)a e outros v. Mexico. 
Excer,:Oes Preliminares, Mthlto, ReparayOes e Custas. Sentenc;a de 30 de agosto de 2010. S8rie C No. 215, para. 193, 

363 Corte JOH, Ceso Balde6n Garcfa v. Peru. M8r!to, Repara90es a Custas. Sentenya de 6 de abril de 2006. S8rie C 
No. 147, para. 166: Corte IDH, Caso GutiE~rrez-So!er v. ColOmbia. M8rito, ReparacOes e Custas. Sentenya de 12 de seternbro 
de 2005 S8rie C No. 132, para. 64; Corte IDH, Caso Tlbi v. Equador. Excey5es Preliminares, M8rlto, Reparar,:Oes e Custas. 
Senteru;:a de 7 de setembro de 2004 .. Serle C No. 114, para. 159; e Corte IDH, Caso Xirnenes Lopes v. Brasil. M6rito, 
Repara90es e Custas. Sentenya de 4 de julho de 2006. Sflrie C No. 149, para. 148. Ver tarnb8m CEDH. Assenov e outros v. 
Bu/g8ria, Oemanda No. 90/1997/874/1086, Sentenya de 28 de outubro de 1998, para. 102; e CEDH. //han v. Turquia [GC], 
Demands No. 22277/93, Sentenva de 27 de junho de 2000, paras. 89-93. 

364 0 artigo 5.1 determine que: 
Toda pessoa tem o direito de que se respeite·sua integridade ffsica, ps{quica e moral. 

365 Ver, ;nter alia, Corte IDH, Caso do Massacre de Pueblo Bello v, ColOmbia. M6rito, Reparay6es e Custas. 
Sentenva de 31 de janeiro de 2006. S6rie C No. 140, para. 154; Corte IDH, Caso GOmez·Palomino v. Peru. Merito, 
Reparac,:Oes e Custas. Sentenr,:a de 22 de novembro de 2005. S8rie C No. 136, para. 60; e Corte IDH, Caso do Massacre de 
Mapiriptin v. ColOmbia. M8r!to, Reparay6es e Custas. Sentenc,:a de 15 de setembro de 2005. S8rie C No. 134, paras. 144-
146. 
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199. Em rela9iio a L.R.J., C.S.S. e J.F.C., bem como as vftimas indicadas no paragrafo 
191 supra, a CIDH considers que a duradoura impunidade observada nestes dais casas, alem da 
maneira na qual as investigay5es foram levadas a cabo, com miras a estigmatizar a re-vitimizar as 
mortos e suas famflias ao enfocar na sua culpabilidade ao inves de verificar a legalidade do uso da 
for9a leta!, claramente demonstram que essas vftimas sofreram viola96es a sua integridade psiquica 
e moral. Com efei~o, a Comissao lnteramericana considera que tais clrcunst8ncias causaram a 
L.R.J., C.S.S., J.F.C. e aos familiares das vitimas fatais sofrimento e angustia, assim como um 
sentimento de inseguran9a, frustraQiio e impotiincia diante da inercia das autoridades pliblicas em 
investigar366 e dos seus intentos de estigmatizar as vftimas ao retratfi-las como criminosos. 
Portanto, a CIDH decide que o Brasil violou o seu direito a integridade pessoal consagrado no artigo 
5.1 da Conven91i0 Americana, em rela9ao ao artigo 1.1 do mesmo instrumento. 

E. Direito a liberdade pessoal (artigo 7 da ·Conven(:ao Americana) 

200. Em virtude da analise de merito desenvolvida supra (Capftulos V.A e V.B.), e as 
circunstancias especificas e fatos provados relacionados com o caso 11.694, a Comissao 
lnteramericana niio considera necessaria examiner a suposta violayao do artigo 7 da ConvenQiio 
Americana. 

VII. CONCLUSOES 

201. Nesse relat6rio, a Comissao lnteramericana conclui que o Estado brasileiro e 
internacionalmente responsavel pela morte de 26 vftimas como resultado do uso excessive de for9a 
leta! pela polrcia, bem como pela viola9ao sexual e estupro de L.R.J., C.S.S. e J.F.C., e a resultante 
impunidade duradoura da que gozam os perpetradores dessas violac;:oes. A Comissao 
lnteramericana tambem conclui que nao e necessaria examiner a alegada violaQao do artigo 7 da 
Conven9ao Americana, em rela9iio com o caso 11 .694. Consequentemente, a CIDH conclui que o 
Estado e responsavel pelas seguintes viola96es de direitos humanos: 

Artigo 4.1 da Conven9iio Americana, em rela9ao com o artigo 1.1 daquele instrumento em 
detrimento de Alberto dos Santos Ramos; Fabio Henrique Fernandes; Robson Genuino dos 
Santos; Adriano Silva Donato; Evandro de Oliveira; Sergio Mendes Oliveira; Ranilson Jose de 
Souza; Clemilson dos Santos Moura; Alexander Batista de Souza; Cosme Rosa Genoveva; 
Anderson Mendes; Eduardo Pinto da Silva; Anderson Abrantes da Silva; Marcia Felix; Alex 
Fonseca Costa; Jacques Douglas Melo Rodrigues; Renata lnacio da Silva; Ciro Pereira Dutra; 
Fabio Ribeiro Castor; e Alex Sandra Alves dos Reis; 

Artigos 4.1 e 19 da Convenc;:ao Americana, em rela9iio com o artigo 1.1 daquele 
instrumento em detrimento de Andre Luiz Neri da Silva, Alex Vienna dos Santos, Alan 
Kardec Silva de Oliveira, Macmiller Faria Neves, Nilton Ramos de Oliveira Junior e Welington 
Silv~ · 

Artigos 5.2 e 11 da Conven9ao Americana, em rela9ao com o artigo 1 .1 daquele 
instrumento, e com os artigos 1, 6 e 8 da CIPPT, em detrimento de L.R.J; 

Artigos 5.2, 11 e 19 da Conven9ao Americana, em rela9iio com o artigo 1.1 daquele 
instrumento, e com os artigos 1, 6 e 8 da CIPPT, em detrimento de C.S.S. and J.F.C.; 

366 Ver Corte IDH, Caso B<imaca-Velasquez v. Guatemala. Merlto. Sentenqa de 25 de navembro de 2000. SSrle C 
No. 70, para. 160; Corte IDH, Caso Durand e Ugarte v. Peru. M6rito. Senten9a de 16 de agosto de 2000. Serle C No. 68, 
para. 128; e Corte -IDH, Caso Cantarai-Benavides v. Peru. M6rito, Sentenya de 18 de agosto de 2000. S8rie C No. 69, para. 
105. 
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Artigos 5.1, 8.1 e 25.1 da ConvenQiio Americana, ern relaQiio corn o artigo 1.1 daquele 
instrurnento ern detrirnento das vftirnas identificadas no paragrafo 191 deste relat6rio; e 

Artigos 5.1, 8.1 e 25.1 da ConvenQiio Americana, em relaQiio com o artigo 1.1 daquele 
instrumento, e com o artigo 7 da ConvenQiio de Belem do Para, em detrimento de L.R.J., 
C.S.S. e J.F.C. 

VIII. RECOMENDACOES 

Com base na analise e conc!usOes deste relat6rio de meritor 

A COMISSAO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS RECOMENDA AD ESTADO 
BRASILEIRO: 

1. Realizer uma investigaqao complete, imparcial e efetiva das viola9iies descritas neste 
relat6rio, dentro de um periodo razoavel de tempo, por autoridades judiciais que sejam 
independentes da polfcia, a lim de determiner a verdade e punir os responsaveis. Essa investiga91lo 
deve levar em considera9iio os vinculos existentes entre as violaviies de direitos humanos descritas 
neste e o padrao de uso excessive da for9a leta! pela polfcia. Ainda, deve incluir as possiveis . 
omissoes, demoras, neglig~ncias e obstruq5es de justi9a provocadas por agentes do Estado; 

2. Adotar todas as medidas necessaries para garantir uma compensa91lo adequada e 
plena pelos prejulzos tanto materiais como morals causados petas violay5es descritas neste, em 
favor de L.R.J., C.S.S., J.F.C. e das vftimas descritas no paragrafo 191 deste relat6rio; 

3. Eliminar imediatamente a pratica de automaticamente registrar as mortes causadas 
pela polfcia mediante "autos de resistencia"; 

4. Erradicar a impunidade pela violencia policial em geral, adaptando suas leis internes, 
regulamentos administrativos, procedimentos e pianos de opera9iio das institui96es com 
competencia sabre polfticas de seguran9a cidada, para garantir que elas sejam capazes de prevenir, 
investigar e castigar quaisquer violaq6es de direitos humanos provocadas por atos de violencia 
perpetrados por agentes do Estado; · 

5. Criar sistemas de controle independente internes e externos para rendi9ao de contas 
a fim de tornar efetivo o dever de investigar qualquer caso em que as forQas de seguranqa fa9am 
usa da for9a leta! e/ou violencia sexual, com uma perspective de genera e etnico-racial, e forta\ecer 
a capacidade institucional de 6rgaos independentes de supervisao, inclusive os de medicine legal, 
para com bater o padrao de impunidade em casas de execu96es extrajudiciais pela polfcia; 

6. Implementer pianos para modernizer e profissionalizar as for9as policiais, garantindo 
a rendiqao de contas por abusos do passado mediante o afastamento de not6rios perpetradores dos 
6rg8os de seguranc;:a do Estado, assim como de outros cargos de autoridade, e adequar a sua 
filosofia institucional para cumprir com padr5es e princfpios internacionais de direitos humanos 
relacionados com seguram;a cidada; 

7. Treinar adequadamente o pessoal policial em como lidar efetivamente e eficazmente 
com pessoas dos setores mais vulneraveis da sociedade, incluindo crian9as, mulheres, e moradores 
de favela, a fim de superar o estigma de que todos os pobres sao criminosos; 

8. Regulamentar, mediante lei formal e material, os procedimentos policiais que 
envolvem o usa legftimo da for9a leta!, estabelecendo expressamente que o mesmo seja 
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considerado um ultimo recurso que somente deve ser aplicado conforme os princ1p1os de 
excepcionalidade, necessidade, e proporcionalidade. Nesse sentido, o Estado dave levar em 
consideraQao, inter alia, os Princfpios Basi cos da ONU sobre o Uso da For9a e de Armas de Fogo por 
Funcionarios Encarregados de Fazer Cumprir a Lei, o C6digo de Conduta da ONU para Funcionarios 
Encarregados de Fazer Cumprir a Lei, e os Princfpios da ONU sobre a Efetiva Preven9ao e 
lnvestiga9ao de Execu96es Sumarias, Arbitrarias e Extrajudiciais. 

Dado e assinado na cidade de Washington, D.C., aos 31 dias do mes de outubro de 2011. 
(Assinado): Dinah Shelton, Presidente; Jose de Jesus Orozco Henriquez, Primeiro Vice-Presidents; 
Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vice-Presidents; Felipe Gonzales, Luz Patricia Mejia Guerrero e Marfa 
Silvia Guillen, Membros da Comissao. 

0 abaixo-assinado, Santiago A. Canton, na qualidade de Secretario Executive da Comissao 
lnteramericana de Dlreitos Humanos, em conformidade com o artigo 49 do Regulamento da 

Coml,~. ""'"" ""' ""' "''' "S'ri''"":''k' "'"'"' "'"'""'' '' cme. 

Santiag A. Canton 
Secretar o Executive 
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Caso No. 11.566 - favela Nova Brasilia - Brasil 
Rivera, Leonor [LRivera@oas.org] 
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2015 02:54 p.m. 
Para: Tramite 
Datos adjuntos:sharp@oas.org_20150522_154N1.pdf (225 KB) ; nota_remision_favela_nova_ NLDOC (130 KB) 

Sirvanse encontrar adjunta una comunicaci6n de la Comisi6n sabre el casa de referencia. 

Mucha apreciaremas la canfirmaci6n de recepci6n. 

Atte., 
CIDH 

https:/lmail.corteidh.or.crlowa/?ae= Item&!= IPM .Note&id= RgAAAADiOSKJCW9mSawZ2jwKx6QtBwCJr>NXH RXH 8RYRLCJhh70wEAAAAZ9VoAACJr>NXH... 111 
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Con1isi6n 
lnteramericana de 
Derechos Humttnos 

Organizaci6n de los 
Estados America nos 

22 de mayo de 2015 

REF: Caso N" 11.566 
Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros (Favela Nova Brasilia) 
Brasil· 

Seiior Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de Ia Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos, con Ia finalidad de remitir, en documento adjunto, Ia nota de 
sometimiento en portugues del caso de referenda. 

Cabe seiialar, que el expediente respective sera remitido a esa estimable Corte 
dentro del plazo reglamentario. 

Aprovecho Ia oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 

Seiior 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
Apart ado 6906-1 000 
San Jose, Costa Rica 

Adj. lo indicado 

'it<?c~ 
Elizabeth Abi-Mershed 

Secretaria Ejecutiva Adjunta 

WINVV.Cidfl.org 



80
Comtsl6n 
lnteramericana de 
Derechos Humanos 

Ref.: Caso N• 11.566 

Organiza~ao dos 
Estados America nos 

19 de maio de 2015 

Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros (Favela Nova Brasilia) 
Brasil 

Senhor Secret<1rio: 

Tenho a satisfa~ao de dirigir-me a Vossa Senhoria em nome da Comissao Interamericana de 
Direitos Humanos com o objetivo de submeter a jurisdi~ao da Honoravel Corte Interamericana de 
Direitos Humanos o caso 11.566- Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros (Favela Nova 
Brasilia) relacionado com a Republica Federativa do Brasil (doravante "o Estado", "o Estado 
brasileiro" ou "a Brasil"). 

0 caso diz respeito as execu~5es extrajudiciais de 26 pessoas - incluindo seis crian~as - no 
ambito das incurs5es policiais feitas pela Polfcia Civil do Rio de janeiro em 18 de outubro de 19941 e 
em 8 de maio de 1995' na Favela Nova Brasflia. Estas mortes foram justificadas pelas autoridades 
policiais mediante o levantamento de "atas de resistencia a prisao". Alem disso, no ambito da 
incursao de 18 de outubro de 1994 C.S.S. (15 anos de idade), L.R.J. (19 anos de idade) e J.F.C (16 anos 
de ida de), foram vi tim as de tortura e atos de viol en cia sexual par parte de agentes policiais. A 
Comissao estabeleceu que estes fatos ocorreram em um contexto e padrao de usa excessivo da for~a e 
execu~5es extrajudiciais levadas a cabo pela policia no Brasil, especialmente no Rio de janeiro. Alem 
disso, a Comissao constatou que o contexto em que ocorreram os fatos do caso foi tolerado e inclusive 
patrocinado par institui~5es estatais. A Comissao tambem estabeleceu que este contexto inclui falta 
de mecanismos de presta~ao de contas e situa~ao de impunidade em que permanecem estas 
viola~5es. 

Senhor 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte Interamericana de Direitos Humanos 
Apartado 6906-1000 
San Jose, Costa Rica 

1. As pessoas que morreram nesta incursao foram: i) Evandro de Oliveira; ii) Andre Luiz Neri da Silva (17 anos de 
idade); iii) Alberto dos Santos Ramos; iv) Macmiller Faria Neves (17 anos de idade); v) Adriano Silva Donato; vi) 
Alex Viana dos Santos (17 anos de idade), vii) Alexander Batista de Souza, viii) Alam Kardec Silva de Oliveira (14 
anos de idade); ix) Clemilson dos Santos Moura; x) Robson Genulno dos Santos; xi) Fcl.bio Henrique Fernandes 
Vieira; xii) Ranilson Jose de Souza; e xiii) Sergio Mendes Oliveira. 

2. As pessoas que morreram nesta incursao forarn: i) Cosme Rosa Genoveva; ii) Anderson Mendes; iii) Eduardo Pinto 
da Silva; iv) Anderson Abrantes da Silva; v) Mcl.rcio Felix; vi) Alex Fonseca Costa; vii) Jacques Douglas Melo 
Rodrigues; viii) Renata Inc3.cio da Silva; ix) Ciro Pereira Dutra; x) Fcl.bio Ribeiro Castor; xi) Alex Sandra Alves dos 
Reis; xii) Welington Silva; e xiii) Nilton Ramos de Oliveira JUnior. 

1889 f Street N.W., Washington, D.C., 20006, United States I f~;r +1 (202) 370·9000 I ~ +1 (202) 458~3992 I ~ cidhoea@oos.org 

www.cidh.org 
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Anexos 

De fato, as investigac,:oes foram feitas com o objetivo de estigmatizar e revitimizar as pessoas 
falecidas, pois deu-se enfoque a sua culpabilidade e nao a verificac,:ao da legitimidade do uso da forc,:a. 
Tanto a morte das 26 pessoas como os atos de tortura e violencia sexual estao em situac,:ao de 
impunidade e, ate esta data, a ac,:ao penal a respeito da maio ria dos fatos do caso - os atos de tortura e 
violencia sexual na incursao de 1994 e as mortes na incursao de 1995 - estao prescritas no nfvel 
interno. 

0 Estado aderiu a Convenc,:ao Americana sobre Direitos Humanos em 25 de setembro de 1992 
e aceitou a competencia contenciosa da Corte em 10 de dezembro de 1998. Alem disso, o Estado 
ratificou a Convenc,:ao lnteramericana para Prevenir e Punir a Tortura em 20 de julho de 1989. 0 
Estado tambem ratificou a Convenc,:ao lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia 
contra a Mulher "Convenc,:ao de Belem do Para" em 27 de novembro de 1995. 

A Comissao designou o Comissario Felipe Gonzalez e o Secretario Executivo Emflio Alvarez 
lcaza L. como seus delegados. Alem disso, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Executiva Adjunta, e 
Silvia Serrano Guzman, advogada da Secretaria Executiva da CIDH, atuarao como assessoras jurfdicas. 

Em conformidade com o artigo 35 do Regulamento da Corte lnteramericana, a Comissao 
anexa c6pia do relat6rio de fundo 141/11 elaborado em observancia do artigo SOda Convenc,:ao, bern 
como c6pia da totalidade do expediente perante a Comissao lnteramericana (Apendice I) e os anexos 
utilizados na elaborac,:ao do relat6rio 141/11 (Anexos). Ao pronunciar-se sabre o fundo do assunto, a 
Comissao lnteramericana chegou a conclusao de que o Estado do Brasil e responsavel 
internacionalmente pelas seguintes violac,:oes: 

1. Artigo 4.1 da Convenc,:ao Americana, em conexao com o artigo 1.1 do mesmo 
instrumento em prejufzo de Alberto dos Santos Ramos; Fabio Henrique 
Fernandes; Robson Genufno dos Santos; Adriano Silv;J Donato; Evandro de 
Oliveira; Sergio Mendes Oliveira; Ranilson jose de Souza; Clemilson dos Santos 
Moura; Alexander Batista de Souza; Cosme Rosa Genoveva; Anderson Mendes; 
Eduardo Pinto da Silva; Anderson Abrantes da Silva; Marcia Felix; Alex Fonseca 
Costa; jacques Douglas Melo Rodrigues; Renata lnacio da Silva; Ciro Pereira 
Dutra; Fabio Ribeiro Castor; e Alex Sandra Alves dos Reis; 

2. Artigos 4.1 e 19 da Convenc,:ao Americana, em conexao com o artigo 1.1 do 
mesmo instrumento, em prejufzo de Andre Luiz Neri da Silva, Alex Viana dais 
Santos, Alam Kardec Silva de Oliveira, Macmiller Faria Neves, Nilton Ramos de 
Oliveira junior e Welington Silva; 

3. Artigos 5.2 e 11 da Convenc,:ao Americana, em conexao com o artigo 1.1 do 
mesmo instrumento e artigos 1, 6 e 8 da CIPPST em prejufzo de L.R.j; 

4. Artigos 5.2, 11 e 19 da Convenc,:ao Americana, em conexao com o artigo 1.1 do 
mesmo instrumento e artigos 1, 6 e 8 da CIPPST, em prejufzo de C.S.S. e j.F.C.; 

5. Artigos 5.1, 8.1 e 25.1 da Convenc,:ao Americana, em conexao como artigo 1.1 do 
mesmo instrumento, em prejufzo das vftimas identificadas no paragrafo 191 do 
relat6rio; e 
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6. Artigos 5.1, 8.1 e 25.1 da Conven~ao Americana, em conexao como artigo 1.1 do 
mesmo instrumento e a artigo 7 da Conven~ao de Bel!~m do Para, em prejuizo de 
L.R.J., C.S.S. e J.F.C. 

Este relat6rio de fundo foi notificado ao Estado do Brasil mediante comunica~ao de 19 de 
janeiro de 2012 concedendo-lhe urn prazo de dais meses para informar sabre o cumprimento das 
recomenda~6es. Ap6s a concessao de 12 prorroga~6es, o Estado nao avan~ou substancialmente no 
cumprimento das recomenda~6es do relat6rio de fundo. lsso, nao obstante o acompanhamento direto 
da Comissao mediante solicita~6es concretas de informa~6es, bern como reuni6es de trabalho em sua 
sede. Em particular, o Estado do Brasil deixou prescrever a maioria das causas penais relativas aos 
fatos do caso e as que estao em tramita~ao tern avan~ado lentamente e ainda nao foram estabelecidas 
as nisponsabilidades respectivas. Quanta as indeniza~6es, as partes informaram que as mesmas estao 
paralisadas pela impossibilidade de superar as obstaculos no nivel interno relacionados com 
requisitos para proceder aos referidos pagamentos. 

Neste senti do e perante a da necessidade de obten~ao de justi~a para as vitimas, a Comissao 
decidiu submeter este caso a Honoravel Corte. 

Especificamente, a Comissao submete a Corte as a~6es e omiss6es estatais que ocorreram au 
continuaram a ocorrer posteriormente a 10 de dezembro de 1998, data de aceita~ao da competencia 
da Corte par parte do Estado do Brasil. Dentro de tais a~6es e omiss6es figura a forma inadequada em 
que foram realizadas as investiga~6es com o objetivo de responsabilizar as vitimas falecidas e nao 
para cumprir o onus de verificar a legitimidade do usa da for~a leta!. Alem disso, ha o 
descumprimento dos deveres de devida diligencia e prazo razoavel a respeito da investiga~ao e 
puni~ao da morte das 26 pessoas no ambito de am bas as incurs6es policiais, bern como a respeito dos 
atos de tortura e violencia sexual sofridos par tres vitimas no ambito da primeira incursao. Ha 
tambem a omissao na reabertura das pesquisas pelos fatos de tortura e violencia sexual a respeito 
dos quais operou a prescri~ao da a~ao penal apesar de se tratar de graves viola~6es de direitos 
humanos. Estas a~6es e omiss6es tern implica~6es sob as artigos 8 e 25 da Conven~ao Americana, sob 
a Conven~ao lnteramericana para Prevenir e Punir a Tortura e sob a Ccmven~ao lnteramericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher. 

0 exposto, sem prejuizo de que o Estado do Brasil aceite a competencia da Corte para 
conhecer a totalidade deste caso, em conformidade com o estipulado no artigo 62.2 da Conven~ao 
Americana. 

A Comissao solicita a Corte que disponha como medidas de repara~ao que o Estado do Brasil: 

1. Fa~a uma investiga~ao exaustiva, imparcial e eficaz das viola~6es descritas no 
relat6rio, em urn prazo razoavel, par parte de autoridades judiciais 
independentes da policia, com vistas a determinar a verdade e punir as 
responsaveis. A investiga~ao deve levar em conta as vinculos existentes entre 
as viola~6es de direitos humanos descritas no relat6rio e o padrao de usa 
excessivo da for~a leta! par parte da policia. Devem tambem ser consideradas 
as possiveis omiss6es, atrasos, negligencias e obstru~6es na justi~a provocadas 
par agentes do Estado. 
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2. Adote todas as medidas necessarias para garantir uma compensa~ao adequada 
e completa tanto pelos danos morais como pelos danos materiais gerados pelas 
viola~6es que a Corte estabelecer em sua Senten~a. 

3. Elimine imediatamente a pratica de registrar automaticamente as mortes 
perpetradas pela polfcia como "resistencia a prisao". 

4. Erradique a impunidade da violencia policial em geral, adaptando suas leis 
internas, regulamenta~6es administrativas, procedimentos e pianos 
operacionais das institui~6es com competencia em polfticas de seguran~a do 
cidadao, a fim de garantir que sejam capazes de prevenir, investigar e punir 
qualquer viola~ao de direitos humanos resultante dos atos de violencia 
cometidos por agentes do Estado. 

5. Estabele~a sistemas de controle e presta~ao de contas internos e externos para 
tornar efetivo o dever de investigar, com uma perspectiva de genero e 
etnicorracial, todos os casos em que os agentes da ordem utilizam a for~a leta! 
ejou a violencia sexual, bern como fortale~a a capacidade institucional de 
6rgaos independentes de supervisao, inclusive os 6rgaos forenses, para 
enfrentar o padrao de impunidade dos casos de execu~6es extrajudiciais por 
parte da polfcia. 

6. lmplemente pianos para modernizar e profissionalizar as for~as policiais, 
assegurando a presta~ao de contas por abusos do passado mediante a expulsao 
de conhecidos perpetradores dos 6rgaos de seguran~a do Estado, bern como de 
outros cargos de autoridade e fazendo ajustes em sua filosofia institucional 
para cumprir os padr6es e princfpios internacionais de direitos humanos 
relatives a seguran~a do cidadao. 

7. Capacite adequadamente o pessoal policial no modo de tratar de maneira eficaz 
e eficiente as pessoas provenientes dos setores mais vulneraveis da sociedade, 
incluindo crian~as, mulheres e moradores de favelas, visando a superar o 
estigma de que todos OS pobres SaO criminosos. 

8. Regule legalmente, tanto no aspecto formal como material, os procedimentos 
policiais que envolvam o uso legftimo da for~a, estipulando expressamente que 
s6 se pode recorrer a este extremo como ultimo recurso e que o uso da for~a 
deve estar inspirado nos princfpios de excepcionalidade, necessidade e 
proporcionalidade. A este respeito, o Estado deve levar em conta, entre outros, 
os Princfpios Basicos das Na~6es Unidas sobre o Emprego da For~a e de Armas 
de Fogo pelos Funcionarios Encarregados de Fazer Cumprir a Lei e os 
Princfpios das Na~6es Unidas Relatives a uma Eficaz Preven~ao e lnvestiga~ao 
das Execu~6es Extralegais, Arbitn1rias ou Sumarias. 

Alem da necessidade de obten~ao de justi~a, a Comissao destaca que este caso envolve 
quest6es de ordem publica interamericana. 0 caso oferece uma oportunidade para que a Corte 
lnteramericana aprofunde sua jurisprudencia no tocante a obriga~ao de investigar adequadamente 
mortes violentas decorrentes do uso da for~a leta! por parte de agentes estatais. Entre outros 
multiples fatores de impunidade, a Corte podera pronunciar-se sobre a problematica da 
estigmatiza~ao das vftimas refletida no infcio e na realiza~ao das investiga~6es com o objetivo de 
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determinar a responsabilidade das pessoas falecidas nas maos de agentes estatais par suposta 
"resistencia a prisao" e nao com a finalidade de determinar a legitimidade do usa da for~a par parte 
de seus agentes policiais. A! em disso, a Corte poderii pronunciar-se sabre a aplica~ao da prescri~ao a 
fatos como as deste caso, levando em conta seu cariiter de graves viola~5es de direitos humanos, bern 
como o contexto em que ocorreram. Alem disso, a Corte poderii pronunciar-se sabre o dever de 
investigar atos de tortura e violencia sexual par parte de agentes policiais contra mulheres e 
especialmente meninas. A respeito deste ultimo ponto, a Corte tambem poder<i pronunciar-se sabre a 
aplica~ao da figura de prescri~ao de atos de violencia sexual qualificados como tortura. 

Em virtude do fato de estas quest5es afetarem de forma relevante a ordem publica 
interamericana, em conformidade com o artigo 35.1, f do Regulamento da Corte Interamericana, a 
Comissao toma a liberdade de oferecer as seguintes declara~5es periciais: 

Peritofa, cujo nome sera informado com a brevidade possivel, que declararii as padr5es 
internacionais relativos ao dever de investigar supostos de usa leta! da forp par parte de agentes 
policiais no contexto de opera~5es au incurs5es. Especificamente, ofa peritofa se referirii aos 
padr5es relevantes para analisar as multiplas formas de estigmatiza~ao que podem operar nestas 
pesquisas, em particular, a estigmatiza~ao como "delinquentes" das vitimas falecidas e a maneira 
como tais estigmas impactam o desenvolvimento e as perspectivas de efetividade das pesquisas. Alem 
disso, ofa peritoja farii referenda a invoca~ao da figura de prescri~ao de suposi~5es de execu~5es 
extrajudiciais em contextos como as do caso. 

Peritofa cujo nome sera informado com a brevidade possivel, que declararii os padr5es 
internacionais relativos ao dever de investigar alega~5es de violencia sexual e tortura contra 
mulheres par parte de agentes estatais. 0/A peritofa fara especial referencia aos padr5es relevantes 
a serem levados em conta quando as vitimas sao meninas. Alem disso, ofa peritofa se referirii a 
aplica~ao da figura da prescri~ao a atos de violencia sexual qualificados como tortura. 

0 curricula dosfdas peritosfas oferecidosfas sera inclufdo nos anexos ao relat6rio de fundo 
141/11. 

A Comissao leva ao conhecimento da Corte a seguinte informa~ao sabre quem atuou como 
peticionario ao Iongo da tramita~ao do caso: 

Centro pela justi~a e pel a Direito lnternacional (CE)IL) 
 

Aproveito a oportunidade para saudar Vossa Senhoria muito atenciosamente, 

C!DH05537P04.DOC 

Elizabeth Abi-Mershed 
Secretaria Executiva Adjunta 




