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K- APRESE.NT A~AO 

I. Em 3 de novembro de 1995 e em 24 de julho de 1996, o Centro pela 

Justi<;a e o Direito Internacional ( doravante tambem "CEJIL") e a Human Rights 

Watch/Americas (doravante tambem "HRW") apresentaram peti<;5es 1 perante a 

Comissao Interamericana de Direitos Humanos ( doravante tambem "Comissao", 

"Comissao Interamericana" ou "CIDH") contra o Estado brasileiro pela pnitica de 

execu<;oes extrajudiciais e de abuso sexual por oficiais da Policia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro durante incursoes na Favela Nova Brasilia, em 18 de outubro de 1994 

( caso n° 11.694) e em 8 de maio de 1995 ( caso n° 11.566), bem como pela posterior 

falta de diligencia estatal em punir os responsaveis, proceder a uma investiga<;ao 

imparcial e efetiva dos fatos, oferecer recursos de acesso it justi<;a e repara<;ao its 

vitimas. 

2. Admitidas as peti<;5es2
, os casos foram reunidos perante a Comissao, que 

elaborou o Relat6rio de Merito no 141, de 31 de outubro de 2011. Nas conclusoes deste 

Relat6rio, a Comissao Interamericana de Direitos Humanos relaciona todas as supostas 

viola<;oes de direitos humanos cometidas no caso em analise, a saber:3 

VII. CONCLUSOES 
201. Nesse relat6rio, a Comissao Interamericana concluiu que o Estado brasileiro e 
internacionalmente responsavel pela morte de 26 vitimas como resultado do usa 
excessivo de for<;a leta! pela policia, bern como pela viola<;ao 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 viola<;oes. A Comissao Interamericana tambem conclui que 
nao e necessaria examinar a alegada viola<;ao do artigo 7 da Conven.;ao 
Americana, em rela<;ao com o caso 11.694. Consequentemente, a CIDH conclui 
que o Estado e responsiivel pelas seguintes viola<;oes de direitos humanos: 

Artigo 4.1 da Conven<;ao Americana, em rela<;ao com o artigo 1.1 daquele 
instrnmento em detrimento de Alberto dos Santos Ramos; Fabio Hemique 
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 Feliz; 
Alex Fonseca Costa; Jacques Douglas Melo Rodrigues; Renata Inacio da 
Silva; Ciro Pereira Dutra; Fabio Ribeiro Castor; e Alex Sandra Alves dos 
Reis; 

1 Durante a tramitavao dos feitos, OS peticiomirios solicitaram a Comissao que 0 Instituto de Estudos da 
Religiao- ISER fosse incluido como co-peticiomirio. 
2 Relat6rios de admissibilidade (Anexos 2 e 3) 
3 CIDH. Casas n' 11.566 e 11.694. Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e Outros (Favela Nova 
Brasilia, de 31 de outubro de 20 II (Anexo I) 
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3. 

Artigos 4.1 e 19 da Convenviio Americana, em relaviio com o artigo 1.1 
daquele instrumento em detrimento de 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; 

Artigos 5.2 e 11 da Convenyao Americana, em re1av1io com o artigo 1.1 
daquele instrumento, e com os artigos I, 6 e 8 da C!PPT, em detrimento de 
L.R.J; 

Artigos 5.2, 11 e 19 da Convenyao Americana, em re1aviio 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; 

Artigos 5.1, 8.1 c 25.1 da Convenviio Americana, em relavao como artigo 1.1 
daque1e instrumento em detrimento das vitimas identificadas no panigrafo 191 
deste re1at6rio; e 

Artigos 5.1, 8.1 e 25.1 da Convenyao Americana, em re1av1io como artigo 1.1 
daquele instrumento, e com o artigo 7 da Convenvao de Be1em do Para, em 
detrimento de L.R.J., C.S.S. e J.F.C. 

Do exposto, nota-se que a CIDH imputou ao Estado brasiieiro o 

descumprimento da obriga<;iio de garantia prevista nos artigos I. I ( obriga<;iio de 

respeitar OS direitos), 4.I (direito a vida), 5.] e 5.2 (direito a integridade pessoai), g.) 

(garantias judiciais), II (prote<;iio da honra e da dignidade), I9 (direitos da crian<;a), 

25.I (prote<;ao judicial), artigos I 0 , 6° e go da Conven<;ao Interamericana para Prevenir e 

Punir a Tortura ( doravante "CIPPT") e no artigo 7° da Conven<;ao Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Muiher ( doravante "Conven<;ao de 

Belem do Para"). 

4. Em 9 de setembro de 2015, o Estado brasileiro foi notificado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (doravante tambem "Corte Interamericana", 

"Corte IDI-1" ou "Corte") da submissao do caso a sua jurisdi<;ao, entao proposto pelos 

representantes do CEJIL e pelo Instituto de Estudos da Religiao ( doravante tambem 

"ISER"). 

5. Em termos gerais, os representantes das supostas vitimas alegam que o 

Estado brasileiro e internacionalmente responsavei pela vioia<;ao dos direitos previstos 

nos artigos 5° ( direito a integridade pessoal), go (garantias judiciais), I9 ( direitos da 

crian<;a), 22 (direito de circuia<;iio e de residencia) e 25 (prote<;ao judicial) da 

Conven<;iio Americana sabre Direitos Humanos, em rela<;ao com o artigo 1.1 ( obriga((ao 

de respeitar os direitos) e 2° (dever de adotar disposi((oes de direito interno) do mesmo 

7 



460
instrumento, nos artigos 1°, 6° e 8° da Conven<;ao Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura (doravante "CIPPT") e no artigo 7" da Conven<;i'io de Belem do Para. 

6. Com base nas razoes que passa a expor, o Estado brasileiro compreende que 

exce<;oes preliminares impedem que este caso seja apreciado no merito pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e, se o for, que nao deve ser julgado procedente no 

merito. 

II - CONSIDERA<;:OES INTRODUTORIAS 

1 Evolw;ao das politicas de seguran.,:a publica no Rio de Janeiro 

7. A partir dos fatos narrados no Relat6rio de Merito n°. 141/2011, e no Escrito 

de Petic;oes, Argumentos e Provas (EP AP), ocorridos segundo um suposto padri'io 

sistemico de altos indices de violencia na cidade do Rio de Janeiro, observa-se que essa 

diniimica sofreu uma considen\vel altera<;i'io na ultima decada. Diante dos desafios 

enfrentados, pesquisadores e gestores de seguran<;a publica passaram a debater 

altemativas para o problema da violencia, sobretudo nos locais marcados pelo hist6rico 

de confrontos entre criminosos e a policia, bern como pela disputa territorial entre as 

fac<;oes comerciantes varejistas de drogas ilicitas. 

8. A inflexao no contexto entao vigente esta assentada em diversas iniciativas, 

entre as quais cabe destacar a cria<;il.o das Unidades de Policia Pacificadora (UPPs), 

implantadas no estado do Rio de Janeiro a partir de 2009. 0 conceito de policia de 

proximidade passou a ser adotado como estrategia prioritaria da politica de seguran<;a 

pt!blica no estado do Rio de Janeiro. 

9. A inspira<;i'io da "Politica de Pacifica<;i'io" partiu da experiencia piloto no 

morro Santa Marta, onde o contingente policial era composto por pra<;as recem

formados sob a 6tica do policiamento comunitario. Ao inves de incursoes peri6dicas, os 

policiais permaneciam dentro da favela, no intuito de retomar o controle do territ6rio e 

evitar confrontos armadas 4• 

l 0. Desde en tao, trinta e oito UPPs foram instaladas, benefic ian do cerca de l ,5 

milhao de pessoas em 264 territ6rios. Ja se observa uma melhora expressiva nos 

4 F6n1m Brasileiro de Seguran9a PUblica em coopera9ilo com a Laborat6rio de Amilise da Violencia 
(LAV-UERJ). "Os Donos do Morro: Uma avalia10ao explorat6ria do Impacto das Unidades de Policia 
Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro". 

8 



461
indicadores de criminalidade violenta na cidade do Rio de Janeiro, especialmente a 

redu91io acentuada das taxas de homicidio dolo so. Embora elevada, a taxa de homicidios 

por cern mil habitantes (18) no municipio do Rio de Janeiro, apurada em 2014, e 
significativamente inferior aquela observada nos anos de 1994 (73,8) e 1995 ( 66,8)5

. 

11. 0 novo paradigma de atua9ao do Estado nessas areas gerou, ainda, impactos 

nas taxas de homicidios decorrentes de interven9ao policial em areas beneficiadas com 

UPPs, demonstrando uma forte queda no numero de vitimas. Em 2007, antes do inicio 

da "Politica de Pacifica9ao", o in dice (30,3 por cern mil pes so as) era muito superior ao 

patamar observado no anode 2014 (3,7 por cern mil pessoas). 6 

12. Inaugurada no dia 18 de abril de 2012, a sede da UPP de Nova Brasilia, no 

Complexo do Alemao, contempla 28 mil habitantes. A retomada do territ6rio abriu 

novas possibilidades para a popula9ao local, proporcionou, em grande medida, uma 

maior liberdade nas intera96es sociais dentro da favela 7 e permitiu uma integra9ao sem 

precedentes da favela com a cidade como urn todo. 

13. No que diz respeito ao cotidiano dos moradores, as rela96es de poder 

existentes, antes da pacifica9ao, influenciavam todos os aspectos da vida local. As 

fac96es impunham um ceniirio de "lei do silencio", limitavam a livre circula9ao de 

pessoas e regras eram criadas a margem do Estado de Direito. Com a retomada da 

presen9a do Estado, num esfor9o de resgatar a credibilidade junto a popula9ao, abriram

se novos meios de confian9a nos mecanismos de denuncia, tanto para quest6es 

envolvendo a conduta de policiais quanto para informar sobre a atua9ao de criminosos. 

14. As externalidades desse processo nao se restringem, portanto, as redu96es 

nos indices de violencia. 0 fim das barreiras impostas pelos criminosos permitiu novas 

possibilidades de atua9ao da sociedade civil organizada dentro das comunidades. Alem 

disso, com as novas expectativas de otimismo, houve a chegada de investimentos da 

5 Dados do Jnstituto de Seguran9a Publica, vinculado it Secretaria de Estado de Seguran9a do Rio de 
Janeiro. 
6 Balan9o de Indicadores da Politica de Pacifica9ao (2007-2014). Disponivel em: 
http://arguivos.proderj .ri .gov. br/isp imagens/Uploads/BalancodelndicadoresdaPoliciadePacifteacao20 15. 
PM 
7 Banco Mundial. Unidade de Desenvolvimento Social. "0 retorno do Estado as favelas do Rio de 
Janeiro: Uma amilise da transformac;a:o do dia a dia das comunidades ap6s o processo de pacificac;a:o das 
UPPs." Disponivel em: 
http://www.upprj.com/upload/estudo publicacao/0 retorno do Estado %C3%AOs favelas do Rio de 
Janeiro Banco Mundial.pdf 
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iniciativa privada, com destaque para os setores de comercio varejista (bens de consumo 

duniveis, bern como de primeira necessidade) e serviyos bancarios. 

15. Nesse contexto, foram construidas politicas publicas com vistas a promover 

a melhoria da qualidade de vida daqueles que residem em territ6rios pacificados, a 

cidadania local, o desenvolvimento socioecon6mico e a incorpora<;:iio plena dessas areas 

ao con junto da cidade. 

Programa Rio + Social 

16. Coordenado pelo Instituto Pereira Passos (IPP), 6rgao da Prefeitura do Rio 

de Janeiro especialista em politicas pub1icas de fomento ao desenvo1vimento, o projeto 

foi executado em parceria com o Programa das Na<;6es Unidas para Assentamentos 

Humanos (ONU-Habitat), por meio de uma equipe multidisciplinar com atua<;iio local. 

I-Iouve, ainda, o inicio de urn processo de interlocu<;iio entre os moradores e 1ideran<;:as 

das comunidades para o mapeamento de demandas e prioridades. 

17. Em termos de regulariza<;iio de servi<;os publicos, os fomecimentos de 

energia eletrica, telefonia, internet banda larga e TV por assinatura foram normalizados. 

Houve, igualmente, investimentos em saneamento basico, aprimoramento da logistica 

de coleta de lixo, assim como inciativas de conserva<;iio, ilumina<;iio publica e 

preven<;iio de desastres naturais. 0 conjunto de obras de requalifica<;iio urbana 

realizadas representou cerca de R$ 140 milh6es, por meio do Programa Morar Carioca. 

18. No campo da educa<;iio, foram investidos mais de R$ 33 milh6es na reforma 

e constru<;iio de escolas, pre-escolas e creches em toda a regiao do Complexo do 

Alemiio, onde esta localizada a Favela Nova Brasilia. No plano geral dos territ6rios com 

UPPs, essas a<;:6es fizeram que o indice de Desenvolvimento da Educa9iio Basica (I deb), 

formulado pelo Ministerio da Educa<;iio para medir a qualidade do aprendizado, 

evoluisse significativamente. De acordo com os dados de 2009 e 2013, o crescimento 

nas notas desta avalia<;iio chegou a 24%. 

19. No ambito da saude, a Estrategia Saude da Familia promoveu a cobertura de 

I 00% do territ6rio, com aten<;iio integral as familias, com oferta de cuidados primarios 

segundo as necessidades da popula<;:iio de fonna continua e permanente. Uma Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) foi inaugurada, ainda, em conjunto com uma Clinica da 

Familia, o que representou aproximadamente R$ 6,5 milh6es desembolsados. 
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20. Com vistas a prom over novas oportunidades econ6micas, em 20 II, por 

meio da iniciativa "Empresa Bacana", 231 empreendedores locais formalizaram seus 

neg6cios, numa parceria com o Servi<;o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e o Sindicato das Empresas de Servi<;os Contabeis (SESCON). A 

inaugura<;ao do Teleferico do Complexo do Alemao, emjulho de 2011, alem de integrar 

as comunidades a rede ferroviaria de transporte urbano, tomou-se uma referenda 

turistica da cidade do Rio de Janeiro. Transportando mais de nove milhoes de pessoas 

desde entiio, o modal logistico atrai turistas e contribui para o incremento do comercio 

local. 

21. Diante das ocupa<;oes informais do solo urbano, caracteristicas dos espa<;os 

denominados "favela", foram promovidas a<;oes de regulariza<;ao fundi aria. A atua<;ao 

do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) esteve 

assentada na atribui<;ao de democratizar o acesso a terra, ordenando os assentarnentos 

urbanos em terras publicas e privadas. As interven<;oes combinam dimensoes juridica 

(titula<;ao) e urbanistica considerando que o reconhecimento social da moradia nao se 

reduz ao direito da propriedade da terra. 

Programa Renda Melhor 

22. Elaborado pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Direitos 

Humanos (SEASDH), o Programa Renda Melhor e parte integrante do Plano de 

Erradica<;ao da Pobreza Extrema no Rio de Janeiro e tem como objetivo assistir com 

beneficia financeiro as fami!ias que ja sao contempladas pelo programa de transferencia 

de renda intitulado Bolsa Familia, gerido pelo Govemo Federal. 0 Govemo do Rio de 

Janeiro visa assim a alinhar-se ao desafio nacional pela supera<;ao da pobreza extrema, 

desde o lan<;amento do Plano Brasil Sem Miseria, em junho de 20 II. 

23. Os programas de transferencia de renda das esferas federal e estadual sao 

complementados, ainda, pelo Programa Cartao Familia Carioca, custeado pela 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 0 publico-alvo dessas politicas sao familias 

com renda per capita mensa! abaixo de R$ 140,70. A gestao do Bolsa Familia e 

descentralizada, ou seja, tanto a Uniao, quanto o estado eo municipio do Rio de Janeiro 

tem atribui<;oes em sua execu<;ao. Em nivel federal, o Ministerio do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome (MDS) eo responsavel pelo Programa, e a Caixa Econ6mica 

Federal e o agente que executa os pagamentos. 
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24. As familias devem cumpnr algumas condicionalidades, que tem como 

objetivo refor<;:ar o acesso a educa<;:ao, a saude e it assistencia social. Esse eixo oferece 

condi<;6es para as futuras gera<;:6es quebrarem o ciclo da pobreza, gra<;:as a melhores 

oportunidades de inclusao social. Como exemplo, e exigido que cada crian<;:a da familia 

em idade escolar mantenha frequencia minima de 90% nas aulas. Por isso, o poder 

publico, em todos os niveis, tambem tem um compromisso: assegurar a oferta de tais 

servi<;:os. 

Programa Renda Melhor Jovem 

25. Fruto de uma parceria entre a SEASDH e a Secretaria de Estado de 

Educa<;:iio, o Programa Renda Melhor Jovem tem como objetivo incentivar o jovem que 

tenha ingressado ou ingresse no ensino media com ate 18 anos incompletos, integrante 

de familia beneficiaria do Programa Renda Melhor, a manter-se no sistema educacional 

e a conc!uir o ensino media com qua!idade. Os valores do Premia por Aprova<;:iio 

variam de R$ 700,00 a R$ 1.200,00 contando com um premia de R$ 500,00 adicionais, 

ao final do Ensino Media, caso o jovem se inscreva na prova do ENEM e obtenha um 

bom desempenho. 

26. Em 2012, o Programa Renda Melhor Jovem beneficiou cerca de 40 mil 

jovens nos 51 municipios em que esteve presente, alt\m da cidade do Rio de Janeiro, 

abrangida pelo programa municipal Cartiio Familia Carioca. 0 Programa Renda 

Melhor Jovem contava com a previsao do pagamento de cerca de R$ 40 milh6es em 

premios, em 2013, por aprova<;:iio dos jovens matriculados no ensino media regular 

publico, devendo ser depositado em contas-poupan<;:a operaciona!izadas pelo Banco do 

Brasil com tipologia especifica para o programa. 

Caminho Melhor Jovem 

27. Coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude com 

investimento de US$ 84,5 milh6es, sendo US$ 60 milh6es financiados pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa Caminho Melhor Jovem 

promove a inclusao social e produtiva dos jovens de 15 a 29 anos, em situa<;:ao de 

vulnerabilidade social, alem de moradores de territ6rios com UPP ou em processo de 

pacifica<;:iio. 

28. Este programa tem por objetivo fortalecer os jovens como individuos, de 

forma flexivel e persona!izada, na constru<;:ao de seu projeto de vida, com a orienta<;:ao 
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de profissionais especializados - psic6logos, assistentes sociais e pedagogos - que 

articulam oportunidades e servi9os que possam garantir a concretiza9iio desta trajet6ria. 

29. Entre os valores passados por esse programa esta a transforma9iio social, 

pois o jovem, na condi9iio de sujeito em estado de transi9iio para a fase adulta, e um 

agente importante no processo de transforma9iio do territ6rio no qual esta inserido e da 

sociedade como um todo. A constru9iio de redes, por sua vez, esta voltada para 

ampliaviio das possibilidades e repert6rios ao estabelecer parcerias que fortale9am a 

missiio do programa. 

30. Na constru91io do projeto, a partir de 2003, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro comprometeu-se com uma meta de atendimento de quarenta mil jovens. 

Estabeleceu-se como objetivo primordial, integrar as ofertas de servi9os, como saude, 

esporte, cultura, ciencia e tecnologia para os jovens, e assim restituir os seus espa9os de 

direito. Pesquisa realizada a epoca da formulayaO apontou que 45% dos jovens, nas sete 

comunidades estudadas, com idade media de 25 anos, nao estudavam e nem 

trabalhavam. Nesse sentido, a supera9ao dos indices de exclusao social e produtiva 

desse publico e vista como uma prioridade do Govemo estadual. 

2 Historico do caso na Comissao Interamericana de Direitos Humanos 

2.1 Do processo negociador para o cumprimento da Recomendar;iio n" 2 do 

Relat6rio de Merito n" 141111 da CIDI-I referente a reparar;iio pecuniaria 

31. A Comissao Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitiu o 

Relat6rio de Merito n" 141111, em 31 de outubro de 2011, relative aos Casos 11.566 e 

11.694 (Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros), no qual recomenda ao 

Estado brasileiro: 

Adotar todas as medidas necessarias para garantir uma compensa91iO adequada e 
plena pe1os prejuizos tanto materiais como morais cansados pelas violayoes 
descritas neste, em favor de L.R.J., C.S.S, J.F.C e das vitimas descritas no 
paragrafo 9 deste relat6rio. 

32. Com intuito de proceder ao cumprimento desta Recomenda9ao n" 2 da 

CIDH, o Estado brasileiro apresentou a Comissao Interamericana oficio da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), em qne se compromete a 

apresentar posicionamento oficial sobre o disposto na recomenda91io e realizar reuniao 

com a participa9ao das entidades peticionarias e da Uniao no intuito de discutir os 
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termos de cumprimento da recomendac;ao. Em razao de triimites internos da burocracia 

do estado, a PGE-RJ encontrava-se, naquele momento, formalmente mandatada pela 

Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro para proceder com a analise das 

repara<;oes, em articulac;ao com a U niao e com as entidades peticiom\rias 8 

33. Oportunamente, o Estado brasileiro apresentou a Comissao Interamericana o 

hist6rico de posicionarnento da PGE-RJ, que tem sido favonivel ao pagamento de 

repara<;oes pecuniarias referentes a recomenda<;oes emitidas por aquele 6rgao regionaL 

Em seu Parecer n° 1/08, ensejado pelas recomenda<;oes da Comissao Interamericana em 

favor de repara<;ao nos casos Wallace de Almeida (12.440) e Jailton Nery da Fonseca 

(11.634), a PGE-RJ nao apenas se posicionou favoravelmente ao pagamento de 

reparac;oes pecuniarias, mas cristalizou o entendimento de que "o Estado do Rio de 

Janeiro esta vinculado as normas da Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos e, 

nos limites de suas competencias constitncionais, tem o dever de atende-las" 9 Vale 

destacar que o autor do referido parecer, o ex-Procurador do Estado Luis Roberto 

Barroso, compoe atnalmente o Supremo Tribunal FederaL 

34. Em 2 de julho de 2013, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro 

emitiu o Parecer n° 05/2013 10
, em que reconheceu a legitimidade e juridicidade do 

pagamento de indeniza<;ao as vitimas, em consoniincia com o ja institnido 

posicionamento do Estado do Rio de Janeiro favoriivel ao pagamento de repara<;oes 

pecuniarias referentes a recomenda<;oes emitidas pela Comissao Interamericana. 

35. 0 Parecer conclui que, no caso em tela, a Comissao Interamericana 

entendeu autorizada a deflagrac;ao do Sistema Interamericano de Prote<;ao dos Direitos 

Humanos e, dessa forma, atendido o requisito da subsidiariedade ao assinalar a viola<;ao 

do acesso a justi<;a das vitimas sobreviventes e dos farniliares das vitimas falecidas, com 

base na constata<;ao, feita a epoca, de que as sucessivas falhas e a demora na 

investiga<;ao policial dos fatos teria obstruido a busca pela justi<;a dos referidos 

individuos. 

36. Conclui ainda o Parecer que a pretensao de reparayao civil, em face do 

Estado, dos familiares de 26 ( vinte e seis) vitimas falecidas e das 3 ( tres) vitimas 

agredidas e violentadas sexualmente encontra-se prescrita, na forma do Decreto n° 

20.910/32. Contndo, em que pese a prescri<;ao, reputa-se juridicamente viilido ao Estado 

8 Anexo 21- Oficio do Estado do Rio de Janeiro. 
9 Anexo 22- Parecer n" 1/08 da Procuradoria-Gera1 do Estado do Rio de Janeiro. 
10 Anexo 23 - Parecer n° 05/2013 da Procuradoria-Gera1 do Estado do Rio de Janeiro. 
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reconhecer a sua responsabilidade civil no caso vertente e, com isso, comprometer-se 

com o pagamento de indeniza96es desde que, no exercicio de autotutela, a autoridade 

competente, no ambito da Policia Civil ou em esfera hierarquicamente superior, 

reconhe9a, pelos elementos coligidos nas investiga96es da Corregedoria Intema .da . 

Policia Civil, no processo que tramitou perante a CIDH ou com base em outros 

elementos probat6rios, a ilicitude da conduta de agentes publicos envolvidos e do nexo 

causal entre a mesma e os danos infligidos its vitimas em questiio. 

37. Ao acolher o entendimento do referido parecer juridico, o entiio Govemador 

do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, determinou o seguinte: "Aprovo a 

manifesta9iio do Excelentissimo Secretario de Estado Chefe da Casa Civil, no sentido 

de que seja acolhida a recomenda9ao feita ao item 2, do Relat6rio n° 141/11 da 

Comissao Interamericana de Direitos Humanos". No mesmo despacho, publicado em 2 

de outubro de 20 13, o Govemador decidiu pelo envio do processo administrativo que 

trata do assunto para a Secretaria de Estado de Assistencia Social e Direitos Humanos 

do Rio de Janeiro, para "ciencia e ado9ao das providencias cabiveis"ll. Coube, portanto, 

a Secretaria de Estado de Assistencia Social e Direitos Humanos a tarefa de definir a 

fonna e o montante da repara9ao a ser feita its vitimas. 

38. A Secretaria de Estado de Assistencia Social e Direitos Humanos inforrnou, 

em outubro de 2013, que convocou as vitimas sobreviventes e dependentes das vitimas 

fatais do presente caso, por meio das organiza96es peticionarias, para que fosse 

instaurado processo administrativo visando ao pagamento das respectivas indeniza96es. 

Tal providencia foi adotada para ensejar a abertura de credito or9amentario para 

pagamento das indeniza96es 12
. Cabe ressaltar que o Governo Federal colocou-se it 

disposi9ao da SEASDH-RJ para apoia-la na coordena9ao com os peticionarios e com as 

vitimas, com vistas a conferir celeridade ao processo. 

39. A Secretaria de Estado de Assistencia Social e Direitos Humanos, em 8 de 

maio de 2014, recebeu comunica9iio dos peticionarios no sentido de que "o quantum 

minimo aceitavel para eventual concilia9ao indenizat6ria a ser paga para o caso Favela 

Nova Brasilia" seria de noventa mil reais. 

40. 0 entiio Governo do Estado do Rio de Janeiro acolheu os pariimetros 

propostos no bojo do Processo Administrativo E-23/000111244/2014 e autorizou o 

11 Anexo 24- Despacho do Governador do Estado do Rio de Janeiro. 
12 Anexo 25- Informac;ao da Secretaria de Estado de Assistencia Social do Rio de Janeiro. 
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pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cern mil reais) em favor das vitimas de violencia 

sexual e de cada urn dos nucleus familiares de vitimas falecidas em decorrencia das 

a<;oes policiais 13
. Cabe enfatizar que esse valor foi aceito pelos peticiomirios em reunii'io 

realizada em 16 de julho de 2014, entre aqueles e a SEASDH-RJ, direcionada a veneer a 

etapa formal de aceita<;i'io. 

41. Nada obstante os importantes avan<;os do processo negociador para o 

cumprimento da Recomenda<;i'io n° 2 do Relat6rio de Merito 141/11, dois pontos de 

divergencia entre Estado e peticionarios constituiram-se: a celebra<;ao de acordo face a 

ausencia de representantes das vitimas e face a ausencia de renilncia do direito de 

pustular indeniza<;i'io ja recebida em outros 6rgi'ios (proibi<;i'io de bis in idem). 

42. Em rela<;i'io ao primeiro aspecto, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de 

Janeiro aponta que a celebra<;i'io de acordo de cumprimento das recomenda<;oes editadas 

pela CIDH exige consentimento das vitimas, uma vez que as medidas ali contidas 

vinculam diretamente as referidas vitimas, porquanto sao essas que detem a 

legitimidade para anuir com o acordo. Cabe as vitimas, juntamente com seus 

representantes, avaliar se as medidas propostas pelo Estado sao suficientes para reparar 

a viola<;iio de direitos humanos. A propria necessidade de fixa<;i'io de montantes 

indenizat6rios por meio de acordo significa que podem as partes transacionar acerca de 

sua expressiio pecuniaria e que tal transa<;i'io constitui ato de disposi<;i'io sobre direitos 

das pr6prias vitimas. N esse senti do, so mente a vitima ou seu representante legal podem 

assentir com determinado valor a titulo de repara<;ao indenizat6ria de viola<;oes 

cometidas contra si. Afinal, tal soma pecuniaria devera compensar o prejuizo por ela 

suportado, incluindo os danos materiais e imateriais, os quais correspondem a dor, ao 

sofrimento fisico e psiquico da vitima. Dessa forma, para que haja a celebra<;i'io de 

acordos no ambito da Comissao Interamericana, o Estado brasileiro entende ser 

fundamental o consentimento da vitima, diretamente ou por representante devidamente 

constituido. 

43. 0 segundo aspecto refere-se a celebra<;i'io de acordo extrajudicial face a 

ren(mcia ao direito de pustular indeniza<;i'io ja recebida em outros 6rgaos. A finalidade 

dessa renuncia esta em evitar que ao Estado seja imputado duas vezes o dever de pagar 

13 Anexo 26 - Autorizac;ao do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Processo Administrative E-
23/000 1/1244/2014. 
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quantia indenizat6ria em virtude do mesmo fato. 0 objetivo, portanto, seria evitar que o 

Estado pudesse incorrer em bis in idem indenizat6rio. 

44. Com intuito de avan<;:ar nas negocia<;:oes do acordo e dirimir controversias 

formais, foi realizada, em29 de outubro de 2014, a pedido do Estado brasileiro, reuniao 

de trabalho sabre o presente caso na sede da Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos, durante sua 153" Sessao Ordimiria. 

45. Por parte do Estado brasileiro, estavam presentes representantes da 

SEASDH-RJ, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica e do 

Ministerio das Rela<;:oes Exteriores. Os peticion:irios foram representados por 

representantes do CEJIL e do ISER. 

46. Ao Iongo da reuniao de trabalho, de curta dura<;:ao, os representantes da 

SEASDH-RJ manifestaram a vontade politica do Govemo estadual em cumprir com as 

recomenda<;:oes do relat6rio de merito emitido pela CIDH. Destacaram, nesse sentido, os 

esfor<;:os empreendidos para garantir il Secretaria estadual os recursos referentes ao 

pagamento das indeniza<;:oes. Em vista do fechamento do ano fiscal de 2014, a 

SEASDH-RJ comprometeu-se a solicitar a inc!usao dos mesmos recursos no or<;:amento 

de 2015. Representante da SEASDH-RJ ressaltou, contudo, a importancia de que os 

impasses relativos aos requerimentos legais exigidos pela Procuradoria do Estado do 

Rio de Janeiro para o pagamento das indeniza<;:oes fossem superados, tao logo passive!, 

demonstrando preocupa<;:ao com a perspecti va de que os recursos fossem inutilizados 

por mms urn ano. 

47. Na reuniao de trabalho, representante da SEASDH-RJ relatou a Comissao 

Interamericana os principais pontos discutidos com os peticion:irios para a defini<;:ao do 

"termo de cumprimento de recomenda<;:oes" a ser subscrito pelas partes para a 

operacionaliza<;:ao dos pagamentos. Registrou a ausencia de consenso, em primeiro 

Iugar, com rela<;:ao il inser<;:ao de cl:iusula de renuncia no termo de cumprimento, a qual 

preve o "ne bis m idem indenizat6rio"; em segundo Iugar, quanta il 

convoca<;:ao da Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro para constar como 

representante legal das vitimas, em vista da solicita<;:ao feita pelos peticion:irios de que 

firmassem o documento como "testemunhas"; e por ultimo, com rela<;:ao il necessidade 

de uma procura<;:ao, para o ato do pagamento, que identificasse as vitimas e seus 

respectivos representantes legais. 
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48. A chiusula de renuncia manteve-se como objeto de dissenso ao Iongo d a 

reuniao. Os peticiom\rios alegaram que, de acordo com a reda<;iio do texto, as vitimas 

estariam reconhecendo o recebimento de repara<;oes por danos morais e materiais. Os 

danos materiais, no entanto, nao estariam contemplados nas indeniza<;oes. Em rela<;ao its 

procura<;oes, os representantes do Estado do Rio de Janeiro mostraram flexibilidade e 

esclareceram serem elas destinadas exclusivamente ao pagamento das 

indeniza<;oes, e que estariam em condi<;oes de aceitar documento (mico, em nome de 

todos os beneficiarios, sem reconhecimento de firma em cart6rio. 

49. Diante dos pontos apresentados, o Comiss:irio Felipe Gonzalez, ao final da 

reuniao de trabalho, sugeriu as partes que seguissem buscando o entendimento, 

priorizando a satisfa<;ao das vitimas em rela<;ao aos termos da repara<;ao, cuidando para 

que nao se oferecesse its vitimas menos do que o estabelecido pelo Relat6rio de Merito 

daCIDH. 

50. Em dezembro de 2014, a SEASDH/RJ informou que, em prosseguimento as 

tratativas para o pagamento das indeniza<;oes, ap6s a reuniao de trabalho na sede da 

CIDH, foi realizada reuniiio em I 0 de dezembro de 2014, na qual estiveram presentes os 

peticion:irios CEJIL e ISER. 

51. Ap6s a discussao sobre os itens do "Termo de Compromisso para 

Pagamento de Recomenda<;ao n° 2, constante do Relat6rio de Merito n° 141111 da 

CIDH, chegou-se a um consenso entre os peticion:irios e o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro quanto ao valor e aos aspectos formais do pagamento das repara<;oes its 

vitimas e familiares. 

52. Ficou consentido que em cada termo de pagamento a ser assinado pelos 

nucleos familiares ja se encontrara inserida uma chiusula de representa<;iio, assim como 

uma cl:iusula de quita<;ao, ajustada conforme os interesses das partes (vitimas e Estado). 

Dessa forma, abriu-se a possibilidade de, assim que o or<;amento do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro fosse aberto no ano de 20 15, que come<;assem os procedimentos de 

repara<;iio das vitimas. Assim, o Estado brasileiro continuou aberto ao di:ilogo com os 

peticion:irios no sentido de solucionar as questoes que pudessem surgir no momento da 

execu<;ao do pagamento efeti vo das repara<;oes. 
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53. Por meio do Oficio SUPDH/SSDPDH n° 21, de 12 de man;o de 2015 14

, o 

Estado do Rio de Janeiro infonnou a Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da 

Republica que "a referida minuta foi encaminhada para a assessoria juridica da 

SEASDH, a qual exarou o parecer SEASDH/ASJUR n°. 12/2015- ACMP, em que se 

recomendou, 'por cautela, a submissao ( ... ) a PGE, 6rgao central do sistema juridico 

estadual, para que opine acerca da juridicidade da nova minuta de Termo de 

Compromisso apresentada' (pig. 12, parecer ACMP). Para alem, o mesmo parecer 

recomenda 'que a questao seja reencaminhada a Secretaria de Estado da Casa Civil para 

a manifesta9ao do atual Governador acerca da conveniencia e oportunidade da 

celebra9iio do compromisso, ( ... )". 

54. Dessa forma, a aprova9iio da minuta de termo de compromisso ainda 

encontrava-se pendente de aprecia9iio, nos exatos termos do que recomenda o Parecer 

SEASDH/ASJUR n°. 12/2015 - ACMP. 0 Estado do Rio do Janeiro reafirmou seu 

compromisso para um born entendimento entre as partes, com vistas ao cumprimento 

das recomenda9oes exaradas pe1a Comissao em seu relat6rio de Merito n°. 141/2011. 

Ressa1tou-se, ainda, que, para que haja sucesso no processo de negocia9iio e as vitimas 

sejarn efetivamente indenizadas, e preciso seguir todos os triimites 1egais e burocraticos, 

que inegavelmente demandam tempo. 

55. Por meio do Oficio PGE/RJ n° 485, de 8 de abril de 2015 15
, o Estado do Rio 

de Janeiro infonnou que "o Governador do Estado do Rio de Janeiro decidiu pelo 

aco1himento da recomenda9ao formulada pela CIDH, no item 2 do Relat6rio de Merito 

n°. 141/2011, assim como autorizou o pagamento de indeniza9ao no valor de R$ 

100.000,00, sem acrescimo de corre9iio monetaria, a ser pago iis vitimas de abuso 

sexual e a cada niicleo familiar das vitimas fatais". Infonna, ainda, que os peticionarios 

CEJIL e ISER ja aquiescerarn ao valor das indeniza9oes, mas ainda nao comprovararn 

que tern poderes especificos para representar, receber, e dar quita9ao em nome dos 

beneficiarios. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado/RJ, "a ausencia de prova 

de representa9iio e de uma rela9iio clara e definitiva dos beneficiarios vem retardando a 

celebra9iio dos termos de pagarnento c a conclusao das providencias constantes da 

recomenda9iio da CIDH". 

14 Anexo 27- Oficio SUPDH/SSDPDH n' 21, de 12 de mar9o de 2015. 
15 Anexo 28- Oficio PGEIRJ n' 485, de 8 de abri1 de 2015. 
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56. Dessa forma, a aprovayao da minuta de termo de comprom1sso ainda se 

encontrava, em abril de 2015, pouco antes do caso ser remetido a Colenda Corte IDH, 

pendente de aprecia9ao. 0 Estado do Rio do Janeiro reafirmou seu compromisso com 

urn born entendimento entre as partes, com vistas ao cumprimento das recomenda9iies 

exaradas pe1a Comissao Interamericana em seu relat6rio de Merito n°. 141/2011. 

57. A1em dis so, de forma a assegurar que os tramites nao se pro1onguem 

desnecessariamente, o Governo Federal, em nivel ministerial, manteve dialogo com as 

autoridades do Estado do Rio de Janeiro, para o deslinde da questao da repara9ao das 

vitimas. 

58. Ressalta-se que, apesar de o Estado brasileiro e as organiza9iies 

peticionarias nao terem chegado a celebra9ao de urn acordo formal para o cumprimento 

da Recomenda9ao no 2 do Relat6rio 141/11 da CIDH, nao M duvidas de que o processo 

negociador avan9ou em algumas defini9iies necessarias para o cumprimento da 

recomendayao referente ao pagamento indenizat6rio. Ressalta-se, ademais, que o Estado 

do Rio de Janeiro continua aberto para a negocia9ao com os peticionarios do presente 

caso com o intuito de dar continuidade its tratativas para o pagamento indenizat6rio, 

ainda que paralelo ao processo contestat6rio na Ilustre Corte IDH. 

III - EXCE(:OES PRELIMINARES 

1 Inadmissibilidade da submissiio do caso a Corte IDH por preclusao logica: 

pub1ica~iio de relatorio pe1a CIDH e vio1a~iio aos arts. 50 e 51 da Conven~iio 

59. A Corte IDH foi chamada a se pronunciar, por opiniao consultiva, sabre 

algumas atribui9iies da CIDH, oportunidade em que afirmou sua interpretayao sabre a 

nahJreza dos relat6rios da CIDH e sua publicidade. No que interessa ao presente debate, 

a opiniao disse respeito especialmente a correta compreensao dos artigos 50 e 51 da 

Conven9ao Americana: 

Artigo 50 
Se nilo se chegar a uma soluyiio, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da 
Comissao, esta redigini urn relat6rio no qual expora os fatos e suas conclusoes. Se 
o re!at6rio nilo representar, no todo ou em parte, o acordo uniinime dos membros da 
Comissao, qualquer deles podeni agregar ao referido relat6rio seu voto em 
separado. Tambem se agregariio ao relat6rio as exposi9oes verbais ou escritas que 
houverem sido feitas pe1os interessados em virtude do inciso 1, "e", do artigo 48. 
0 relatorio sera encaminhado aos Estados interessados, aos quais niio sera 
facultado publica-lo. 
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Ao encaminhar o relat6rio, a Comissao pode formular as proposiv5es e 
recomendav5es que julgar adequadas. 

Artigo 51 
Se no prazo de tres meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relat6rio 
da Comissao, o assunto nao houver sido solucionado ou submetido a decisao da 
Corte pela Comissao ou pelo Estado interessado, aceitando sua competencia, a 
Comissao poden'i emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua 
opiniao e conclus5es sabre a questiio submetida a sua consideraviio. 
A Comissao fan\ as recomendav5es pertinentes e fixan'i um prazo dentro do qual o 
Estado deve tamar as medidas que !he competir para remediar a siluaviio 
examinada. 
Transcorrido o prazo fixado, a Comissao decidira, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou niio as medidas adequadas e 
se publica ou nao seu relatorio. (grifo nosso) 

60. Esta Honoriivel Corte IDH reafirmou o que jii consta de maneira bastante 

clara no texto da Conveno;:ao Americana. Os relat6rios que podem ser editados pela 

Comissao, segundo os artigos 50 e 51 da Conveno;:ao Americana, estao relacionados a 

!res fases distintas do procedimento, a partir do que se deve compreender sobre sua 

natureza e nivel de publicidade. 

61. 0 relat6rio previsto no artigo 50.1 da Conveno;:ao possui natureza preliminar 

e nao pode, de maneira alguma, ser publicado pelo Estado, pelos peticioniirios ou pela 

Comissao. Trata-se de relat6rio que conclui preliminarmente os trabalhos da CIDH e 

que decorre da ausencia de soluo;:ao anterior para o caso. 

62. Se no prazo de tres meses a partir do envio do relat6rio ao Estado nao houve 

soluo;:ao para o caso ou sua submissao it Corte, a Comissao poderii emitir seu relat6rio 

definitivo, nos termos do artigo 51.1 da Conveno;:ao. 

63. Uma vez emitido o relat6rio definitivo e transcorrido o prazo fixado pela 

Comissao para que o Estado possa remediar a situao;:ao examinada, a Comissao decidirii, 

pelo voto da maioria absoluta de seus membros, se publica ou nao o relat6rio. 

64. Veja-se essa interpretao;:ao a partir da dico;:ao dessa Honoriivel Corte: 

46. Esas normas se inspiraron en los articulos 31 y 32 de la Convenci6n Europea 
para Ia Protecci6n de los Derechos 1-Iumanos y las Libertades Fundamentales, de 
acuerdo con los cuales, cuando Ia Comisi6n Europea considera que existen 
violaciones a los derechos consagrados par dicha Convenci6n, puede enviar el 
informe, que es uno solo, a! Comite de Ministros a fin de que este disponga las 
medidas que el Estado afectado debe tamar, o someterlo en forma de demanda a! 
conocimiento de Ia Corte Europea de Derechos 1-Imnanos para que el tribunal 
decida, de manera imperativa, sabre las violaciones alegadas. 
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47. Como en cl sistema interamericano no fuc establecido un 6rgano similar al 
Comite de Ministros, Ia Convenci6n Americana atribuy6 a Ia Comisi6n la facultad 
de determinar si somete el caso a Ia Corte o bien si continira conociendo del mismo 
y redacta un informe final, que puede o no publicar. 
48. Supuesta Ia admisibilidad y sin perjuicio del procedimiento previa contemplado 
en los articulos 48 y 49, los articulos 50 y 51 de Ia Convenci6n establecen etapas 
sucesivas. En Ia primera, regulada par e1 articulo 50, Ia Comisi6n, siemprc y 
cuando no se haya alcanzado una soluci6n amistosa, puede exponer los hechos y 
sus conclusiones en un documento dirigido a! Estado interesado y que tiene 
cariicter preliminar. Este "informe" se transmite con caracter reservado al Estado 
para que adopte las proposiciones y recomendaciones de Ia Comisi6n y solucione 
el problema. El Estado no tiene Ia facultad de publicarlo. 
Una recta interpretacion del articulo 50, basada en un presupuesto de 
igualdad de las partes, implica que Ia Comision tampoco puede publicar ese 
informe preliminar, el eual se trans mite, en Ia terminologia de Ia Convencion, 
solamente "a los Estados interesados". 
49. El artieulo 47.6 del Reglamento de Ia Comision, segiin el cual "[ejl informe 
se transmitirti a las partes interesadas, quienes no estariin facultadas para 
pub/icarlo" y en virtud de que frente a Ia Comision los solicitantes y las 
victimas pueden tener el caracter de partes (por ejemplo, articulo 45 del 
Reglamento de Ia Comision), no se conforma con el articulo 50 de Ia 
Convencion y su aplicacion ha dado Iugar a que se altere el caracter reservado 
del informe y Ia obligacion de no publicarlo. 
50. Una segunda etapa estii regulada par el articulo 51 y, en ella, si en el plaza de 
tres meses el asunto no ha sido solucionado par el Estado a! cual se ha dirigido el 
informe preliminar atendiendo las proposiciones formuladas en el mismo, Ia 
Comisi6n estii facultada, dentro de dicho periodo, para decidir si somete el caso a 
Ia Corte par media de Ia demanda respectiva o bien si continua con el 
conocimiento del asunto. Esta decision no es discrecional, sino que debe apoyarse 
en Ia altemativa que sea mas favorable para Ia tutela de los derechos establecidos 
en Ia Convenci6n. 
52. El articulo 51 faculta a Ia Comision para elaborar un segundo informe, 
cuya preparacion estii sometida a Ia condicion de que el asunto no haya sido 
elevado a Ia consideracion de Ia Corte, dentro del plazo de tres meses 
dispuesto por el mismo articulo 51.1, lo que equivale a decir que, si el caso ha 
sido introducido ante Ia Corte, Ia Comision no estii autorizada para elaborar 
[ese] informe (Caso Ve/iisquez Rodriguez, Excepciones Pre/iminares, supra 40, 
parr. 63; Caso Fairt!n Garbi y Solis Corrale~> Excepciones Preliminares, supra 
40, piirr. 63 y Caso Godinez Cruz, Excepciones Pre/iminares, supra 40, piirr. 
66). En caso contrario, Ia Comisi6n posee Ia atribuci6n de redactar un informe 
definitivo con las opiniones y conclusiones que considere convenientes. Deben\ 
adernas hacer las recomendaciones pertinentes, diindole un plaza adicional a! 
Estado para que tome las medidas adecuadas enderezadas a cumplir sus 
obligaciones dentro de Ia Convcnci6n. 
53. Se !rata, cntonces, de dos documentos que, de acuerdo con Ia conducta asumida 
en el interin par el Estado a! cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus 
conclusiones y recomendaciones y a los cuales Ia Convenci6n ha dado el nombre 
de "informes" y que tienen canicter, uno preliminary el otro definitivo. 
54. Puede existir una tercera etapa con posterioridad al informe definitivo. 
Em efecto, vencido el plazo que Ia Comision ha dado al Estado para cumplir 
las recomendaciones contenidas en este ultimo sin que se acaten, Ia Comision 
decidira si lo publica o no, decision esta que tambien debe apoyarse en Ia 
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alternativa mas favorable para Ia tutela de los derechos humanos. 16 (grifo 
nosso) 

65. A Corte IDH exerceu novamente sua competencia consultiva a respeito dos 

relatorios da CIDH por meio da Opiniao Consultiva OC-15/97, de 14 de novembro de 

1997. A Corte IDH afirmou, entre outras questoes, que a CIDH nao esta autorizada a 

modificar suas opinioes, conclusoes e recomenda96es uma vez transmitidas a urn 

Estado nos termos do artigo 51.2 da CADI-I, salvo nas circunstiincias excepcionais que a 

propria Corte aponta na fundamenta9ao de sua decisao. Do voto do juiz Maximo 

Pacheco Gomez, consta em particular: 

27. La naturaleza y objeto de Ia sentencia de Ia Corte es diferente a Ia resolnci6n o 
infonne de Ia Comisi6n. Desde luego, el fallo de Ia Corte, aunque definitivo e 
inapelable es, conforme a Ia Convenci6n Americana, susceptible de interpretacion 
(articulo 67). La sentencia de Ia Corte es tambien obligatoria y se puede ejecutar en 
el respectivo pais por el procedimiento intemo vigente para !a ejecuci6n de 
sentencias contra el Estado (a1ticulo 68.2 de !a Convenci6n). 
28. En cambio el in forme o resoluci6n de Ia Comisi6n no produce esos efectos 
vinculantes. Lo que se pretende mediante su intervenci6n es que sobre !a base de Ia 
buena fe, Ia Comisi6n pueda obtener !a cooperaci6n del Estado para, a !raves de 
todos los medios posibles, someter el asunto a Ia consideraci6n de !a Corte, por lo 
que, en ese evento, debe utilizarse el procedimiento establecido en el articulo 51 de 
Ia Convenci6n. De ahi que ese articulo, asi como el anterior, se refieran a "un 
informe en que se expondnin los hechos y sus conclusiones", para luego referirse 
"a las recomendaciones pertinentes" y a analizar si el Estado ha tornado "las 
medidas qne le competen para remediar Ia situaci6n examinada", para decidir al 
final, como maxima sanciiin, si publica o no su informe. 17 (grifo nosso) 

66. De tudo que se expos, resta evidente qne o relatorio preliminar emitido pela 

Comissao nao pode ser, de maneira alguma, publicado pelas partes ou pela propria 

Comissao. Apenas o relatorio definitivo da CIDH, uma vez transcorrido o prazo para 

ado9ao de medidas para remediar a situa9ao e mediante vota9ao da maioria absoluta de 

seus membros, pode ser pnblicado. 

67. A questao possui crucial importiincia porque, como bern acentuado em voto 

na Opiniao Consultiva n" 15-97, a possivel publica9ao de relatorios definitivos constitui 

a maxima san.;:ao que o Estado pode sofrer ao tennino do procedimento perante a 

16 CORTE IDH. Opiniiio Consultiva OC-13/93, de 16 de ju/ho de 1993. Certas Atribuic;:5es da Comissao 
lnteramericana de Direitos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 e 51 da Convenc;ao Americana sobre 
Direitos Humanos). Serie A, pars. 46-54. 
17 CORTE IDH. Opiniiio Consultivo OC-15/97, de 14 de novembro de 1997. Relatorios da Comissao 
lnteramericana de Direitos Humanos (art. 51 da Convenc;ao Americana sobre Direitos Humanos). 
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Comissao. Referida sanyao, consistente com o que se costuma chamar power of 

embarrasment, mobilisation de Ia honte, ou naming and shaming, com evidentes 

consequencias para a imagem intemacional do Estado, s6 pode ser aplicada caso o 

relat6rio definitivo seja emitido, o que, por sua vez, decorre necessariamente de decisao 

da CIDH de nao submeter o caso it Corte. A constru9ao normativa da Conven9ao e 

bastante razoavel, ja que a submissao do caso a esta Corte permitira, se for o caso, a 

prolayao de senten9a condenat6ria contra o Estado e sua posterior publicayao, o que 

constitui per se uma sanyao ao Estado e uma forma de reparayao das viola96es em favor 

das vitimas. Deve-se considerar, ainda, a possibilidade de a Corte vir a verificar que o 

Estado nao pode ser responsabilizado pelas supostas violayoes, o que desaconselha a 

imposiyao de uma sanyao previa baseada no power of embarrassment. 

68. A publicayao de senten9a desta Hononivel Corte e de relat6rio da Comissao 

constituem, portanto, san~oes alternativas, nlio cumulativas. Situa9ao diversa, com a 

publicayao de relat6rio da Comissao e senten9a desta Corte, constitui viola9ao a 

preceitos explicitos da Conven9ao Americana. 

69. No presente caso, a Comissao Interamericana tern mantido em seu sitio 

eletr6nico, desde data anterior it submissao do caso a esta Corte, pagina com o inteiro 

teor do Relat6rio de Merito no 141/2011, de 31 de outubro de 2011. 18 

70. Para o Estado brasileiro, a decisao da Comissao de publicar o re1at6rio antes 

de submeter o caso a esta Honoravel Corte implica preclusao 16gica de faze-lo. A 

Conven9ao Americana e bastante clara ao autorizar a Comissao a emitir relat6rio 

definitivo, e eventualmente publica-lo, ou submeter o caso it jurisdi9ao da Corte 

Interamericana. Ainda que os procedimentos insculpidos no artigo 51 da Conven((ao 

nao tenham sido observados, notadamente a emissao de urn novo relat6rio, de carater 

definitivo e a aprova9ao da publicayao por maioria absoluta dos membros da CIDH, sua 

decisao de publicar o Relat6rio de Merito no 141/2011 manifesta claramente sua 

inten9ao de impor a san9ao maxima que esta ao seu alcance contra Estado. 

71. Nesse sentido, o Estado brasileiro solicita a esta Corte que declare a 

inadmissibilidade do presente caso, it luz do art. 51 da Conven9ao Americana sabre 

Direitos Humanos. 

18 CIDH. Coso n" 11.566 e 11.694. Cosme Rosa Genovevo, Evondra de Oliveira e Outros (Favela Novo 
Brasilia. Relat6rio n2 141, de 31 de outubro de 2011 (Merito). Disponivel em: 
http:/ /www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/11566FondoPt.pdf. Acesso em: 23 out. 2015. 
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72. Caso esta Honoravel Corte entenda nao ser passive! declarar a referida 

inadmissibilidade, o que se cogita a titulo apenas argwnentativo, o Estado brasileiro 

solicita que declare a conduta da CIDH de publicar seus relat6rios preliminares como 

violadora dos artigos 50 e 51 da Conven<;:ao, para entao determinar sua retirada do sitio 

eletr6nico da Comissao e de qualquer outro meio pelo qual a Comissao mantenha 

referido relat6rio disponivel ao publico. 

2 Incompetencia ratione personae quanto as vitimas nao identificadas, 

identificadas sem procura4;iio ou nao listadas no Relatorio da CIDH 

2.1 Vitimas ident!ficadas e representadas 

73. Inicialmente, o Estado brasileiro nota que os peticiomirios apresentaram 38 

procura<;:oes de familiares das supostas vitimas constantes do Relat6rio de Merito 

n°!41/ll da CIDH. Porem, em alguns casas, M incongruencias entre o nome listado no 

Relat6rio de Merito n"l41/ll da CIDH eo nome do representado listado no Escrito de 

Peti<;:oes, Argumentos e Provas. Nota-se tambem que, em outros casas, os peticioniirios 

nao foram capazes de comprovar vinculo de parentesco entre o representado e as 

supostas vitimas. 

74. 0 Estado entende que a Corte IDH deve analisar os fatos alegados apenas 

em rela<;:ao as supostas vitimas devidamente representadas ante o Tribunal, desde que 

estejam entre aquelas listadas no Relat6rio de Merito n"l41/ll da CIDH, estejam 

devidamente identificadas e sejam relacionadas aos fatos ocorridos na Favela Nova 

Brasilia. 

75. A principia, estao devidamente representados - isto e, M procura<;:ao e o 

parentesco foi comprovado mediante docwnenta<;:ao - par integrantes das organiza<;:oes 

Centro pela Justi<;:a e o Direito Intemacional - CEJIL (Viviana Krsticevic, Beatriz 

Afonso, Juliana Cesario Alvim, Paola Lim6n e Francisco Quintana) e Instituto de 

Estudos da Religiao - ISER (Pedro Strozemberg) apenas 30 familiares das supostas 

vitimas: 

Familiar de Alberto dos Santos Ramos: 

I. Vera Lucia Santos de Miranda (irma) - no Relat6rio de Merito, o nome aparece 
grafado como "Vera Lucia dos Santos de Miranda", mas o correto e "Vera Lucia Santos 
de Miranda". 
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Familiares de Alex Vianna dos Santos: 

2. Helena Vianna (mae) 

3. Adriana Vianna dos Santos (irma) 

4. Ales sandra Viana Vieira (irma) -·no Relat6rio de Merito, o sobrenome de Alessandra 
esta grafado como "Vianna", mas ela foi registrada como "Viana". Alem disso, ela 
adotou o sobrenome do marido, "Vieira", e deixou de utilizar o sobrenome de familia, 
"dos Santos". 

Familiar de Andre Luiz Neri da Silva 

5. Joyce Neri da Silva Dantas (irma) 

Familiares de Clemilson dos Santos Moura 

6. Joao Alves de Moura (pai) 

7. Eva Maria dos Santos Moura (mae) 

Familiares de Macmiller Faria Neves 

8. Edson Faria Neves (pai) 

9. Mac Laine Faria Neves (irma) 

Familiares de Robson Genuino dos Santos 

10. Robson Genuino dos Santos Junior (filho) 

II. Rogerio Genuino dos Santos (irmao) 

12. Suposta vitima L.R.J. 

Familiares de Alex Fonseca Costa 

13. Otacilio Costa (pai) 

14. Beatriz Fonseca Costa (mae) 

15. Bruna Fonseca Costa (irma) 

Familiar de Ciro Pereira Dutra 

16. Geni Pereira Dutra (mae) 

Familiares de Cosme Rosa Genoveva 

17. Ocetia Rosa (mae)- o nome no Relat6rio de Merito foi grafado como "Ofelia", mas 
a gratia correta e "Ocelia". 

26 



479
18. Rosane da Silva Genoveva ( esposa) 

19. Diogo da Silva Genoveva (filho) 

Familiares de Fabio Ribeiro Castor 

20. Cesar Braga Castor (pai) 

21. Vera Lucia Ribeiro Castor (mae) 

22. William Mariano dos Santos (filho) - no Relat6rio de Merito, M apenas men<;ao ao 
"filho de Fabio Ribeiro Castor", sem seu nome. Apesar do nome da vitima nao constar 
no RG de William, M urn documento expedido por Vara de Familia por meio do qual os 
av6s patemos testemunham em favor do reconhecimento de paternidade post mortem 
(pagina 113 do Anexo 7 dos peticionarios ). 

Familiares de Jacques Douglas Melo Rodrigues 

23. Dalvaci Melo Rodrigues (mae) 

24. Monica Santos de Souza Rodrigues (esposa)- no Relat6rio de Merito, ha apenas 
men<;ao a "Monica Rodrigues", mas seu nome completo e "Monica Santos de Souza 
Rodrigues". 

25. Evelyn Santos de Souza Rodrigues (filha) - no Relat6rio de Merito, M men<;ao a 
"Evelin Rodrigues", mas seu nome completo e "Evelyn Santos de Souza Rodrigues". 

26. Adriana Melo Rodrigues (inna) 

27. Rosileide Rodrigues do Nascimento (irma) - o nome no Relat6rio de Merito foi 
grafado como "Roseleide", mas a grafia correta e "Rosileide". 

28. Cecilia Cristina do Nascimento Rodrigues (inna) 

Familiares de Renato Inacio da Silva 

29. Shirley de Almeida (mae) 

30. Catia Regina Almeida da Silva (irma) 

76. 

2. 2 Casas onde ha graves incongruencias entre o nome list ado no Relat6rio de 

Merito n° 141111 da CIDH e o nome do representado listado no Escrito de 

Petir;i5es, Argumentos e Provas e Casas onde nlio foi comprovado vinculo de 

parentesco entre o representado (familiar) e as supostas vitimas 

Maria das Gra9as da Silva (suposta companheira de Alberto dos Santos 

Ramos) -no Relat6rio de Merito, ha men9ao ao nome "Gra9a" e ao nome "Maria das 

Gra9as Ramos da Silva", embora se !rate da mesma pessoa. Os peticionarios nao 

27 



480
apresentaram comprova<;:ao da rela<;ao afetiva entre Maria das Gra<;as da Silva e a 

vitima. 

77. Thiago da Silva (suposto filho de Alberto dos Santos Ramos) -- no 

Relat6rio de Merito, ha men<;:ao ao nome "Thiago Ramos", e nao "Thiago da Silva". 

Alem disso, o nome da suposta vitima nao consta nos documentos de Thiago da Silva. 

Portanto nao ha comprova<;ao da filia<;ao. 

78. Alberto da Silva (suposto filho de Alberto dos Santos Ramos) - no 

Relat6rio de Merito, ha men<;iio ao nome "Alberto Ramos", e nao Alberto da Silva. 0 

nome da suposta vitima nao consta nos documentos de Alberto da Silva. Portanto nao 

ha comprova<;ao da filia<;ao. 

79. Roseane dos Santos ( suposta irma de Alberto dos Santos Ramos) no 

Relat6rio de Merito, o nome aparece grafado como "Rosiane", mas a grafia correta e 

"Roseane". Nao constam os nomes dos pais no documento de identidade de Roseane 

dos Santos. Portanto nao ha comprova<;ao do parentesco. 

80. J ucelena Rocha dos Santos Ribeiro de Souza ( suposta companheira de 

Robson Genuino dos Santos)- apesar do nome da vitima constar no RG de "Robson 

Genuino dos Santos Junior", nao ha comprova<;:ao da convivencia em regime de Uniao 

Estavel entre Jucelena e a suposta vitima. 

81. Michelle Mariano dos Santos (suposta companheira de Fabio Ribeiro 

Castor) -no Relat6rio de Merito, ha apenas men<;:ao a "Michele", sem seu sobrenome. 

Nao ha comprova<;ao da convivencia em regime de Uniao Estavel entre Michelle e a 

suposta vitima. 

82. Pricila da Silva Rodrigues ( suposta companheira de J acgues Douglas 

Melo Rodrigues) - nao M comprova<;iio da convivencia em regime de Uniao Estavel 

entre Pricila e a suposta vitima. 

83. Samuel da Silva Rodrigues (suposto filho de Jacques Douglas Melo 

Rodrigues) - nos anexos dos peticionarios, ha urn exame para averiguar semelhan<;a 

genetica entre a suposta avo paterna (Dalvaci) e Samuel. 0 resultado e de 82,2 % de 

probabilidade de parentesco - o que, segundo o proprio exame, nao constitui resultado 

conclusivo (vide pagina 123 do Anexo 7 dos peticionarios). 

28 



481
2.3 Necessidade de comprovar;iio de representar;iio: analise das exigencias 

formais segundo a jurisprudencia da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos 

84. Embora qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade niio 

govemamental legalmente reconhecida em urn ou mais Estados Partes da Organiza9iio 

dos Estados Americanos possa apresentar uma peti9iio a CIDH sem a autoriza9iio da 

vitima, uma parte que niio seja vitima precisa da autoriza9iio desta para representa-la 

ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo o artigo 25(1) do 

Regulamento da Corte IDH, somente "as supostas vitimas ou seus representantes" 

podem atuar no processo ante esse Tribunal. 

85. Oportuno notar ainda que, conforme ajurisprudencia da Corte IDH, aqueles 

representando as vitimas devem apresentar instrumento que prove sua representa9iio 

("power of attorney"), assinado pela vitima ou por seu familiar 19
• Esses instrumentos 

devem identificar claramente a parte que outorga poderes de representa9iio; apresentar 

uma clara manifesta9iio de vontade; identificar a pessoa que esta recebendo os poderes 

de representa9iio; e identificar, de fonna precisa, o prop6sito da representa9iio. Embora 

a Corte IDH seja flexivel na analise fonnal dos instrumentos de representa9iio, sejam 

estes chamados de procura91ies ou designados por outros nomes ( carta-poder; 

autoriza9iio; etc.), a verifica9iio dos poderes de representa9iio niio e questiio menor, 

sobretudo em vista do novo status que as vitimas ganharam ante a Corte IDH ap6s a 

reforma de seu Regulamento, em 2009. Vejamos o que a Corte Interamericana afirma a 

respeito da flexibilidade admissivel na analise formal dos instrumentos de 

representa9iio: 

65. La priictica constante de esta Corte, con respecto a las reglas de 
representaciiin, ha sido flexible en relaciiin con los Estados, Ia Comisiiin 
Interamericana y, durante Ia fase de reparaciones, las victimas. Basta una 
manifestaci6n clara de Ia voluntad de los familiares de Ia victima en los poderes 
enviados para que constituya material probatorio suficiente en esta jurisdicci6n 
intemacional. Desde esa perspectiva - llamese, poder, carta-poder, autorizaci6n o 
de cualquier otra forma - es suficiente para esta Corte, para efectos de 
legitimaciiin un documento mediante el cual los poderdantes expresen su 
voluntad de ser representados sin que deba este Tribunal ceiiirse a las 
formalidades exigidas por las legislaciones nacionales. Esas fonnalidades no son 
exigibles en un tribunal intemacional de derechos hnmanos (snpra 42). 

19 
CORTE IDH. Coso Acevedo Buendia e outros {"Cesantes y Jubilados de Ia Contra/aria") Vs. Peru. 

Senten<;a de 19 de julho de 2009 (Exce<;ilo Preliminar, Merito, Repara<;5es e Custa). Serie C. No. 198. par. 
4; CORTE JDH. Coso Tristan Donoso Vs. Panama. Senten<;a de 27 de janeiro de 2009 (Exce<;ilo Preliminar, 
Merito, Repara<;5es e Custas). Serie C. No. 193. par. 4. 
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66. Esta amplitud de criteria a! aceptar los instrumentos de Ia representacion 
tiene, sin embargo, ciertos !imites que est>in dados por el objeto util de Ia 
representacion misma. Primero, dichos instrumentos deben identificar de 
manera univoca al poderdante y rellejar una manifestacion de voluntad libre 
de vicios. Deben ademas individualizar con claridad a! apoderado y, por 
ultimo, deben seiiaiar con precision el objeto de Ia representacion. En opinion 
de esta Corte, los instrumentos que cumplan con los requisites mencionados son 
validos y adquieren plena efectividad a! ser presentados ante el Tribunal. 20 

86. 0 Estado brasileiro nota que os representantes das supostas vitimas 

cumpriram os requisites formais mlnimos exigidos pela Corte IDH ao apresentar as 

procura96es, embora persistam problemas na identificavao de algumas das supostas 

vitimas que estao representadas, como duvidas quanto ao nome de algumas delas. 0 

Estado brasileiro entende que- principalmente quando e passive! a identificavao correta 

das vitimas - a falta de representavao gera inseguran9a juridica e retira protagonismo as 

vitimas. 

87. Deve-se considerar que a questiio da representaviio esta, em grande parte, no 

cerne da efetividade das decisi'ies da CIDH. Em se tratando de indenizavao, cujo 

montante, em regra, niio e arbitrado pela Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos, tao somente a vitima ou seu representante legal podem assentir com 

determinado valor, na medida em que tal soma pecuni:iria deverii compensar o prejuizo 

por ela suportado, incluindo os danos materiais e imateriais. Em consequencia, a vitima, 

seus familiares ou seus representantes legais devem manifestar -se, na medida do 

passive!, sabre a adequa9iio da medida de cumprimento proposta pelo Estado para 

reparar direitos violados. 

88. Em vista do que precede, o Estado brasileiro entende que esta Honoravel 

Corte niio deve chancelar uma pratica que gera inseguran9a juridica e coloca as vitimas 

em uma posi9i'io processual aquem daquela que estas assumem ante este Tribunal. 

3 Incompetencia ratione temporis quanto aos fatos anteriores a data de 

reconhecimento da jurisdif;ao da Corte (10 de dezembro de 1998) e em 

rela.,:ao a Conven.,:ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher (Conven.,:ao de Belem do Pani) 

20 CORTE IDH. Coso Castilla P6ez Vs. Peru. Senten10a de 27 de novembro de 1998 (Repara106es e Custas). 
Serie C No. 43. par. 65-66. No mesmo sentido: CORTE IDH. Coso Loayza Tamayo Vs. Peru. Senten10a de 
27 de novembro de 1998 (Repara,oes e Custas). Serie C, No. 42. par. 97-100. 
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3.1 Aspectos gerais e sua aplicar;ao ao caso 

89. 0 Estado brasileiro assumiu obriga<;oes juridicas no plano intemacional 

quanto a prote<;ao e a observiincia dos direitos humanos desde a edi<;ao do Decreto no 

678, de 6 de novembro de 1992, que formalizou sua adesao a Conven<;ao Americana 

sobre Direitos Humanos. 

90. A Conven<;ao Americana, em seu artigo 62, disp6s que cada Estado deveria 

declarar que reconhece como obrigat6ria, de pleno direito e sem conven<;ao especial, a 

competencia da Corte em todos os casos relativos a interpreta<;ao ou aplica<;iio da 

Conven<;ao. 

9!. Consagrou tambem que a referida declara<;ao poderia ocorrer no momento 

do deposito do instrumento de ratifi.ca<;ao desta Conven<;ao ou de adesao a ela, ou em 

qualquer momento posterior, assim como poderia ser incondicional ou condicionada a 
reciprocidade, por prazo determinado ou para casos especificos. Tem-se duas especies 

de declara<;iio de aceita<;iio da jurisdi<;ao desta Corte, portanto. E cada uma delas pode 

produzir efeitos temporais distintos, como se vera adiante. 

92. No exercicio da faculdade conferida pelo art. 62, I, da CADH, diversos 

Estados Partes formularam declara<;oes de aceita<;ao da jurisdi<;ao obrigat6ria desta 

Honora vel Corte sem qualquer limita<;iio temporal. Para estes, por for<;a do principia da 

irretroatividade que rege o Direito dos Tratados, e certo que esta Honoravel Corte nao 

pode julgar supostas viola<;oes de direitos humanos causadas por fatos de efeitos 

instantiineos e anteriores ao reconhecimento de sua jurisdi<;ao. 

93. A doutrina reconhece a irretroatividade da dec!ara<;ao de reconhecimento da 

jurisdi<;ao obrigat6ria desta Honora vel Corte: 

Despite this principle, the Inter-American Court holds that it cannot rule on any 
violation of the Convention's rights that occurred before the State accepted the 
Court's jurisdiction. In other words, the Court has jurisdiction over events that took 
place in a State Party to the American Convention only after that State accepted the 
jurisdiction of the Court or over events that continued after the date of 
acceptance.'1 

94. A declara<;ao de aceita<;ao da jurisdi<;ao da Corte IDH em termos irrestritos, 

contudo, nao evita que os Estados sejam julgados por fatos anteriores a data da 

21 
PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 2• ed. 

Nova lorque: Cambridge, 2013 (e-book), pos. 5604. 
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declarac;ao e de efeitos continuados. A Convenc;ao de Viena sabre o Direito dos 

Tratados (CVDT), de 1969, traz em seu artigo 28 o regime geral dos efeitos temporais 

da assun<;ao de obrigac;oes em tratados e dispoe claramente que, ao tempo da entrada em 

vigor do tratado para um Estado, suas disposi<;oes obrigam-no para fatos posteriores e 

anteriores que ainda nao deixaram de existir, os chamados fatos de efeitos continuados. 

Eo que se extrai de interpreta<;il.o a contrariu sensu do referido dispositivo: 

Art. 28. A niio ser que uma inten~iio diferente resulte do tratado ou seja 
estabelecida de outra forma, as disposi<;oes de urn tratado nao obrigarn uma parte 
em rela<;ao a urn fato ou ato que ocorreu ou a uma situa<;iio que deixou de existir, 
antes da entrada em vigor do tratado, para essa parte. 22 (grifo nos so) 

95. Logo, a submissil.o de Estados it jurisdi<;ao da Corte para fatos iniciados 

antes de seu reconhecimento e que nao deixaram de existir ao tempo da declara<;ao e 

decorrencia do regime geral de submissil.o dos Estados a comprom1ssos 

internacionalmente assumidos. 

96. Amparada no principia da competence de Ia competence (kompetenz

kompetenz), segundo o qual todo tribunal tem a autoridade inerente para determinar os 

limites da propria competencia, 23 e invocando o art. 28 da CVDT, esta Corte firm au 

jurisprudencia que reconhece sua competencia ratione temporis para conhecer de 

viola<;oes aos direitos humanos de cariiter continuado, mesmo que iniciadas em 

mom en to previa ao reconhecimento estatal da jurisdi<;ao contenciosa da Corte. 

97. Conforme decidido no Caso Heliodoro Portugal vs. Panama/4 no crime de 

desaparecimento for<;ado, mesmo que a viola<;ao tenha inicio antes do instrumento de 

aceita<;il.o de competencia da Corte, caso a ofensa se perpetue ap6s essa data, haverii 

competencia ratione temporis da Corte Interamericana para apreciar a ofensa, sem que 

isso configure infra<;il.o ao principia da irretroatividade. 

98. As viola<;oes de caniter continuado iniciadas antes do reconhecimento da 

jurisdi<;ao da Corte por determinado Estado se contrapoem its viola<;oes instantaneas, 

que nil.o se prolongam no tempo. No Caso Alfonso Martin del Campo Dodd vs. Mexico, 

22 
ONU. Canven~Yao de Viena sabre a Direito das Tratados, art. 28. 

23 
BURGORGUE-LARSEN, L. & UBEDA DE TORRES, A. The Inter-American Court of Human Rights: Case-law 

and commentary. Oxford: Oxford University Press. 2011, p. 4. 
24 CORTE IDH. Coso He/iodoro Portugal Vs. Panama. Sentens;a de 12 de agosto de 2008 (Exces;oes 

Preliminares, Merito, Reparas;oes e Custas). Serie C, No. 186. par. 24 e 25. 
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a Corte Interamericana, ao constatar que o ato de tortura se executa e se consuma em si 

mesmo, e que sua execw;:ao nao se estende no tempo, declarou a ausencia de 

competencia para analisar o delito de execu91io instantiinea ocorrido antes do 

reconhecimento de sua jurisdi91io pelo Estado mexi,:ano. 

La Corte debe determinar si e] supuesto delito de tortura alegado por ]a Comision 
lnteramericana y los representantes de Ia presunta victima y sus familiares es un 
delito de ejecucion instantiinea o un delito de ejecucion continua o permanente. 
Cada acto de tortura se cjecuta o consume en si mismo, y su ejecucion no se 
extiende en el tiempo, par lo que el acto o aetas de tortura alegados en perjuicio del 
senor Martin del Campo quedan fuera de Ia competencia de Ia Corte par ser un 
delito de ejecucion instantanco y haber supuestamcnte ocurrido antes del 16 de 
diciembre de 1998. Asimismo, las secuelas de Ia tortura, alegadas par los 
representantes de Ia presunta victima y sus familiares, no equivalen a un delito 
continuo. Cabe sei'ialar que !a Corte ha reiterado en su jurisprudencia constante su 
rechazo absoluto ala tortura y el deber de los Estados Partes de investigar, procesar 
y sancionar a los responsables de !a misma. 

[ ... ] 

A! ejercer !a funcion de proteccion que le atribuye Ia Convencion Americana, Ia 
Corte busca un justa equilibria entre los imperatives de proteccion, las 
consideraciones de equidad y de seguridad juridica, como se dcsprende c!aramente 
de !a jurisprudencia constante del Tribunal. 

En razon de lo anterior, !a Corte estima que debe aplicarse el princ!p!O de Ia 
irretroactividad de las normas intcrnaciona!es consagrado en !a Convencion de 
Vierra sabre el Derecho de los Tratados y en el derecho intcrnacional general, y de 
acuerdo con los terminus en que Mexico reconocio !a competencia contenciosa de 
!a Corte, acoge !a excepcion preliminar "ratione temporis" interpuesta par el 
Estado para que !a Corte no conozca supuestas violaciones a !a Convencion 
Americana ni a la Convencion Interamericana contra !a Tortura ocurridas antes del 
16 de diciembre de 1998 (supra parr. 57) y declara, en consecuencia, que no le 
compete a !a Corte analizar !a segunda ex cepe ion preliminar. 25 

99. 0 mesmo principia restou assentado pela Corte IDH tambem no Caso 

Cantos vs. Argentina: 

Cabe seiialar, que en el caso de !a Argentina, esta deposito el instrumento de 
ratificacion de ]a Convencion Americana y de aceptacion de !a competencia 
contenciosa de !a Corte en !a misma fecha, en el entendido ( confonne al articulo 
62) de que ella solo tendria efecto respecto a hechos o actos juridicos acaecidos 
con posterioridad a] deposito de la ratificacion de Ia Convencion y de ]a aceptacion 
de !a competencia contenciosa de !a Corte. 
A la luz de lo anterior, !a Corte considera que debe aplicarse el principia de !a 
irretroactividad de las nonnas intemacionales consagrado en la Convencion de 

25 CORTE IDH. Caso Alfonso Martin del Campo Dodd Vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentenc;a de 03 de 

setembro de 2004 (Excec;oes Preliminares). Serie C, No. 113. pars. 78, 84 e 85. 
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Vierra sabre el Derecho de los Tratados y en el derecho internaeional general, 
observando los terminos en que la Argentina se hizo parte en la Convenci6n 
Americana. 26 

100. Ocorre que aquele mesmo dispositivo da Conven<;ao de Viena, ao dispor 

sobre o regime geral dos efeitos temporais da assunc,;ao de obrigac,;oes internacionais, 

tambem excepciona "uma intem;ao diferente [que} resulte do tratado au seja 

estabelecida de outra forma". A Convenc,;ao Americana, para a assun<;ao da obrigac,;ao 

de se submeter a jurisdic,;ao da Corte IDH, e um desses tratados que autorizam regime 

temporal diverso: 

Todo Estado-parte pode, no momenta do deposito do seu instrumento de 
ratificac,;iio desta Convenc,;iio ou de adesiio a ela, ou em qualquer momenta 
posterior, declarar que reconhece como obrigat6ria, de plena direito e sem 
convenc,;iio especial, a competencia da Corte em todos os casas relatives a 
interpretac,;iio ou aplicac,;iio desta Convenc,;iio. 
A declarac,;iio pode ser feita incondicionalmente, ou sob condic,;iio de reciprocidade, 
por prazo determinado ou para casas espedficos. Devera ser apresentada ao 
Secretario Gerai da Organizac,;iio, que encaminhara capias da mesma a outros 
Estados-membros da Organizac,;iio e ao Secretario da Corte. 27 (grifo nosso) 

I 0 1. Amparados no art. 62 da Convenc,;ao, portanto, seus Estados Partes podem 

eiaborar declarac,;ao de aceitac,;iio da jurisdic,;ao obrigat6ria da Corte IDH em termos 

irrestritos (art. 62, I) ou condicionais (art. 62, 2). A declarac,;iio de aceitac,;iio em termos 

irrestritos submete o Estado declarante ao regime gerai de efeitos temporais do 

compromisso, instituido peio art. 28 da CVDT. A deciarac,;ao em termos condicionais, 

autorizada pelo art. 62, 2, da CADH, pode estabelecer regime temporal diferenciado. 

102. Em outras palavras, a declarac,;ao de aceitac,;ao da jurisdic,;ao da Corte IDH 

em termos irrestritos, nos termos do art. 62, 1, da CADH, sub mete o Estado a sua 

jurisdi<;ao para fatos que lhes sao posteriores ou anteriores e que ainda niio deixaram de 

existir (violac,;ao continuada) na data da declarac,;ao. Ja a declarac,;ao em termos que 

condicionam a aceitac,;ao da jurisdic,;iio a certo limite temporal permite aos Estados 

postergar o momenta em que os fatos violadores de direitos humanos estarao sujeitos a 
jurisdi<;ao da Corte ou mesmo afastar sua competencia para fatos que lhes sao 

anteriores, ainda que ocasionem violac,;ao continuada e supostamente em curso ap6s a 

data fixada na declarac,;ao estatal. 

15 
CORTE IDH. Coso Cantos Vs. Argentina. Senten>a de 7 de setembro de 2001 (Exce>5es Preliminares). 

Serie C No. 85. pars. 36 e 37. 
27 CONVEN~A.o Americana sabre Direitos Humanos, art. 62, 2 e 3. 
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103. Hii Estados Partes da Convenyao Americana que impuseram limitayao 

temporal para o reconhecimento da jurisdi9ao obrigat6ria desta Corte. Ao inves de 

simplesmente reconhecerem a jurisdi9iio da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

tais Estados se valerarn da faculdade insculpida no art. 62, 2, da CADF! para aceitar sua 

competencia apenas quanto aos fatos posteriores a determinada data: 

Chile recognized the Court's jurisdiction only as to "situations occurring 
subsequent to the date of deposit of this instrument of ratification; or, in any event, 
to circumstances which arose after 11 March 1990". Likewise, Brazil, Paraguay, 
Guatemala, Mexico, Nicaragua, and El Salvador incorporated conditions of 
nometroactivity in their instruments of acceptance.28 

104. E o caso do Brasil, como cita a doutrina. 0 Estado brasileiro optou por 

reconhecer a competencia dessa Egregia Corte em momento posterior a adesao a 
Conven91io Americana, ocorrida em 1992, bem como optou por reconhece-la "sob 

reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998", nos 

terrnos do Decreto n" 4.463, de 8 de novembro de 2002, in verbis: 

Art. 1° E reconhecida como obrigat6ria, de pleno direito e por prazo indeterminado, 
a competencia da Corte Interamericana de Direitos Hnmanos em todos os casos 
re1ativos a interpreta9iio on ap1icayiio da Convenyiio Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de Sao Jose), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 
da citada Convenyiio, sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 
de dezembro de 1998. 
Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicayao. (grifo nosso) 

105. Ao apreciar os termos e as circunstancias do reconhecimento de sua 

jurisdi91io por declara96es com limitayao temporal proferidas por deterrninados Estados, 

esta Corte tem construido o entendimento de qne tais declara96es restringem sua 

jurisdi91io para os fatos ou omissoes iniciados apos a data indicada na declara~iio. 

Essa compreensao distingue tais Estados daqueles cnja declarayao nao indica qualquer 

limita91io temporal, jii que para estes, ainda que os fatos anteriores e instantaneos 

escapem a jurisdi9ao da Corte (principia da irretroatividade ), os fatos iniciados antes da 

aceita9ao da competencia e que constituem viola91io continuada estariam sujeitos a 
jurisdi91io da Corte Interamericana, como jii se comentou acima. 

28 
PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 2' ed. 

Nova lorque: Cambridge, 2013 (e-book), pos. 5692. 

35 



488
106. Consequentemente, ainda segundo aquela construc,:ao jurisprudencial, as 

supostas violac,:oes estatais do dever de protec,:ao judicial (art. 25 da CADH), alegadas 

em razao de processos criminais inefetivos, so estariam sujeitas a jurisdii;lio da Corte 

se tais processos se iniciaram ou deveriam ter se iniciado apos o marco temporal 

indicado na declara~lio de reconhecimento de jurisdi~ao da Corte. Processos 

criminais iniciados antes daquele marco temporal, ainda que estejam em curso ap6s 

aquela data, nao podem ser invocados para se alegar violac,:ao do Estado ao dever de 

proteviio judicial, por incompetencia ratione temporis desta Egn\gia Corte. 

I 07. Esta Corte, no en tanto, ressalva que na conduc,:ao de tais processos durante 

periodo que ultrapassa o referido marco temporal, pode-se observar as chamadas 

"violar;oes especijicas e aut6nomas de denegar;iio de justir;a". Trata-se de fatos 

independentes, observados no curso do processo penal, que, se ocorridos em data 

posterior ao limite temporal fixado para o reconhecimento da competencia da Corte, 

estariam alcanc,:ados por sua jurisdic,:ao ratione temporis. Nesse caso, nao basta que a 

Comissao aponte o processo penal como urn todo, ou sua inefetividade ou demora, 

como fato violador do dever de protec,:ao judicial. E preciso que se apontem os fatos 

especificos e aut6nomos ocorridos no curso daquele processo e que constituem tal 

violac,:ao. E necessaria tambem que estes fatos tenham comprovadamente ocorrido ap6s 

o marco temporal de submissao do Estado a jurisdivao desta Corte. 

Debido a que el Estado demandado estableci6 una limitaci6n temporal a! reconocer 
dicha competencia, que persigue el objetivo de que queden fuera de Ia competencia 
de Ia Corte los hechos o aetas anteriores a Ia fecha del deposito de Ia declaraci6n de 
reconocimiento de Ia competencia del Tribunal, asi como los aetas y efectos de una 
violaci6n continua o permanente cuyo principia de ejecuci6n sea anterior a dicho 
reconocimiento, y que Ia aleg6 como excepci6n preliminar, el Tribunal procede a 
analizar si esta limitaci6n es compatible con Ia Convenci6n Americana y a decidir 
sabre su competencia. 
[ ... ] 
En el presente caso, Ia limitaci6n temporal hecha por El Salvador a! 
reconocimiento de Ia competencia de Ia Corte tiene su fundamento en Ia facultad, 
que otorga el articulo 62 de Ia Convenci6n a los Estados Partes que decidan 
reconocer Ia competencia contenciosa del Tribunal, de limitar temporalmente dicha 
competencia. Par lo tanto, esta limitaci6n es va!ida, a! ser compatible con Ia norma 
sei\alada. 
[ ... ] 
De confonnidad con las anteriores consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 28 de Ia Convenci6n de Vierra sabre el Derecho de los Tratados de 
1969, Ia Corte admite Ia excepci6n preliminar ratione temporis interpuesta por el 
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Estado para que el Tribunal no conozca de los hechos o aetas sucedidos antes del 6 
de junio de 1995, fecha en que el Estado deposito en la Secretaria General de la 
OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte: 
Debido a que la limitaci6n temporal hecha por e] Estado es compatible con el 
articulo 62 de la Convenci6n (supra parr. 73), Ia Corte admite Ia excepcion 
preliminar ratione temporis interpuesta por el EI Salvador para que el 
Tribunal no conozca de aquellos hechos o actos cuyo principio de ejecucion es 
anterior al 6 de junio de 1995 y que se prolongan con posterioridad a dicha 
fecha de reconocimiento de competencia. 
[ ... ] 
La Corte considera que todos aquellos hechos acaecidos con posterioridad al 
reconocimiento de la competencia de la Cmte por El Salvador referentes a las 
alegadas violaciones a los articulos 8 y 25 de la Convenci6n, en relaci6n con el 
articulo 1.1 de la misma, no estan excluidos por Ia limitaci6n realizada por e] 
Estado, puesto que se trata de actuaciones judiciales que constituyen hechos 
independientes cuyo principio de ejecucion es posterior al reconocimiento de 
Ia competencia de Ia Corte por parte de El Salvador, y que podrian configurar 
violaciones especificas y aut6nomas de denegacion de justicia ocurridas 
despm\s del reconocimiento de Ia competencia del Tribunal." (grifo nosso) 

Asimismo, confonne a la jurisprudencia de este Tribunal, este tipo de limitaciones 
temporales al reconocimiento de Ia competencia de la Corte tienen su fundamento 
en la facultad, que otorga el articulo 62 de Ia Convenci6n a los Estados Partes que 
decidan reconocer Ia competencia contenciosa del Tribunal, de limitar 
temporalmente dicha competencia. Por lo tanto, esta limitaci6n se encuentra 
pre vista en la propia Convenci6n. 
[ ... ] 
Esta Corte ha considerado que en el transcurso de un proceso se pueden 
producir hechos independientes que podrian configurar violaciones especificas 
y autonomas de denegacion de justicia. 
[ ... ] Dichos hechos [ ... ] podrian constituir violaciones aut6nomas de los articulos 
8.1 y 25 de la Convenci6n, en relaci6n con el articulo 1.1 de la misma. En 
consecuencia, el Tribunal estima que no eshin excluidos por la limitacion 
realizada por el Estado. De otra parte, acerca de las supuestas "omisiones de 
investigacion, procesamiento y sancion de los responsables del homicidio del 
senor Luis Almonacid" alegadas porIa Comision (supra parr. 40.a.ii), Ia Corte 
advierte que ni esta ni el representante precisaron cuales son esas omisiones, 
por lo que la Corte no puede determinar a cuales hecho se refieren y, por 
ende, Ia fecha en que ocurrieron, por lo que desestima tal argumento.30 (grifo 
nosso) 

29 CORTE IDH. Coso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Senten,a de 23 de novembro de 2004. 
(Exce,5es Preliminares). Serie C, No. 118, pars. 62, 72, 73, 78 e 79. 
30 CORTE IDH. Coso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Senten,a de 26 de setembro de 2006 (Exce,5es 
Preliminares, Merito, Repara,aes e Custas). Serie C No. 154, pars. 43, 44,48 e 49. 
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108. Esses contornos especiais das declara<;:oes que certos Estados fizeram ao 

reconhecer a jurisdi<;:ao da Corte IDH sao usua!mente questionados pela Comissao e por 

representantes, que tentam atrair a competencia desta Corte para apreciar eventual 

viola<;:ao ao direito a prote<;:ao judicial derivada de fatos iniciados antes da data fixada na 

declara<;:ao de aceita<;:ao da jurisdi<;:ao contenciosa da Corte IDH. Essa tentativa tem por 

objetivo tornar in6cua a op<;:ao do Estado em reconhecer a competencia da Corte 

lnteramericana em momento posterior a adesao ao Pacto de Sao Jose e em limitar sua 

jurisdi<;:ao somente aos fatos iniciados ap6s a data indicada no ato de aceita<;:ao. 

I 09. A interpreta<;:ao da Comissao e de representantes, portanto, a! em de nao 

levar em conta a soberania estatal, por estender a jurisdi<;:ao da Corte alem dos limites 

declarados pelo Brasil, viola o regime especial de declarac;oes com limita<;:ao temporal 

instituido pelo art. 62, 2, da CADH. Entendimento diverso acabaria por igualar os 

efeitos de todas as declara<;:oes de aceita<;:ao da jurisdi<;:ao da Corte, sejam elas com ou 

sem limita<;:ao temporal, o que desprestigia a vontade dos Estados e os limites por eles 

impostos, legitimamente, para que se submetam a jurisdi<;:ao da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

110. Na situa<;:ao em debate sao narradas supostas viola<;:oes aos direitos previstos 

nos artigos 5° (direito a integridade pessoal), 19 (direitos da crian<;:a), 22 (direito de 

circula<;:ao e de residencia) da Conven<;:ao Americana sobre Direitos Humanos, em 

rela<;:ao com o artigo 1.1 ( obriga<;:ao de respeitar os direitos) e 2° ( dever de ado tar 

disposi<;:oes de direito interno) do mesmo instrumento, nos artigos I 0 , 6 e 8 da 

Conven<;:ao !nteramericana para Prevenir e Punir a Tortura e no artigo 7 da Conven<;:ao 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher. Contudo, 

com base na declara<;:ao de aceita<;:ao da jurisdi<;:ao da Corte IDH pelo Brasil e 

considerando-se que as supostas viola<;:oes dos direitos hurnanos acima indicadas teriam 

ocorrido a partir de fatos de efeitos instantiineos, o Estado brasileiro compreende que 

esta Honon\vel Corte nao possui competencia ratione temporis para analisa-las, ja que 

se referem a fatos anteriores a I 0 de dezembro de 1998. 

Ill. Em rela<;:ao a Conven<;:ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher (Conven<;:ao de Belem do Para), esta incompetencia ratione 

temporis e ainda mais evidente, visto que os supostos crimes de abuso sexual teriam 

sido cometidos em 18/10/1994, enquanto a ratifica<;:ao da referida Conven<;:ao pelo 

Brasil somente ocorreu em 27/11/1995, passando a vigorar no Estado brasileiro em 
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27/12/1995. Portanto, aplica-la ao caso concreto tambem configuraria flagrante vio1a<;iio 

ao principia da irretroatividade dos tratados. Veja-se o teor do Decreto n° 1.973, de 1° 

de agosto de 1996, que promu1gou a referida Conven<;iio: 

DECRETO No 1.973, DE 1° DE AGOSTO DE 1996. 

Promu1ga a Conven~ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia 
contra a Mulher, concluida em Belem do Para, em 9 de junho de 1994. 

0 PRESIDENTE DA REPlmLICA, no uso das atribui~5es que lhe confere o 
Art. 84, inciso VIII, da Constitui~ao, e 

Considerando que a Conven~ao Jnteramericana para Prevenir, Punir e EnadicaT a 
Violencia contra a Mulher, foi concluida em Belem do Para, em 9 de jnnho de 
1994; 

Considerando que a Conven~ao ora promulgada foi oportunamente submetida ao 
Congresso Nacional, que a aprovou por meio do Decreta Legislativo l1° 107, de 31 
de agosto de 1995; 

Considerando que a Conven~ao em tela entrou em vigor intemacional em 3 de 
mar~o de 199 5; 

Considerando que o Govemo brasileiro depositou a Carta de Ratiticafao do 
instrumento multilateral em epigrafe em 27 de novembro de 1995, passando o 
mesmo a vigorar, para o Brasil, em 27 de dezembro de 1995, na forma de sen 
artigo 21, 

DECRETA: 
Art. 1 o A Conven~ao Interamericana para Prevenir, Punir e Enadicar a Violencia 
contra a Mulher, concluida em Belem do Pani, em 9 de junho de 1994, apensa por 
c6pia ao presente Decreta, deveni ser executada e cumprida tao inteiramente como 
nela se contem. 

Art. 2° 0 presente Decreta entra em vigor na data de sua publica~ao. 
Brasilia, 1 o de agosto de 1996; 175" da Independencia e 1 oso da Republica. 

112. A prop6sito, essa limita<;iio temporal da Corte quanta a competencia para 

julgar os fatos encontra-se reconhecida pelos pr6prios representantes das vitimas que, 

no "Capitulo V- Competencia da Corte IDH" de seu Escrito de Peti<;oes, Argumentos e 

Pro vas - EP AP (pag. 20-21) expressamente consignaram: 

De acordo com o artigo 62.3 da CADH, a Corte lnteramericana e competente para 

conhecer qualquer caso relativo a interpreta9iio e a aplica~ao das disposi96es da 

Conven~ao Americana que lhe sejam submetidas, sempre que o Estado Parte tenha 
reconhecido tal competencia. 

0 Estado do Brasil depositou o instrumento de adesao a CADH em 25 de setembro 
de 1992 e aceitou a jurisdi~ao contenciosa da Corte IDH em 10 de dezembro de 
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1998, em conformidade ao artigo 62 do referido instrumcnto. 

Do mesmo modo, em conformidade com a j urisprudencia desta Hononivel Corte, 

desde que un tratado entra en vigor, es exigible a los Estados Partes el 

cump/imiento de las obligaciones que contiene respecto de todo acto 

posterior a esa fecha. Ella se corresponde con el principia pacta sunt 

servanda, seglln el cual "(t]odo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido par elias de buena fe ". AI respecto, cabe distinguir 

entre aetas instantaneos y aetas de caracter continuo 0 permanente. 

Estos ultimos "se extiende(n] durante todo el tiempo en e/ cual el hecho 

continua y se mantiene su fa/ta de conformidad con Ia obligaci6n 

internaciona/". Par sus caracteristicas, una vez entrada en vigor e/ 

tratado, aquel/os aetas continuos o permanentes que persisten despwis de 

esa fecha, pueden generar ob/igaciones internacionales respecto del 

Estado Parte, sin que ella imp/ique una vu/neraci6n del principia de 

irretroactividad de los tratados48(italicas e texto entre colchetes no 

original). 

Desse modo, esta Corte "pode examinar e se pronunciar sabre as ( ... ) viola~iies 

alegadas ( ... ) que se fundamentam em fatos que ocorreram au persistiram a partir 

de 10 de dezembro de 1998". 

Assim, no que se refere ao presente caso, a Honoravel Corte tern plena 

competeneia para conheeer as fatos relacionados com a falta de investiga~iio; assim 

como em rela<;iio as a~iies e omissiies das autoridades estatais, posteriores a data de 

aceita~iio da competencia do Tribunal, que resultaram na situa<;iio de impunidade 

absoluta a respeito das execu~iies extrajudiciais cometidas par agentes estatais em 

1994 e 1995, assim como a falta de investiga~ao dos casas de violencia sexual aqui 

expostos. 

113. Este expresso reconhecimento tambem e reiterado no "Capitulo VI -

Fundamentos de Fato", do mesmo EPAP (pig. 22-23), nos seguintes termos: 

[ ... ] 

Contudo, e de suma importancia esclarecer que, em razao de se tratar de dais casas 

acumulados pela !lustre Comissao - o que, por sua vez, aumenta o numero de 

expedientes envolvidos - esta representa~iio optou par apresentar os fatos em linha 

cronol6gica, independentemente se estes correspondem a fatos anteriores ou 

posteriores a data de aceita~iio, por parte do Estado, da competencia contenciosa da 

Corte IDH, a fim de facilitar uma compreensiio l6gica e integra do ocorrido e das 

investiga~oes. 

Neste sentido, plenamente conscientes da data de aceita~iio par parte do Estado da 

competencia contenciosa da Corte IDH, esta representa~iio entende que "dichos 

hechos solo seran considerados par el Tribunal como antecedentes, es decir, como 
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datos utiles para comprender el contexto del presente caso y los hechos a examinar 

dentro de Ia competencia temporal del Tribunal". No entanto, cabe destacar que a 
maior parte das investiga<;:oes relacionadas com os fatos do presente caso ocorreu 
na vigencia da competencia contenciosa desta Hononivel Corte, portanto dentro do 

marco temporal exigivel. Ademais, os fatos .que deram origem ao c11so em apre<;:o 
ocorreram ha apcnas alguns anos antes do reconhecimento dessa compctencia. 

Cabe ainda acrescentar que muitas das viola<;:oes de direitos humanos do presentc 

caso ocorreram durante a etapa de cumprimento do Rclat6riodc Merito da CIDH. 

Com efeito, estes fatos foram incluidos dentro dos fundamentos faticos, devendo 

ser considerados supervenientes, uma vez que se cncontram intimamente ligados 

aos fatos do caso e se fazem conhecer ao Honoravel Tribunal em momenta 

processual opmtuno, sem prejuizo do direito de defesa do Estado. 

114. Como se pode constatar, os representantes alegam tambem que o Estado e 
responsive! pela viola<;:iio continuada dos direitos a prote<;:iio judicial e as garantias 

judiciais (arts. go e 25, em combina<;:iio como art. 1.1 da CADH). Contudo, com base na 

declara<;:iio de aceita<;:iio da jurisdi<;:iio da Corte IDH pelo Brasil e considerando-se que as 

supostas viola<;:oes dos direitos humanos acima indicados teriam se iniciado em data 

anterior a I 0 de dezembro de 199g, o Estado brasileiro compreende que esta Honoravel 

Corte possui competencia ratione temporis para ana!isar somente as supostas viola<;:oes 

aos arts. go e 25 da CADI-I causadas por fatos comprovadamente iniciados ou que 

deveriam ter se iniciado ap6s I 0 de dezembro de 1998 e que constituam viola(,:iies 

especificas e autonomas de denega(,:lio de justi(,:a. 

3.2 Conclusoes a partir desta excet;i'io preliminar 

115. Conclui-se, portanto, que esta Honoravel Corte Interamericana de Direitos 

Humanos deve reconhecer: 

a) incompetencia ratione temporis para analisar possiveis viola<;:oes aos 

direitos a integridade pessoal, prote<;:iio da crian<;:a e a circula<;:iio e de 

residencia (arts. 3, 4, 5, 6, 7, II, 19 e 22, da CADH), e dos artigos \ 0
, 

6 e g da Conven<;:iio Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 

alegadas a partir de fatos ocorridos antes de 10 de dezembro de 199g; 

e do artigo 7 da Conven<;:iio Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violencia contra a Mulher, haja vista que ratificada pelo 

Brasil somente em 27/1111995, posterior a suposta ocorrencia dos 
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fatos, em 18/1011994, em respeito ao principia da irretroatividade dos 

tratados. 

b) incompetencia ratione temporis para apreciar possiveis viola<;oes aos 

direitos it prote<;iio judicial e as garantias judiciais (arts. 8° e 25, em 

combina<;iio com o art. 1.1 da CADH), alegadas a partir de fatos 

iniciados antes de 10 de dezembro de 1998; 

c) competencia ratione temporis para apreciar possiveis viola<;oes aos 

direitos it prote<;iio judicial e its garantias judiciais (arts. 8° e 25, em 

combina<;ao com o art. 1.1 da CADH), a1egadas a partir de fatos 

iniciados ap6s 1 0 de dezembro de 1998 e que constituam violar;oes 

especificas e auto no mas de denegar;iio de justir;a. 

4 Incompetencia ratione materiae por viola.,:ao ao principio da 

subsidiariedade do SIDH (formula da 4" instancia) 

4.1 Sabre a compreensiio do principia e seus efeitos 

116. 0 esgotamento dos recursos intemos adequados para que o Estado promova 

o reconhecimento e a repara<;i'io de vio1a<;oes de direitos humanos homenageia sua 

responsabilidade prim:iria quanta it promo<;ao e it prote<;i'io desses direitos. 

117. Isso nao significa que a vitima ou seus representantes possam sub meter 

reclama<;oes aos mecanismos intemacionais de prote<;i'io de direitos humanos sempre e 

quando esgotarem tais recursos. Em verdade, pressupoe-se que, no exercicio da 

responsabi1idade prim:iria dos Estados, vitimas e representantes manejarao os recursos 

intemos adequados e que eles serao efetivamente concluidos para se afirmar se houve 

ou nao a suposta vio1a<;i'io. 

118. 0 sistema de peti<;oes individuais foi estabelecido para que se pudesse 

promover efetiva atividade jurisdicional nas hip6teses em que tal atividade nao e 

produzida pelas autoridades domesticas dos Estados, e nao para revisar o merito das 

conclusoes alcan<;adas por autoridades publicas nacionais no adequado exercicio de suas 

competencias. 

119. Nesse sentido, a simples irresigna<;i'io do jurisdicionado quanta its 

conclusoes alcan<;adas pelo Estado ap6s o desfecho efetivo dos recursos intemos 
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cabiveis ni'io pode dar ensejo it submissi'io do caso ao SIDH. Somente na hip6tese em 

que o esgotamento do recurso interno ni'io levar a um julgamento conclusivo da 

autoridade competente quanta it ocorrencia ou ni'io da suposta violac,;i'io e, em caso 

positivo, it efetiva reparac,;i'io, e que se pode recorrer ao sistema de petic,;oes individuais 

do SIDH. 

120. Esta fora da competencia ratione materiae da Comissao e da Corte IDH, 

portanto, assumir o papel das autoridades nacionais e atuar como se fossem uma especie 

de corte de apelac,;oes de 4• instiincia das decisoes nacionais. Esse e o entendimento que 

lastreia o desenvolvimento pela doutrina interamericana e por esta Egregia Corte da 

"f6nnula da 4a instiincia". 

It is not within the jurisdiction ratione materiae of either the Inter-American Court 
or Commission to assume the role of the national authorities and become an 
appeals court of fourth instance. The Inter-American human rights supervisory 
organs do not act as appellate bodies with the authority to examine alleged errors 
of domestic law or fact that national courts may have committed while acting 
within their jurisdiction. Rather, the objective of the Commission and the Court is 
to determine whether a State Party has violated the international human rights 
obligations that is contracted to observe when it ratified the American Convention. 

The role of the Inter-American Court in such cases is to determine whether the 
domestic administrative or judicial proceedings complied with the requirements of 
the American Convention. 

[ ... ] International supervisory organs may not overtnrn domestic court decisions 
that applied national law, unless the procedures followed by the national court were 
in violation of the international treaty. If the petition contains nothing more than 
the allegation that the domestic court's decision was wrong or unjust, the 
Commission must apply the forth instance fonnula and declare the petition 
inadmissible ratione materiae.31 

121. A CIDH tambem reconhece a incompetencia em razi'io da materia, tanto deJa 

quanta desta Honoravel Corte, quando a pretensi'io representa revisi'io da decisi'io 

domestica que decidiu pela ocorrencia ou ni'io de violac,;oes de direitos humanos: 

The international protection provided by the supervisory bodies of the American 
Convention is of a subsidiary nature. The Preamble to the American Convention is 
clear in this respect, when it refers to the reinforcement or complementariety of the 
protection provided by the domestic law of the American states. 
The rule of prior exhaustion of domestic remedies is based on the principle that a 
defendant State must be allowed to provide redress on its own and within the 
framework of its internal legal system. The effect of this rule is "to assign to the 
jurisdiction of the Commission an essentially subsidiary role". 

31 PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure qfthe Inter-American Court of Human Rights. 2"d 

ed. Nova lorque: Cambridge, 2013 (e-book), pas. 5319-5344. 

43 



496
The nature of that role also constitutes the basis for the so-called "fourth instance 
formula" applied by the Commission, consistent with the practice of the European 
human rights system. The basic premise of this formula is that the Commission 
carmot review the judgments issued by the domestic courts acting within their 
competence and with due judicial guarantees, unless it considers that a possible 
violation of the Convention is involved. 
The Commission is competent to declare a petition admissible and rule on its 
merits when it portrays a claim that a domestic legal decision constitutes a 
disregard of the right to a fair trial, or if it appears to violate any other right 
guaranteed by the American Convention. However, if it contains nothing but the 
allegation that the decision was wrong or unjust in itself, the petition must be 
dismissed under this formula. The Commission's task is to ensure the 
observance of the obligations undertaken by the States parties to the 
American Convention, but it cannot serve as an appellate court to examine 
alleged errors of internal law or fact that may have been committed by the 
domestic courts acting within their jurisdiction. Such examination would be in 
order only insofar as the mistakes entailed a possible violation of any of the rights 
set forth in the American Convention. 
In democratic societies, where the courts function according to a system of 
powers established hy the Constitution and domestic legislation, it is for those 
courts to review the matters brought before them. Where it is clear that there 
has been a violation of one of the rights protected by the American Convention, 
then the Commission is competent to review, if domestic remedies have been 
exhausted.32 (grifo nosso) 

4.2 Sabre a vedw;:ao da 4" instdncia quanta ao pedido de reparar;ao par Janos 

marais materiais em relar;ao a Monica Santos de Souza Rodrigues e Evelyn 

Santos de Souza Rodrigues 

122. No presente caso, verifica-se que M6nica Santos de Souza Rodrigues e 

Evelyn Santos de Souza Rodrigues (companheira e filha de Jacques Douglas Melo 

Rodrigues, respectivamente) ajuizaram a ayiio n° 0087743-75.2002.8.19.0001 

(2002.001.085895-0) de indeniza9ao por danos marais em face do Estado do Rio de 

Janeiro. As autoras pleitearam a condenayao do Estado ao pagamento de indenizayao 

por dano moral em valor equivalente it 1.000 salarios minimos para cada uma, alem de 

pensionamento mensa! de 1 salado minima ate maryo de 2040, data da sobrevida 

estimada, em razao da morte de Jaques Douglas Melo Rodrigues no dia 8 de maio de 

1995 na Favela Nova Brasilia. 

32 CIDH. Caso 11.137. Juan Carlos Abella Vs. Argentina. Relat6rio Definitive, de 18 de novembro de 
1997. OENSer.LN/11.98, doc. 6 ver, par. 139-143. 
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123. Conforme andamento processuae3 extraido do site do Tribunal de Justit;:a do 

Rio de Janeiro, a referida at;:iio foi julgada improcedente e a decisiio judicial transitou 

emjulgado. 

124. Analisando a sentent;:a de improcedencia, constata-se a ocorrencia de 

prescrit;:iio em desfavor da autora Monica Santos de Souza Rodrigues, por ter ajuizado a 

at;:ao ap6s o prazo previsto na legislat;:ao brasileira para as at;:i'ies de indenizat;:ao. J{1 em 

relat;:ao a autora Evelyn Santos de Souza Rodrigues, esta nao comprovou sua alegat;:iio 

para ter direito a uma indenizat;:ao. 0 magistrado entendeu que a autora nao demonstrou 

o nexo de causalidade entre a conduta estatal (conduta dos policiais) e o dano sofrido 

por Evelyn. 

125. Em que pese a at;:iio ter sido julgada improcedente em primeira instiincia, 

nenhuma das autoras recorreu ao Tribunal de Justit;:a, conforme garantido pelo artigo 

513 34 do C6digo de Processo Civil. Portanto, em razao de as autoras nao terem 

recorrido, a citada decisao transitou em julgado, tornando-se imutavel e indiscutivel. 

126. Destaca-se que e da natureza humana o inconformismo de certas decisoes 

que nao estejam de acordo com a sua vontade ou entendimento. Para isso, o C6digo de 

Processo Civil brasileiro garante as partes diversos recursos35 para que estas possarn 

recorrer da decisiio, a fim de que os tribunais de 2a instancia a reexarninem. Desse 

modo, ao nao recorrer, presume-se que a parte aceitou o que foi decidido, nao podendo 

mais questionar a decisao judicial ou pleitear novamente o que foi pedido. 

127. Essa indiscutibilidade da decisao tem como principia a garantia da 

segurant;:a juridica prevista no artigo art. 5°, XXXVI", da Constituit;:ao brasileira, bem 

como a promot;:iio da paz social, para que as questoes controversas niio sejam discutidas 

eternamente. 

128. Assim, a irresignat;:ao dos representantes contra as conclusoes alcant;:adas na 

referida at;:ao de indenizat;:ao nao pode ensejar o uso do sistema de petit;:i'ies individuais, 

por incompetencia ratione materiae tanto da Comissao quanto desta Egregia Corte IDH. 

33http://www4. tjrj. jus. br/consultaProcesso Web V2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back= l &tipoC 
onsulta=publica&numProcesso=2002. 00 I. 085 895-0 
34 Art. 513. Da sentenya caber:i apelayao (arts. 267 e 269). 
35 Art. 496. sao cabiveis OS seguintes recursos: I - apelayao; II - agravo; III - embargos infringentes; IV -
embargos de declaray§.o; V - recurso ordinirio; VI - recurso especial; VII - recurso extraordiruirio; VIII -
embargos de divergencia em recurso especial e em recurso extraordinirio. 
36 XXXVI - a lei niio prejudican\ o dire ito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada; 
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129. Tendo em vista que as pretensoes de Monica Santos de Souza Rodrigues e 

Evelyn Santos de Souza Rodrigues, por repara<;iio pecuniaria, foram julgadas 

improcedentes pela j urisdi<;iio domestica, e!as nao fazem jus ao recebimento de qualquer 

indeniza<;iio, sob pena de essa Honoriivel Corte fazer as vezes de urn tribunal de 4a 

instiincia das decisoes nacionais. 

130. Destarte, a eventual condena<;iio do Estado ao pagamento de repara<;iio dessa 

natureza implicaria viola<;iio ao principia da subsidiariedade do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos. 

5 Incompetencia ratione materiae quanto a supostas viola«;iies de direitos 

humanos 

5.1 Da incompetencia contenciosa da Corte para analisar os artigos 1 ~ 6° e so 
da Convem;iio Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 

131. 0 Estado brasileiro manifesta perante esta Hononivel Corte o entendimento 

de que !he falta competencia ratione materiae para analisar o merito deste caso em 

rela<;ao a suposta viola<;ao aos artigos I 0 , 6° e 8° da Conven<;i'io Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura- CIPPT, tendo em vista que os artigos 33 e 62 da Conven<;ao 

Americana sabre Direitos Humanos limitam a competencia contenciosa da Corte. 

132. Em que pese o artigo 8° da CIPPT prever que o caso podeni ser submetido a 

instiincias intemacionais ap6s o esgotamento dos recursos internos, esta Corte somente 

tern competencia para analisar supostas viola<;oes ao referido tratado na medida em que 

o Estado expressamente reconhecer a sua competencia contenciosa para a Conven<;ao 

contra a Tortura. 

133. Ter uma interpreta<;iio ampliada a fim de conferir escopo amplo a 
competencia contenciosa da Corte significa ferir o artigo 62 da Conven<;iio, que teve por 

escopo garantir o principia do livre consentimento dos Estados. 

134. Nos termos do artigo 62.3 da Conven<;i'io, a Corte tern competencia para 

conhecer qualquer caso relativo a interpreta<;i'io e aplica<;i'io das disposicoes contidas 

estritamente na Convencil.o Americana. Ademais, somente pode julgar os Estados que 

tenham reconhecido a referida competencia contenciosa da Corte. 
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135. 0 Estado brasileiro optou por reconhecer a competencia dessa Egregia Corte 

em momenta posterior a adesao a Convenyao Americana, ocorrida em 1992, bem como 

optou por reconhece-la somente para os casas relativos a interpreta9ao ou aplicas:ao 

especifica da Convenyao Americana sabre Direitos Humanos, e nao para supostas 

viola<,:oes a qualquer outro tratado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nos 

termos do Decreta n" 4.463, de 8 de novembro de 2002, in verbis: 

Art. 1" E reconhecida como obrigat6ria, de pleno direito e por prazo indeterminado, 
a competencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos 
relativos a interpreta~ao ou aplica~ao da Conven~ao Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de Sao Jose), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 
da citada Convenyiio, sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de 
dezembro de 1998. 
Art. 2" Este Decreta entra em vigor na data de sua publicayiio. (grifo nos so) 

136. Destarte, em que pese esta Corte ter diversos julgados37 reconhecendo que 

tem competencia para julgar casos relativos a viola9oes da Convenyiio Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura - CIPPT, o Estado brasileiro entende que esta 

Honoravel Corte deve declarar sua incompetencia ratione materiae, uma vez que 

somente reconheceu sua competencia contenciosa para aplicar a Conven<,:ao Americana 

sobre Direitos Humanos. 

5.2 Da incompetencia contenciosa da Corte para analisar a suposta violar;ao ao 

artigo 7" da Convenr;ao lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher (Convenr;ao de Be !em do Para) 

37 Casa de Ia "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fonda. Senten9a de 8 de 
mar9o de 1998. Serie C No. 37, par. 136; Caso de los "Niiios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) 
Vs. Guatemala. Fonda. Senten9a de 19 de novembro de 1999. Serie C No. 63, par. 248 a 252; Caso 
Cantara! Benavides Vs. Peru. Fonda. Senten9a de I8 de agosto de 2000. Serie C No. 69, par. I85 e 186; 
Caso Las Palm eras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Senten9a de 4 de fevereiro de 2000. Serie C 
No. 67, par. 34; Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Fonda. Senten9a de 25 de novembro de 2000. 
Serie C No. 70, par. 218 e 2I9; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. 
Senten9a de 27 de novembro de 2003. Serie C No. I03, par. 98; Caso de los Hermanos Gomez 
Paquiyauri Vs. Pern. Fonda, Reparaciones y Costas. Senten9a de 8 de juiho de 2004. Serie C No. II 0, 
par. 117 e 156; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Senten9a de 7 de setembro de 2004. Serie C No. II4, par. I59; Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. 
Fonda, Reparaciones y Costas. Senten9a de 12 de setembro de 2005. Serie C No. I32, par. 54; Caso 
Bayarri Vs. Argentina. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentenya de 30 de outubro 
de 2008. Serie C No. I87, par. 89; Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, 
Fonda, Reparaciones y Costas. Senten9a de 24 de novembro de 2009. Serie C No. 2II, par. 54;e Caso 
Gonzcilez y otras ("Campo Algodonero '') Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Senten9a de I6 de novembro de 2009. Serie C No. 205, par. 51. 
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137. 0 Estado brasileiro tambem manifesta o entendimento de que !he falta 

competencia ratione materiae para analisar o merito deste caso em relas;ao a suposta 

violas;ao ao artigo 7° da Convens;ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher (Convens;ao de Belem do Para). 

138. Nos tennos do artigo 62 da Convens;ao Americana sobre Direitos Humanos, 

essa Egregia Corte somente pode interpretar e aplicar a referida Convens;ao e os 

instrumentos que expressamente !he conferem jurisdis:ao. 

139. Tal preceito tern por base a faculdade do Estado em querer ser submetido a 
jurisdis;ao contenciosa da Corte. Desse modo, a Corte somente deve se pronunciar sobre 

as competencias que !he sao expressamente atribuidas, sob pena de ferir o principia do 

livre consentimento dos Estados. 

140. No caso em tela, a Convens;ao de Belem do Para nao outorgou ajurisdis;ao 

contenciosa it Corte Interamericana, restringindo tao somente a analise de violas;oes 

desse instrumento a Comissao Interamericana. 0 artigo 12 da Convens;ao e taxativo em 

autorizar somente a Comissao a analise de violas;oes. Veja-se o referido artigo: 

QuaJquer pessoa OU gmpo de pessoas, OU quaJquer entidade nao-governamentaJ 
juridicamente reconhecida em urn ou mais Estados membros da Organizac;ao, podera 
apresentar it Comissao Interamericana de Direitos Humanos petic;5es referentes a 
denlincias ou gueixas de violacao do artigo 7 desta Convenc;iio por urn Estado Parte, 
devendo a Comissao considerar tais petic;5es de acordo com as nonnas e 
procedimentos estabelecidos na Convenc;ao Americana sabre Direitos Humanos e no 
Estatuto e Regulamento da Comissao lnteramericana de Direitos Humanos, para a 
apresentac;ao e considerac;iio de petic;5es. 

141. Ha quem possa argumentar que o artigo 12 indicou somente a Comissao 

uma vez que o sistema de petis;oes e iniciado na Comissao antes de ir para a Corte. No 

entanto, tal alegas;ao niio procede, pois se a intens;ao dos Estados era outorgar a 

competencia a Corte, eles expressamente o fariam como foi feito no artigo 11 daquele 

mesmo Instrumento, que previu a competencia da Corte para emitir uma opiniiio 

consultiva. Veja-se: 

Os Estados Partes nesta Convenc;iio e a Comissao lnteramericana de Mulheres 
poderiio solicitar it Corte Interamericana de Direitos 1-Iumanos parecer sabre a 
interpretacao desta Convenc;ao. 
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142. Entender que o artigo 12 confere competencia contenciosa a Corte e adotar 

uma interpreta<(ao inadequada, uma vez que diplomas legais e convencionais nao 

possuem palavras inuteis (principia geral de Dire ito). Assim, ao ter-se uma 

interpreta<(ao ampliada a fim de conferir a competencia contenciosa da .. Corte no 

presente caso com base em a1egadas viola<(5es a Conven<(ao de Belem do Para, fere-se o 

artigo 62 da Conven<(ao Americana, que teve por escopo garantir o principia do livre 

consentimento dos Estados. 

143. Por fim, note-se que a Conven<(ao de Belem do Para foi aprovada em 1994, 

ou seJa, anos apos a implementa<(ao da Corte. Portanto, usando-se tecnicas 

hermeneuticas simples, tetn-se que, se a possibilidade de submeter urn caso a Corte foi 

excluida da Conven<(ao, isto se deu de forma proposital, e por isso a Corte nao pode 

analisar viola<(oes da Conven9ao de Belem do Para. 

6 Nao interposi~ao e esgotamento previos de recursos internos 

6.1 Nor;i5es sabre a instituto 

144. De antemao, o Estado brasileiro rejeita o argumento da Comissao no sentido 

de que nao teria se manifestado expressamente sobre o requisito do previa esgotamento 

dos recursos internos, fato que teria ensejado renuncia tacita ao direito de alega-lo no 

momenta da apresenta<(ao de sua resposta. Ora, no momenta crucial do exercicio de 

a<(ao e da respectiva defesa, e sabido que a forma jamais podera prevalecer sobre o 

conteudo expressado. 

114. Assim, ainda que o Estado brasileiro nao tenha aberto em sua resposta urn 

topico proprio sobre o assunto, isso nao significa que nao tenha se manifestado sobre 

determinado tema, como de fato realizou. Prova disso e que a propria Comissao, na fase 

de admissibilidade do caso, reconheceu que o Brasil, mais de uma vez, levou ao seu 

conhecimento a noticia de que havia inqueritos policiais em curso no momenta da 

denuncia. Ora, o Estado brasileiro nao tinha outro motivo senao o de levantar essa 

questao e, ao mesmo tempo, de alertar a Comissao de que nao haviam sido esgotados os 

recursos internos, razao pela qual nao poderia ter desconsiderado esse fato para admitir 

o caso perante o sistema interamericano. 

146. Isso porque, segundo tradicional principia de Direito Internacional, e de 

acordo com a sua reiterada pratica, ao Estado deve ser conferida a oportunidade de 
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reparar internamente suposta viola<;ao a direitos humanos ocorrida em sen territ6rio 

antes que o caso possa ser submetido a esfera internacional. Esse preceito refor<;a o 

carater subsidiario e tambem complementar do sistema internacional, particulam1ente 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos em rela<;i'io a jurisdi<;i'io domestica, ao 

mesmo tempo em que reafirma a responsabilidade primaria do Estado de promover a 

devida repara<;i'io. E nesse sentido que se expressa o Preambulo da Conven<;ao 

Americana sobre Direitos Humanos, nos seguintes termos: 

Os Estados Americanos signatarios da presente Convenyilo, 
[ ... ] 

Reconbecendo que os direitos essenciais da pessoa humana nilo derivam do fato de 
ser ela nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento 
os atributos da pessoa humana, razilo par que justificam uma prote~iio 

internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da 
que oferece o direito interno dos Estados americanos; 
[" .] 

147. Portanto, a interposi<;i'io e o esgotamento pn:\vios dos recursos internos, 

devido it sua importancia para o born funcionamento do Sistema, constih1em o primeiro 

requisito de admissibilidade das peti96es apresentadas perante a Comissao, nos termos 

do art. 46 da propria Conven<;i'io: 

Art. 46, I. Para que uma peti<;iio ou comunica<;iio apresentada de acordo com os 
artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissao, sen\ necessaria: 

que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdi~iio interna, de 

acordo com os principios de direito internacional gerahnente reconhecidos; 

148. A observancia desse requisito e da sua devida compreensao e sedimentada e 

indiscutivel, ja tendo sido expressamente declarada por esta !lustre Corte Interamericana 

em situa<;oes diversas, a exemplo do emblernatico caso Velasquez Rodriguez Vs. 

Honduras: 38 

A regra do previa esgotamento dos recursos internos permite ao Estado resolver o 
problema em conformidade com sen direito interno antes de se ver enfrentado em 
um processo internacional, 0 qual e especialmente valido na jurisdiyilo 
internacional dos direitos. humanos, por esta ser "coadjuvante ou complementar" a 
interna (Convenyao Americana, Preiimbulo ). 

38 CORTE IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Senten9a de 29 de julho de 1988 (Merito). 
Serie C. N' 4, par. 61. 
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149. Note-se que a Convenc,;ao Americana impoe, nao por acaso, que o requisito 

estani devidamente satisfeito quando os recursos tiverem sido interpostos e esgotados. 

Isso porque, em diversas situac,;oes, ocorre que o peticionario comprova a sua 

interposic,;ao, mas nao o seu esgotamento; ou seja, em muitos casos nao ha qualquer 

prova ou sequer alegac,;ao de interposic,;ao do necessaria recurso. A distinc,;ao tambem se 

reflete sobre as hip6teses excepcionais a esse requisito. Enquanto algumas excepcionam 

a propria interposic,;ao do recurso (art. 46, 2, "a" e "b", prime ira parte, da Convenc,;ao ), 

outras excepcionam somente o seu esgotamento, de maneira que a interposic,;ao continua 

sendo necessaria (art. 46, 2, "b", in fine, e c, da Convenc,;ao). 

150. De todo modo, a devida compreensao do requisito anuncia que e preciso 

recorrer primeiramente a jurisdic,;ao domestica para se buscar o reconbecimento de 

determinada violac,;ao de direitos humanos protegidos intemacionalmente, assim como 

sua devida reparac,;ao. Nesse sentido, a finalidade reparat6ria e remediadora dos recursos 

intemos a serem manejados pelas vitimas e reconbecida claramente por esta Corte 

Interamericana: 

En este caso, segiln los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos y Ia pnictica internacional, Ia regia que exige el previo agotamiento de 
los recursos internos esta concebida en inten\s del Estado, pues busca dispensarlo 
de responder ante un 6rgano internacional por actos que se le imputen, antes de 
haber tenido Ia ocasion de remediarlos con sus propios medios.39 

151. No Caso Acevedo Jaramillo et a!. Vs. Peru, esta Colenda Corte tambem 

deixou claro que o esgotamento de recursos internos adequados e efetivos e ao mesmo 

tempo obrigac,;ao e direito do Estado, ja que e por meio dos recursos internos que o 

Estado pode reconbecer e reparar a violac,;ao de direitos humanos e com isso nao ser 

submetido a foros intemacionais: 

[ ... ] The Court makes clear that the State is the principal guarantor of human 
rights and that, as a consequence, if a violation of said rights occurs, the State 
must resolve the issue in the domestic system and redress the victim before 
having to answer before international fora, such as the Inter-American System 
for the Protection of Human Rights; as it derives from the ancillary nature of the 
international system in relation to local systems for the protection of human 
rights." 

39 CORTE IDH. Asunto Viviana Gallardo y atras. Decisao de 13 de novembro de 1981. Serie A. N' 101, 
par. 26. 
4° CORTE IDH. Caso Acevedo-Jaramillo et al. Vs. Peru. Senten9a de 24 de novembro de 2006 
(Interpretayao da Senten9a de Exce9oes Pre1iminares, Merito, Repara9oes e Custas). Serie C. N' 157, par. 
66. 
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152. Assim, ao Estado deve ser dada a oportunidade de promover, por 

determinado recurso intemo, esse duplo efeito: reconhecimento e repara<;ao. Logo, nao 

pode o peticionario buscar diretamente a tutela jurisdicional intemacional sem antes 

utilizar de recurso intemo com esse duplo objetivo. 0 reconhecimento de viola<;ao de 

direitos humanos e a repara<;ao dele decorrente s6 podem ser solicitados a jurisdi<;ao do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos se ambos - reconhecimento e repara<;ao -

foram antes objeto de recurso manejado na jurisdi<;ao domestica. 

153. Alem disso, ao pro mover recurso intemo para reconhecer viola<;ao ao direito 

a vida de pessoa assassinada por agente do Estado e com isso obter sua condena<;ao 

criminal, por exemplo, niio pode o familiar da vitima buscar repara<;ao pecuniaria junto 

a jurisdi<;ao intemacional sem antes buscar essa reparac;ao por meio do adequado 

recurso intemo. E fundamental dar ao Estado a oportunidade de tambem realizar essa 

repara<;ao, sob pena de afronta a urn dos pilares de funcionamento de todo o Sistema 

Interamericano. Nao pode o Estado, reprise-se, ser surpreendido com urn pedido de 

repara<;ao pecuniiiria perante qualquer jurisdi<;ao intemacional sem nunca antes ter tido 

a oportunidade de promover essa repara<;ao domesticamente. Essa situa<;iio revela tanto 

uma grave ofensa a regra basilar de que primeiro se deve conferir ao Estado a 

oportunidade primiiria de reconhecer e de reparar viola<;i'ies de direitos humanos, como 

tambem uma patente viola<;ao a natureza subsidiiiria do sistema intemacional de 

prote<;iio, segundo abalizada opiniao de LEDESMA: 

El fundamento de esta regla es proporcionar al Estado Ia oportunidad de 
reparar, por sus propios medios, Ia situaci6n juridica infringida; por 
consiguiente, los recursos internos deben ser de tal naturaleza que suministren 
medios eficaces y suficientes para alcanzar ese resultado. Antes de que la Corte 
se pronunciara sabre el particular, la misma Comisi6u ya habia tenido oportunidad 
de seiialar su criteria sabre !a uaturaleza de los recursos que hay que agotar.41 

154. A limita<;ao da jurisdi<;iio intemacional para determinar repara<;i'ies 

pecuniarias sem que antes essa repara<;ao tenha sido buscada na jurisdi<;iio domestica 

tambem e reconhecida no Sistema Europeu de Direitos Humanos: 

The award of damages, the Court's other main avenue of providing just 
satisfaction, involves a more incisive remedial role of the Court, and is intended to 
provide direct relief to the applicant. Like the issuance of declaratory judgments, 
however, the power to order damages also is constrained by the principle of 

41 LEDESMA, Hector F. El sistema interamericano de protecci6n de los derechos humanos: aspectos 
institucionales y procesales. 3' ed. San Jose: Institute lnteramericano de Direitos Humanos, 2004, p. 303. 
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subsidiarity and can be exercised only when the Court "is satisfied that the injured 
party cannot obtain adequate reparation under the national law of the State 
concemed.''42 

15 5. Por tudo is so, antes de se levar detenninada viola<;:ao de direitos humanos ao 

conhecimento dos 6rgaos intemacionais de prote<;:ao e de solicitar-lhes determinada 

repara<;:ao, e dever da vitima ou de seu representante manejar o recurso intemo que !he 

pennita obter providencia de igual teor e abrangencia, ou seja, decisao sobre o mesmo 

reconhecimento e repara<;:ao. 

156. Cabe ressaltar, por fim, que se hem compete a Comissao aprec1ar em 

primeiro Iugar a observancia deste requisito, esta Egregia Corte tem competencia para 

revisar todas as questoes conhecidas e decididas pela Comissao. 

Es a Ia Comisi6n a Ia que corresponde esa apreciaci6n, sin perJulcJO de que, 
respecto de lo actuado par ella antes de que el caso haya sido sometido a Ia Corte, 
esta tiene Ia facultad de revisar in todo lo que aquella haya hecho y decidido 
(Caso Velasquez Rodriguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio 
de 1987, Serie C No. l, parr. 29; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, parr. 34 y Caso 
Godinez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie 
c No. 3, par. 32).43 

157. Assim, o Estado brasileiro pugna a esta Ilustre Corte lnteramericana que 

analise o requisito do nao esgotamento previo dos recursos intemos, previsto no art. 46, 

I, "a", da Conven<;:iio, visto que todas as circunstancias merecem ser novamente 

examinadas, agora por completo, o que nao foi realizado pela Comissao, conforme sera 

demonstrado abaixo. 

6.2 Nao interposir;ao de recursos infernos para a obtenr;ao de reparar;ao par 

danos marais (d excer;ao da ar;ao reparat6ria proposta par Monica Santos de 

Souza Rodrigues e Evelyn Santos de Souza Rodrigues) e existencia de recursos 

infernos efetivos 

42 NIFOSI-SUTTON, Ingrid. The Power of the European court of human rights to order specific non
monetary relief: a critical appraisal from a right to health perspective. Harvard Human Rights Journal, 
2010, Vol. 23, p. 54 
43 CORTE IDH, Opiniiio Consu/tiva OC 1I/90, de 10 de agosto de 1990. Exce9oes ao esgotamento dos 
recursos internos (ati. 46.1, 46.2.a e 46.2.b da Conven9ao Americana sobre Direitos Humanos). Serie A. 
N' II, par. 39. 
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158. Em seu Escrito de Peti<;oes, Argumentos e Provas, os representantes 

solicitam a esta Corte que o Estado brasileiro seja condenado ao pagamento de 

indeniza<;oes pecuniarias por supostos danos morais e materiais sofridos pelas vitimas. 

159. Sucede que, conforme item acima, as supostas vitimas nao podem pleitear 

repara<;ao pecuniaria junto a jurisdi<;ao internacional sern antes buscar essa repara<;ao 

por rneio do adequado recurso interno. 

160. De acordo como artigo 47, letra "a", e artigo 46, nt1rnero 1, letra "a", da 

Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos, para que uma peti<;ao seja admitida e 
indispensavel que previarnente se ajuizem e esgotern os recursos da jurisdi<;ao interna 

do Estado. Tal preceito tern por escopo permitir ao Estado resolver o problema segundo 

seu direito interno antes de ver-se demandado num processo internacional. 

161. No presente caso, com exce<;ao de Monica Santos de Souza Rodrigues e 

Evelyn Santos de Souza Rodrigues, nenhuma das supostas vitirnas recorreu ao Poder 

J udiciario brasileiro para solicitar uma repara<;ao pecuniaria. 

162. 0 Estado brasileiro nao impediu ou dificultou a ado<;ao de medidas judiciais 

por parte das vitimas para p1eitear qualquer repara<;ao pecuniaria. Pelo contrario, a 

legisla<;iio brasileira confere todos os recursos para que uma eventual vitima possa 

p1eitear uma a<;ao de repara<;ao por dano moral ou material. A Constitui<;ao Federal 

brasileira preve em seu artigo 37, §6°, que o Estado responde pelos atos praticados por 

seus agentes, no exercicio de fun<;ao pt!blica, que causarem quaisquer prejuizos a 

terceiros. Essa responsabilidade, segundo entendimento doutrinario e jurisdiciona1 

pacifico, e objetiva, de forma que o ente publico nao se exirne do dever de indenizar 

caso haja comprova<;ao do nexo causal e de culpa ou dolo do agente. Veja-se a norma 

constituciona1: 

Art. 37 ( ... ) 

§ 6° As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado prestadoras de 
servi<;os publicos responderao pelos danos que seus agentes, nessa gualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos 
casas de dolo ou culpa. (grifou-se) 

163. Como prova da efetividade dos recursos internos, ha diversos julgados do 

Poder Judiciario brasileiro que condenam o Estado quando comprovada a sua 

responsabilidade pelo dana causado a terceiro. Veja-se: 
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ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
ABORDAGEM POLICIAL. MORTE DA VITIMA DECORRENTE DE TIRO 
EFETUADO PELO POLICIAL MILITAR EM SERVIC,::O. DANOS MORAIS E 
MATERIAlS. CONFIGURADOS. PRETENSA.O DE REEXAME DE PROVAS. 
SUMULA 7/STJ. 
1. P1eiteia o Distrito Federal o afastamento de condena<;:iio por dano consistente na 
morte do marido da ora agravada, em decorrencia de disparo de arma de fogo 
efetnado por soldado da PMDF, ao argumento de inviabilidade de utiliza<;:ao da 
prova emprestada de processo penal. 
2. 0 Tribunal de origem assentou, com base na situa<;:iio fatica do caso, que o dano 
ficou comprovado nos autos pela documenta<;:iio trazida pe1a autora, e pelo laudo de 
exame de corpo de delito, havendo suficiencia de provas da autoria e materialidade, 
inclusive pelas provas emprestadas do processo penal. 
2. Insuscetivel de revisiio o referido entendimento, nesta via recursal, por demandar 
reexame de materia fatica, defeso em recurso especial, nos termos da Sumula 
7/STJ. 
Agravo regimental improvido. 
(AgRg nos EDcl no REsp 1421692/DF, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em27/03/2014, DJe 02/04/2014) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. VIOLAC,::Ji.O AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRENCIA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE VITIMA 
OCASIONADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR 
POLICIAL. DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATORIA FIXADA COM 
RAZOABILIDADE (R$ 50.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISJ\.0. 
AGRA VO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. 0 Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controversia, niio 
padecendo o ac6rdiio recorrido de qualquer omissao, contradi<;:iio ou obscuridade, 
razao pela qual nao ha que se falar em viola9iio aos arts. 458 e 535 do CPC. 
2. A revisao do valor fixado a titulo de danos morais para o autor, em razao da 
morte ocasionada por disparo de arma de fogo por policial, encontra 6bice na 
Sumula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em raziio das peculiaridades do caso 
concreto, a exemplo, da capacidade economica do ofensor e do ofendido, a 
extensao do dano, o caniter pedag6gico da indeniza<;:iio. 
3. Somente e possivel rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 
irris6ria a importil.ncia arbitrada, em viola<;:ao dos principios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, o que nao se observa no presente caso. 
4. Agravo Regimental do EST ADO DE SERGIPE desprovido. 
(AgRg no AREsp 292.696/SE, Rei. Ministro NAPOLEJ\.0 NUNES MAlA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA,julgado em 21/03/2013, DJe 10/04/2013) 

164. Cumpre esclarecer que o ajuizamento de a.;:iio civil de indeniza.;:iio com 

vistas a repara.;:iio de danos materiais e marais niio depende da conclusiio de 

investiga-;:5es e processos penais. No Brasil, vigora o principia da independencia de 

instancias, segundo o qual os processos penais, civis e administrativos sao 

independentes entre si. As conclus5es de um processo penal s6 afetam a condu.;:iio de 

processos civis e administrativos quando aquele conclui pela inocorrencia do fato 
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supostamente criminoso ou pela inocencia de certo acusado. Veja-se a jurisprudencia 

domestica: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - At;::AO DE REPARAt;::AO DE DANO 
DECORRENTE DE A TO !LICITO - CON CO MIT ANTE PROPOSITURA DE 
At;::Ao PENAL CONTRA 0 REU - SUSPENSAO DO PROCESSO CivEL 
DEFERIDA PELO MAG!STRADO A QUO - PROCESSO CRIMINAL SEM 
PREVISAO DE TERMINO - SOBRESTAMENTO INJUSTIFICADO 
INDEPENDENCIA DAS INSTANCIAS CIVIL E CRIMINAL - AGRA VO 
PROVIDO - DECISJ\0 UNANIME. - A simples existencia de ac;ao penal 
instaurada contra 0 reu nao justifica a suspensiio do processo civel em que se busca 
indenizac;iio pelo ato ilicito praticado, uma vez que sao independentes as instiincias 
civil e criminaL - 0 sobrestamento da ac;ao civil de indenizac;iio, para aguardar o 
desfecho da ayao criminal, e recomendavel, apenas, quando se questionar a autoria 
ou a existencia do fato, temas que, "in casu", niio sao objeto de discussiio no 
processo criminal instaurado contra 0 reu. 

(TJ-PR, Relator: Antonio Lopes de Noronha, Data de Julgamento: 22/10/2003, 2' 
Camara Civel) 

165. Ressalta-se, tambem, que nao existe qualquer motivo para que as supostas 

vitimas ou seus representantes nao tenham recorrido a jurisdic;ao domestica com esse 

objetivo. Ainda que se a1egasse hipossuficiencia, o Estado do Rio de Janeiro, por meio 

da sua Defensoria Publica44
, garante toda assistencia juridica integral e gratuita a 

populac;ao desprovida de condic;oes financeiras para pagar as despesas destes servic;os. 

Tal assistencia e um direito fundamental garantido no art. 5°, inciso LXXIV45
, da 

Constituic;ao da brasileira, que impoe ao Estado o dever inafastavel da sua prestac;ao. 

166. Os ju1gados acima deixam clara que h:i recursos intemos adequados e 

efetivos para a obtenc;ao de reparac;ao pecuniaria por danos materiais e marais em favor 

das pessoas indicadas como vitimas. Tais recursos sempre estiveram a disposic;ao plena 

das supostas vitimas, sendo que elas poderiam ter buscado a reparac;ao por meio da 

Defensoria Publica do Rio de Janeiro, independentemente da conclusao da investiga9iio 

penaL 

167. Assim, conclui-se mais uma vez que nao foram interpostos os recursos 

da jurisdic;ao intema para a pretendida reparac;ao pecuniaria, devendo o caso ser 

inadmitido quanta aos pedidos de reparac;ao por danos materiais e marais, por falta de 

44 Na pilgina eletr6nica http://www.portaldpge.rj.gov.br contf:m diversas informac;Oes sabre a Defensoria 
Publica do Rio de Janeiro. 
45 LXXIV - o Estado prestanl assistSncia juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiCncia de 
recurs as; 

56 



509
requisito indispensiivel para o seu processamento, conforme disciplina os artigos 46, I, 

"a", e 47, "a", ambos da Conven<;iio. 

7 Inobservancia de prazo razoiivel para submisslio de peti~lio junto a CIDH 

para pretensoes de investiga~lio criminal 

168. Conforme ja mencionado, tanto na denuncia dos fatos ocorridos em 1994 

( caso n° 11.694), como na den uncia dos fatos ocorridos em 1995 ( caso n° 11.566), os 

pr6prios peticioniirios afirmaram niio terem previamente esgotados os recursos intemos, 

de acordo com a exigencia prevista no art. 46, I, "a", da Conven<;iio Americana sabre 

Direitos Humanos- CADH. 

169. Para justificar essa falta, em ambos os casas alegaram que estariam diante 

de uma exce<;iio a regra do 'previa esgotamento dos recursos intemos' (art. 46, 1, "a", 

da referida CADH), devido a uma suposta "demora injustificada" do Estado brasileiro 

na decisao sabre os seus recursos, exce<;iio essa prevista no art. 46, 2, "c", tambem da 

CADII. 

170. Vale registrar que as excepcionais situa<;6es em que se relativiza a regra da 

incidencia do requisito do esgotamento dos recursos intemos sao somente aquelas 

trazidas pelo proprio art. 46, 2, da Conven<;iio Americana, a saber: 

Art. 46. 2. As disposi<;oes das alineas a e b do inciso I deste artigo nao se aplicarao 
quando: 

a. nao existir, na legisla<;ao interna do Estado de que se tratar, o devido processo 
legal para a prote<;ao do direito ou direitos que se alegue tenbam sido violados; 

b. nao se bouver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos 
recursos da jurisdi<;ao intema, ou bouver sido ele impedido de esgota-los; e 

c. bouver demora injustificada na decisao sabre os mencionados recursos. 

171. De acordo com os pr6prios relat6rios de admissibilidade proferidos pela 

Comissao Interamericana, o caso n° 11.694 46 teve como fundamento um fa to ocorrido 

em 18/10/1994, tendo a den uncia sido apresentada a Comissao Interamericana em 

24/07/1996. Jii em rela<;ao ao caso n° 11.56647
, que teve como fundamento um fato 

ocorrido em 08/05/1995, a denuncia foi feita em 03/11/1995. 

46 Anexo Ill 
47 Anexo II 
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172. Assim, conclui-se que, no caso n° 11.694, os peticiom\rios (ora 

representantes) apresentaram denuncia a Comissao em apenas 21 meses contados do 

fato. Ja no caso n° 11.566, a denimcia foi apresentada it Comissao dentro de 6 meses 

contados do fato. 

173. Em rela9ao aos fatos de 1994 ( caso n° 11.694), embora o Estado brasileiro 

houvesse informado que estava em curso o inquerito policial no bojo do qual estavam 

sen do investigados, a Comissao, em seu relat6rio de admissibilidade de 2001 (portanto, 

5 anos depois da denuncia feita em 1996), admitiu o caso sob a alega9ao de que, embora 

as leis brasileiras conferissem o prazo de 30 dias para a conclusao dos inqueritos 

policiais, bern como 30 dias para sua prorroga9ao, naquela data de 2001 o inquerito nao 

havia sido concluido, apesar do transcurso de "6 anos". 

174. Em relayao aos fatos de 1995 (caso n° 11.566), embora o Estado brasileiro 

tambem houvesse afirmado que estava em curso o inquerito policia1 no bojo do qual 

estavam sendo investigados, a Comissao, em seu relat6rio de admissibilidade de 1998 

(portanto, 3 anos depois da denuncia feita em 1995), admitiu o caso sob a mesma 

alega9ao, isto e, de que embora as leis brasileiras conferissem o prazo de 30 dias para a 

conclusao de inqueritos policiais, bern como 30 dias para sua prorrogayao, naquela data 

de 2001 o inquerito nao havia sido concluido, apesar do transcurso de 3 anos. 

17 5. Portanto, e de se reconhecer, evidentemente, que a Comissao, ao analisar e 

aplicar a regrade exceyao prevista no art. 46, 2, "c", da CADH (demora injustificada na 

decisao do recurso interno ), deixou de considerar urn marco fundamental e 

convencionalmente previsto: o momenta (a data) em que foi feita a denuncia. 

176. Diante dos fundamentos apresentados, verifica-se claramente que a 

Comissao analisou, em ambos os casos, o requisito da "demora injustificada na decisao 

sobre os recursos" considerando o periodo entre a 'data do fato' e respectivos 'relat6rios 

de admissibilidade' - que foram proferidos depois de 5 e de 3 anos contados da peti9ao 

inaugural, respectivamente -, desconsiderando que aquele requisito (uma exce9ao a 
regra do esgotamento previo dos recursos) deve ser analisado it luz do periodo entre o 

'fato' e a 'data da denuncia'. 

177. Vale repetir, para se aferir a existencia de uma "demora injustificada na 

decisao sobre recursos", o periodo a ser analisado deve ser aque1e entre a 'data do fato' 
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e o momenta da 'apresenta<;:ao da denuncia', mesmo que a Comissao venha a se 

pronunciar anos depois do peticionamento, a exemplo deste caso. 

178. As regras acima mencionadas revelam que o requisito do 'esgotamento dos 

recursos intern as', por ser previa ao peticionamento, deve ser comprovado no momenta 

da denuncia inaugural a Comissao, e nao em data posterior. Sendo assim, em havendo 

'demora injustificada' na decisao desse recurso - que justificaria o nao esgotamento 

previa dos recursos - tambem e no momenta da apresenta<;:ao da peti<;:ao inicial 

(den uncia) que os peticiomirios devem demonstrar terem preenchido aquele requisito 

( da demora injustificada), sob pena de nao poder ser admitido o caso perante o sistema 

interamericano. 

179. De fato, a existencia de uma demora injustificada (que excepciona a regra 

do esgotamento de recursos da jurisdi<;:ao interna) so pode ser previa - e existente - no 

momenta da alega<;:ao (denuncia) perante o mecanismo intemaciona1 de prote<;:ao. 

180. No entanto, confonne demonstrado, a Comissao nao observou o marco 

estabelecido pe1a Conven<;:ao Americana. A Comissao, ao inves de ana1isar o requisito 

da 'demora injustificada' no periodo entre a ocorrencia do fato e o momenta do 

peticionamento, procurou justificar a admissibi1idade dos casas uti1izando-se de periodo 

muito posterior a apresentayaO das denimcias. 

181. Esse fato nao pode passar despercebido por esta Colenda Corte 

Interamericana, pais essa interpretayao dos dispositivos - permitindo a apresenta<;:ao de 

petivao perante a Comissao sem que neste momenta se demonstre rea1mente uma 

demora injustificada -, implica uma serie de consequencias negativas, indesejaveis e 

prejudiciais ao Estado demandado, a Comissao, as vitimas e ao proprio funcionamento 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos como urn todo. 

182. Permitir-se que seja aferida a demora injustificada na decisao de urn recurso 

interposto considerando urn periodo muito posterior a data da propria denimcia (como 

fez a Comissao no caso concreto), prejudica em primeiro Iugar as vitimas, porque as 

estimula a submeter peti96es a Comissao sem o previa esgotamento de recursos internos 

nas instancias da jurisdivao domestica, que sao as vias prim:irias de prote<;:ao e reparayao 

de viola<;:oes de direitos humanos. Esse equivoco de postura acaba tambem por inverter 

a ordem de comp1ementaridade entre os sistemas domestico e interamericano de 
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prote9iio dos direitos humanos, algo absolutamente indesejado pela Conven9iio 

Americana sabre Direitos Humanos e pelos Estados Partes. 

183. Por outro !ado, a analise do requisito da demora injustificada na decisiio de 

um recurso interposto no sistema domestico - a partir da contagem e soma de periodo 

muito posterior it data da peti9iio ao sistema interamericano -, e prejudicial it propria 

Comissao porque acaba por condicionar o processamento das peti96es e, em iJ!tima 

analise, a edi9ao de seu relatorio de admissibilidade, a tentativas ( muitas vezes 

inumeras) de comprovar a observancia desse requisito, o que causa demoras indesejadas 

no processamento dos casas como um todo. Essas tentativas, realizadas na maioria das 

vezes em comunica96es com peticionarios e Estados, nao raro tomam muitos anos (a 

exemplo deste caso ), e com isso distanciam considerave!mente a Comissao dos fatos 

supostamente violadores de direitos humanos. 

184. E nesse ponto, alias, que a ideia de considerar uma demora injustificada em 

momenta muito posterior it denuncia acaba por prejudicar o funcionamento do Sistema 

lnteramericano de Direitos Humanos como um todo. Ao desconsiderar a real natureza 

dos requisitos do art. 46, I, "a" e do art. 46, 2, "c", da Convenyao (comprovayao do 

esgotamento do recurso ou demora injustificada previos, e niio posteriores it denuncia), 

a Comissao nao apenas oportuniza aos peticionarios a comprova9ao dessa demora 

injustificada (a exce9ao) somente depois da apresenta9ao da peti9ao, como tambem 

permite que o proprio esgotamento de tais recursos (a regra) nao precise ser 

demonstrado no momenta do seu peticionamento, constituindo inegavel violayiio dos 

referidos dispositivos. 

185. Importante rememorar que esta Corte Interamericana ja deixou claro em 

outras oportunidades que o esgotamento dos recursos intemos deve ocorrer antes do 

inicio do tramite da peti9ao pela Comissao, ou seja, antes que o Estado seja notificado a 

apresentar suas primeiras considera96es sabre a demanda48
• Ora, se esse entendimento e 

cabivel it regra (esgotamento previa dos recursos intemos), tambem deve ser aplicado it 

exce9ao ( demora injustificada na decisiio sabre os recurs as), ja que este substitui aquele 

no momenta da apresenta9ao do caso a Comissao. Em melhores palavras, se o 

'esgotamento dos recursos internos' deve ocorrer antes do inicio do tramite da peti9ao 

pela Comissao, e se a demora injustificada na decisao sabre os recursos faz com que a 

48 CORTE IDH. Coso Castillo Petruzzi y otros Vs. Peru. Senten9a de 4 de setembro de 1998. Serie C. N" 
41, pars. 54 e 55. 
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regra seja afastada, por 16gica e no momenta em que a peti<;ao e apresentada que a 

exce9ao tambem deve ser comprovada. 

186. Esse correto entendimento da Corte privilegia o devido processo legal no 

Sistema Interamericano, ja que assegura o direito do Estado de apresentar sua primeira 

resposta a peti<;ao somente depois de o peticionario demonstrar ter preenchido urn 

desses requisitos (art. 46, I, "a" e art. 46, 2, "c"), garantindo-se o efetivo contradit6rio, 

tambem essencial defesa estatal, bern como se evitando surpresas processuais, todos 

pressupostos minimamente necessarios a uma resolu<;ao etica e justa do caso (fair trial). 

187. 0 fa to de a Comissao apreciar o previa esgotamento dos recursos intern as 

(ou no caso, a demora injustificada na decisao dos recursos) quando se manifesta sabre 

a admissibilidade da peti9ao, nao significa que as circunstiincias acima possam ocorrer 

ate esse momenta. Ao contrario do que se pensa, trata-se de momentos distintos. Uma 

coisa e o prazo dado pela Conven<;ao ao peticiomirio para que comprove a interposi<;ao 

e o esgotamento dos recursos intemos ou a demora injustificada na decisao sabre esses 

recursos (art. 46, I, "a", e art. 46, 2, "c", da Conven<;ao). Outra coisa eo prazo atribuido 

a Comissao para que ela se manifeste sabre o atendimento ou nao desses requisitos por 

meio de seu relat6rio de admissibilidade (art. 4 7, "a", da Conven<;ao ). Entendimento 

contnirio levaria a sitna<;iies em que o esgotamento dos recursos internos, ou a demora 

injustificada na decisao sabre esses recursos, poderiam ser aferidos pouco antes da 

edi<;ao do relat6rio de admissibilidade da Comissao, ou seja, muito tempo depois de o 

Estado ter tido a oportunidade de se manifestar sabre esses requisitos, o que viola 

claramente o principia do devido processo legal (contradit6rio e ampla defesa), que 

tambem deve nortear o sistema de peti<;oes individuais no Sistema Interamericano. 

188. No caso concreto, como se demonstrou, nao houve comprova<;ao do 

esgotamento dos recursos internos no momenta da peti9ao. Muito pelo contnirio, os 

peticionarios afirrnaram nao terem preenchido esse requisito, alegando que estavam 

diante de uma exce9ao a essa regra, ja que havia demora injustificada na conclusao 

sabre os inqueritos policiais em curso. Essa alega<;ao ocorreu quando o inquerito 

policial relativo ao fato de 1994 tramitava apenas ha 21 meses, enquanto o inquerito 

policial alusivo ao fato de 1995 tramitava apenas M 6 meses, demonstrando clara 

precipita9ao e viola<;ao da ordem de complementaridade entre os sistemas domestico e 

interamericano de prote<;ao dos direitos humanos. 
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189. No momenta em que foi apreciar os fatos, o de 1994 em 1998 (tres anos 

depois) e o de 1995 em 2001 (5 anos depois), a Comissao levou em considera<;:ao 

periodos posteriores it peti<;:ao para justificar a existencia da demora. Ao assim agir, a 

Comissao violou simultaneamente o art. 46, 1 "a", o art. 46, 2, "c" eo art. 47, "a", todos 

da Conven<;:ao, alem de nao ter observado a jurisprudencia desta Ilustre Corte 

Interamericana. 

190. Ademais, ao desconsiderar que o requisito da demora injustificada nao havia 

sido comprovado no momenta da denuncia, utilizando-se de periodo posterior ao 

peticionamento e decidindo com base em fatos muito posteriores a notifica<;:ao do 

Estado brasileiro para apresentar sua resposta a demanda, a Comissao tambem violou o 

principia do devido processo legal ( contradit6rio e ampla defesa), pois nao permitiu que 

o Estado brasileiro se manifestasse e objetasse a esse respeito. 

191. Vale recordar que ambos os casas sao de grande complexidade e de dificil 

elucida<;:i'io, conforme reconhecem os pr6prios representantes e assim ha de concordar 

esta Colenda Corte. Para se poder processar e julgar os envolvidos, M necessidade de 

primeiro investigar completamente a dinfunica dos acontecimentos, averiguar todas as 

pessoas que participaram dos eventos (autoria, participa<;:i'io), perquirir o modo como 

ocorreram cada uma das 26 mortes, sendo necessaria para tanto realizar oitivas de 

testemunhos de defesa e acusa<;:ao, ouvir as declara<;:oes das vitimas sobreviventes e 

providenciar diversos exames (vestigios do crime, balisticos, cadavericos, etc), alem de 

contar com as necessarias pericias do local em que se deram os fatos. Sao providencias 

que certamente demandam tempo, pois, alem do exame de cada fato pelos diversos 

6rgaos, da pesquisa das circunstancias e contexto em que ocorreram, e necessaria que se 

aguarde o desfecho de cada uma das diligencias, algumas delas mais demoradas, ja que 

nao dependem da atividade de urn exclusivo 6rgao publico investigativo. Ressalte-se 

que as investiga<;:oes, acompanhadas de declara.:;oes de testemunhas, alem de serem 

cruciais para o maior levantamento de provas, evitam urn futuro processo judicial 

fadado ao insucesso. 

192. Assim, e de se concluir que, na data em que denunciaram a Comissao, OS 

peticionarios nao observaram urn prazo minima razoavel para submeterem os casas ao 

Sistema Interamericano, pais nao se pode considerar razoavel exigir que inqueritos 

dessa complexidade devam ser concluidos em menos de 21 meses. Alias, se 21 meses 

nao podem justificar o afastamento do art. 46, 1, "a", da Conven<;:i'io - ja que nao se 
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pode falar em demora injustificada neste caso (art. 46, 2, "c") -,com muito maior razao 

nao se justifica a denuncia it Comissao em se tratando do inquerito policial no qual se 

investiga o fato de 1995, pois este procedimento estava em triimite h:i apenas 6 meses da 

data do acontecimento, despontando ainda mais a precipitac,;ao dos peticiom'trios e a 

burla ao principia da subsidiariedade ( complementariedade) do Sistema Interamericano. 

193. E manifesto, tambem, o equivoco interpretativo da Comissao que, somando 

periodo muito posterior it data da denuncia, acabou considerando as investigac,;oes 

excessivamente prolongadas. Se se admitir que o prazo de 21 meses - ou de 6 meses -

representaria uma demora injustificada para a conclusao dos inqueritos (uma especie de 

investigac,;ao excessivamente prolongada), entao e de se reconhecer, desde j:i, que pesa 

sabre ela (Comissao) uma tarefa agigantada de apreciar centenas de processos 

domesticos, pois casas dessa gravidade certarnente em nenhum ordenamento juridico 

dos Estados Partes podem ser concluidos em t1io exiguo tempo, a nao ser que se admita 

juizos irrazo:iveis sabre casas como este. 

194. E necessaria esclarecer, ainda, o equivoco da Comissao na admissao do caso 

ao fundamentar que na lei processual penal brasileira havia previsao de prazo de 30 dias 

para a conclusao de inqueritos policiais, prorrog:iveis por mais 30 dias. Em primeiro 

Iugar, o C6digo de Processo Penal brasileiro (CPP) preve, sim, o prazo de 30 dias para a 

conclusao de inquerito policial, porem, alem de nao proibir tambem nao impoe que a 

prorrogac,;ao seja necessariamente de 30 dias. Nesse senti do, dispoem o art. I 0 e § 3°, 

ambos do referido CPP: 

Art. 10. 0 inquerito deveni terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido 
preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta 
hip6tese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisao, ou no prazo de 30 
dias, quando estiver solto, mediante fian~a ou sem ela. 

§ I o A autoridade fani minucioso relat6rio do que tiver sido apurado e enviani 
autos ao juiz competente. 

§ 2° No relat6rio podeni a autoridade indicar testemunhas que nao tiverem sido 
inquiridas, mencionando o Iugar onde possam ser encontradas. 

§ 3° Quando o fato for de dificil elucida~iio, e o indiciado estiver solto, a 
autoridade podeni requerer ao juiz a devolu~iio dos autos, para ulteriores 
diligencias, que serao realizadas no prazo marcado pelo juiz. 

195. Sendo assim, a referida prorrogac,;ao, alem de nao ser limitada ao prazo de 

30 dias, tamb6m nao significa uma conclusao definitiva das investigac,;oes quando e se 

finalizado o prazo. Considerando que uma linica prorrogac,;ao possa ser insatisfat6ria ao 
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desfecho do caso, o legislador brasileiro optou por nao proibir a autoridade policial de 

solicitar ao Poder Judiciario outras prorrogac;oes ( outras diligencias). A verdadeira razao 

da previsao do prazo de 30 dias - podcndo ser prorrogado algumas vezes se necessaria 

- e para que as autoridades brasileiras possam melhor controlar a marcha 

procedimental, mas jamais servir de empecilho para o necessaria avanc;o das 

investigac;oes. Portanto, no momenta da denuncia, a Comissao nao poderia 

simplesmente ter aceitado a alegayao dos peticionarios de que o prazo legal para 

completar as investigac;oes estava concluido - e muito menos excedido -, por ser uma 

interpretayi'io equivocada da legislac;ao brasileira. 

196. Por todo o exposto, ja demonstrado em t6pico anterior que os peticionarios 

nao comprovaram ter esgotado previamente os recursos intemos no momenta da 

denuncia, reston aqui tambem evidenciado que eles nao preencheram o requisito do art. 

46, 2, "c", por nao haver demora injustificada na conclusao dos inqueritos policiais na 

data da denuncia. Diante dessas circunstancias, que nao podem ser desconsideradas, o 

Estado brasileiro solicita, em respeito e observancia da Convenc;ao Americana sabre 

Direitos Humanos, que se reconhec;a e se declare a inadmissibilidade do caso perante 

esta Colenda Corte. 

IV -MERITO 

1 Estado nao violou o direito de integridade pessoal em desfavor dos 

familiares das vitimas devido a falta de investiga~ao e puni~ao (art. s· c/c 

art. 1.1 da CADH) 

1.1 A suposta falta de prote9ao judicial nao caracteriza viola9ao ao art. 5° da 

CADH 

197. 0 art. 25 da Convenc;ao Americana dispoe acerca da 'Protec;ao judicial'. 

Essa norma merece uma leitura cabal e cuidadosa: 

Artigo 25 - Protec;ao judicial 
1. Toda pessoa tern direito a urn recurso simples e n\pido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juizes ou tribunais cornpetentes, que a proteja contra 
atos que violern seus direitos fundarnentais reconhecidos pela Constituic;ao, pela lei 
ou pela presente Convenc;iio, rnesrno quando tal violac;ao seja cornetida por pessoas 
que estejam atuando no exercicio de suas funs:iies oficiais. 
2. Os Estados-partes comprometem-se: 
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado 
decida sabre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
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c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisiio em 
que se tenha considerado procedente o recurso. 

198. 0 art. so da Conven91io Americana dispoe acerca do 'Direito a integridade 

pessoal'. Essa norma tambem merece uma leitura cabal e cuidadosa do interprete: 

Artigo 5"- Direito a integridade pessoal 
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade fisica, psiquica e 
moral. 
2. Ninguem deve ser submetido a torturas, nem a peuas ou tratos crucis, 
desumanos ou degradautes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada 
com o respeito devido it diguidade inerente ao ser humano. 
3. A peua niio pode passar da pessoa do deliuqueute. 
4. Os processados devem ficar separados dos condeuados, salvo em 
circunstancias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado it 
sua coudi~ao de pessoas uiio condenadas. 
5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos 
e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez passive!, para seu 
tratamento. 
6. As penas privativas de liberdade devem ter par finalidade essencial a reforma 
e a readapta~iio social dos condenados. 

199. Em seu Escrito de Peti96es, Argumentos e Provas - EPAP (pag. 17S-178), 

os representantes alegam que o Estado brasileiro teria violado o direito a integridade 

pessoal dos familiares das vitimas. Alem disso, argumentam que essa viola91io teria 

decorrido nao somente da morte de familiares, como tambem da impunidade dos 

envolvidos, caracterizada pelo excessivo tempo transcorrido sem que tenha havido 

efetiva investiga91io dos fatos e consequentes puni96es. 

200. Desse modo, os representantes pretendem justificar a viola91io da 

integridade pessoal dos familiares das vitimas (art. so da Conven91io), por me10 de 

alega91io de falta de prote91io judicial (art. 2S da Conven91io ). Em outras palavras, 

pretendem que a falta de prote91io judicial tambem seja o fundamento para que se 

condene o Estado brasileiro pela viola91io da integridade pessoal dos familiares das 

vitimas. 

20 l. Entretanto, a leitura do art. so nao pode ser limitada ao seu paragrafo 

primeiro, devendo ser tambem considerada a integralidade do dispositivo, ja que uma 

visao apenas parcial e eclipsada da norma impediria o interprete de examinar o seu real 

alcance e finalidade. Alias, adotar essa postura seria algo inconcebivel no dominio da 

interpreta91io, uma vez que diplomas legais e convencionais nao possuem palavras 
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inuteis (principia geral de Direito), fazendo que o art. S0

, que trata do 'Direito it 

integridade pessoal ', deva ser examinado por completo. 

202. Partindo-se dessa premissa, verifica-se, da leitura do panigrafo primeiro do 

art. 5°, que esse dispositivo procura proteger a integridade jisica, psiquica e moral da 

vitima. Para esse objetivo, os seus demais panigrafos elencam situa<;oes ( condutas 

estatais positivas, mas niio omissivas) que podem ensejar viola<;iio a urn desses 

atributos. Esses panigrafos retratam condutas estatais que podem ensejar viola<;oes no 

instante em que a pessoa e condenada e se ve sob a custodia do Estado. Segundo essas 

regras, representam a<;oes que - quando e se praticadas pelo Estado - afetam 

diretamente a esfera juridica da vitima, demonstrando, pois, liga<;iio estreita e imediata 

entre o ato estatal e a lesiio, ja que, em se tratando de integridade corporal, psiquica e 

moral, o dano deve advir diretamente do fato praticado. 

203. Nao e por outro motivo que, visando a integridade fisica, psiquica e moral 

de pessoas processadas e condenadas pelo Estado, os paragrafos do art. 5° 

expressamente proibem, por exemplo, a96es comissivas que promovam a tortura, o 

tratamento cruel e degradante, penas que nao possam passar da pessoa do condenado, e 

tratamento diferenciado entre condenados e os ainda processados. Alem disso, os 

paragrafos do art. 5° requerem postura estatal condizente com o respeito a dignidade da 

pessoa, por isso ordenam que o Estado realize tratamento adequado a essa condi<;i'io e 

diferenciado em se tratando de menores, para se obter a reforma e a readapta<;ao social 

da pessoa humana. 

204. Desse modo, nao se pode partir do simples pressuposto de que uma alegada 

falta de prote<;iio judicial (niio pre vista no art. 5° da Conven<;iio) possa ser enquadrada 

como hip6tese de viola<;ao it integridade pessoal, muito menos possa ser considerado o 

real motivo do abalo it integridade moral de familiares. Se esse fa to ( falta de prote<;iio 

judicial) nao se encontra previsto no art. so, esta norma niio pode ser aplicada ao caso 

concreto, sob pena de cria<;ao de hip6tese niio prevista na Conven<;i'io. 

205. Por outro !ado, considerar a falta de prote<;ao judicial como causa do abalo 

moral de familiares seria reconhecer uma indevida correla<;ao direta e automatica entre 

urn fato e outro, nem sempre provavel nessa circunstancia, ja que nao se pode 

reconhecer deliberadamente urn puro nexo causal entre os eventos. Fato e que, se existe 

lesao a integridade moral dos familiares, ela em tese poderia decorrer da morte das 
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vitimas fatais, mas nao da simples e eventual falta de acesso ao Poder Judiciario 

brasileiro. 

206. Neste caso, vale registrar que a analise do dano moral de terceiro (vitima 

nao-direta) exige cuidado redobrado do julgador, pois a "dor" nesse caso e oculta 

(subjetiva), devendo ser aferida atraves do exame da verdadeira relayiio afetiva que 

existia entre vitimas e familiares. V erdade e que, nao raras vezes, apesar do la9o 

sanguineo, parentes (ate os bem mais pr6ximos) nem sempre nutrem sentimentos de 

afei9iio, temura e amor uns pelos outros; muito pelo contrario, em alguns casos, 

verifica-se exatamente o oposto, isto e, relayoes de conflito ao Iongo da vida, permeadas 

de hostilidades e ausencia mutua, descaracterizando qualquer tentativa de revelar um 

dano moral (inexistente ). 

207. Ademais, no caso concreto, outra circunstancia que indicia que a falta de 

'prote9iio judicial' nao teria causado um suposto dano moral aos familiares das vitimas 

e que - a exce9iio de Monica Santos de Souza Rodrigues e de Evelyn Santos de Souza 

Rodrigues -, nenbum dos demais parentes das vitimas procurou exercer o seu direito de 

a9iio contra o Estado pelas mortes ocorridas. Os ora representantes procuram justificar 

suas custas e gastos alegando terem realizado viagens, reunioes e encontros com os 

familiares, mas nao demonstraram, em momenta algum, que procuraram buscar 

repara96es perante a Justi9a brasileira. 

208. Assim - para alem da violaviio ao requisito do esgotamento dos recursos 

internos - se os pr6prios familiares das vitimas, e seus representantes, nao postularam 

repara96es de natureza moral (imaterial) no ambito domestico, nao podem agora utilizar 

o argumento da falta de proteyao judicial como sendo tambem o motivo da sua suposta 

lesao. Isto e, se familiares e representantes aderiram a uma posi9iio de inercia 

( contribuindo para o suposto mal experimentado ), enquanto o Estado lhes conferia 

meios para postularem repara96es, nao podem agora se valer da propria omissao para 

postularem a condenayao do Estado brasileiro por uma suposta falta de prote9iio 

judicial. 

209. De mais a mais, imaginando-se que as vitimas, buscando reparayiio moral, 

tivessem efetivamente acionado o Poder Judiciario brasileiro, indaga-se: qual teria sido 

o fundamento juridico dessa postulaviio? E 6bvio que a fundamentayiio seria a morte 
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dos respectivos familiares (imputada a agentes estatais), uma vez que somente desse 

fato e que poderia, em lese, exsurgir o abalo moral, tambem de exigida demonstra<;ao. 

210. Alias, essa conclusao e refor<;ada pel a transcri<;ao de testemunhos de alguns 

familiares trazidos pelos pr6prios representantes em seu EP AP (pag. I 7 6). Esses 

testemunhos ressaltam que, em lese, a perda da pessoa da familia seria o fator do abalo 

moral, e nao uma suposta falta de prote<;ao judicial. Nesse sentido, Tereza de Cassia, 

irma de Cosme Rosa Genoveva, disse que: 

"quando o telefone tocou, que veio a noticia que o meu irmiio havia falecido de 
uma forma brutal; niio se faz isso com ser humano nenhum, ai come<;ou o 
desespero na familia, minha mae passou mal" 

211. Do mesmo modo, Rosileide Rodrigues do Nascimento, irma de Jacques 

Douglas Me!o Rodrigues, aduziu que: 

"foi urn massacre; jogaram nossos familiares dentro de uma cayamba de lixo, meu 
irmao; e muito dificil. ( ... ) E muita gente morreu, muito inocente morreu, muita 
familia chora ate hoje. ( ... ) 0 caso nao e o dinheiro. Tudo bem, o dinheiro vai 
ajudar, mas 0 que adianta ter 0 dinheiro e nao ter eles? 

212. Ora, como se pode ver da transcri<;ao acima, as vitimas alegam que a dar 

nao adviria da falta de prote<;ao judicial, mas sim das mortes. Rosileide Rodrigues do 

Nascimento, par exemplo, afirma que eventual indeniza<;ao nao apagaria a perda das 

vitimas e a dar que essa ausencia !he causa. 

213. Assim sendo, nao se justifica a viola<;ao da integridade pessoal pela falta de 

prote<;ao judicial. Dito de outro modo, a falta de prote<;ao judicial (art. 2S) nao 

caracteriza a viola<;ao ao art. S0
• Utilizar-se do art. 2S (prote<;ao judicial) para justificar 

uma viola<;ao do art. so (integridade pessoal) seria uma absoluta falta de tecnica juridica, 

seja porque o fato nao se enquadra na norma, seja porque a falta de prote<;ao judicial 

nao e a causa necessaria do abalo moral supostamente experimentado. Essa conclusao, 

como ja demonstrado, decorre da leitura integral do art. so da Conven<;ao; mas nao e s6, 

ela deriva lamb em da propria ina<;ao dos familiares ( e de seus representantes ), por nao 

terem postulado repara<;oes no ambito domestico e, par fim, das pr6prias palavras dos 

familiares das vitimas. 

1.2 Os fatos alegados nao podem constituir simultaneamente violar;ao ao art. 8° 

e ao art. 25 da CADH, pais os dispositivos possuem objetos juridicos diversos. 
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214. Demonstrado que o art. 5° nao pode justificar a condena91io do Estado 

brasileiro a partir de suposta viola91io do art. 25 da Convenviio, uma vez que um nao 

decorre do outro, tambem e imperioso esclarecer que eventual viola91io do art. 25 

(Prote91io Judicial) niio pode ensejar viola91io simultilnea ao art. go da Conven91io 

( Garantias Judiciais ). 

215. Conforme explicado acima, o art. 25 da Conven91io dispoe sabre a 'Prote91io 

Judicial', nos seguintes termos: 

Artigo 25 - Protev1io judicial 
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rapido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juizes ou tribunais competcntes, que a proteja contra 
atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituiv1io, pela lei 
ou pela presente Convenviio, mesmo quando tal violaviio seja cometida par pessoas 
que estejam atuando no exercicio de suas funvi'ies oficiais. 
2. Os Estados-partes comprometem-se: 
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado 
decida sabre os direitos de toda pessoa que interposer tal recurso; 
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisao em 
que se tenha considerado procedente o recurso. 

216. Ja o art. go da Convenviio, que disciplina as 'Garantias Judiciais', dispoe 

que: 

Artigo go- Garantias judiciais 
I. Toda pessoa teni o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoavel, par um juiz ou Tribunal competente, independente e 
impareial, estabelecido anteriormente por lei, na apura~ao de qualquer acusa~ao 
penal formulada contra ela, ou na determina~ao de seus direitos e obriga~oes 
de can\ter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de urn delito tem direito a que se presuma sua 
inod\ncia, enquanto nao for legalmente eomprovada sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tern direito, em plena igualdade, as seguintes garantias 
minimas: 
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por urn tradutor ou 
interprete, caso nao compreenda ou nao fale a lingua do juizo ou tribunal; 
b) comunica~ao previa e pormenorizada ao acusado da aeusav1io formulada; 
c) concessao ao acusado do tempo e dos meios necessarios a prepara~ao de sua 
defesa; 
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por urn 
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu 
defensor; 
e) direito irrenuncilivel de ser assistido por urn defensor proporcionado pelo 
Estado, remunerado ou nao, segundo a legislaviio interna, se o acusado nao se 
defender ele proprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela 
lei; 
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas qne possam 
lanvar luz sabre os fatos; 
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g) dircito de nao ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
cnlpada; c 
h) direito de recorrer da senten~a a juiz on tribunal superior, 
3. A co ntis sao do acusado s6 e valida sc feita scm coa~ao de nenhuma natureza. 
4. 0 acusado absolvido por senten~a transitada em julgado niio podera ser 
submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 
5. 0 processo penal deve ser publico, salvo no que for necessaria para preservar 
os interesses da justi~a. 

217. Veja-se que a norma trazida pelo art. 25 trata da questi'io do acesso a 
jurisdi9ao estatal, dizendo respeito ao momenta subsequente da viola9ao de urn direito 

da vitima, que busca, entao pelos meios legais, pleitear a condena9ao dos envolvidos e 

demais repara96es depois da ocorrencia do ilicito. 

218. Ja. 0 art. go da Conven9i'iO trata de situa9iiO em que deterrninada pessoa e 
objeto de processo judicial, ou seja, ela e acusada em razao de ter cometido urn ilicito 

(uma viola9ao a regrade Direito domestico). Segundo o referido dispositivo, esse ilicito 

pode ser de natureza civel ou criminal. Em ambos os casas, o dispositivo impoe ao 

Estado o dever de garantir o devido processo legal, evitando qualquer ato que possa 

ferir os principios do contradit6rio e da ampla defesa assegurados ao reu (acusado). 

219. Assim sendo, o interprete da Conven9ao deve atentar para as diferen9as 

cruciais e elementares existentes entre os dois dispositivos. No caso do art. 25, a pessoa 

encontra-se na condi9ao de vitima e procura requerer do Estado uma providencia que 

solucione o seu caso. Se a vitima nao obtem a solu9ao contra a infra9ao ao seu direito, 

em tese surgiria a viola9ao a regra que impoe ao Estado o seu dever de prote9ao 

judicial. 

220. Ja no art. go da Conven9ao, a pessoa se encontra na condi9ao de re em 

processo civel ou criminal instaurado pelo Estado ou por urn particular. Portanto, a 

situa9ao e inversa da hip6tese prevista no art. 25. De acordo como art. 8°, a pessoa esta 

na "cadeira dos reus" e, por se encontrar nessa condi9ao, a Conven9ao exige que o 

Estado confira garantias de urn processo regular e justa, respeitando-se o ser humano 

independentemente de sua posi9ao no processo. 

221. Nao e sem motivo que o art. go da Conven9ao - mais uma vez lido na 

integra -, elenca varias recomenda96es sabre como esse processo judicial deve ser 

conduzido. Por exemplo: art. 8°, I, o acusado deve ser ouvido dentro de um prazo 

razoavel; art. 8°, 2, a inocencia do d:u deve ser presumida; ao niu devem ser garantidos 
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o direito de ser assistido gratuitamente por urn tradutor ou interprete, caso nao 

compreenda ou nao faZe a lingua do juizo ou tribunal; comunicar;ao previa e 

pormenorizada da acusar;ao; concessao de tempo e meios a preparar;ao de sua defesa; 

direito de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por urn defensor de .. sua escolha; 

direito de ser assistido por urn defensor proporcionado pelo Estado, se nao preferir 

realizar sua autodefesa; direito de inquirir as testemunhas e de obter o 

comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas; direito de nao ser 

obrigado a depor contra si mesmo, nem a confessar-se culpado; direito de recorrer da 

sentenr;a a juiz ou tribunal superior; art. S0
, 3, garantia de nao haver coar;ao; art. so, 4, 

proibir;ao da dupla punir;ao pelo mesmo Jato - ne his in idem e art. so, 5, publicidade 

dos atos. 

222. Os artigos so e 25 nao podem ser confundidos muito menos interpretados da 

mesma maneira, de modo que deles se retire um mesmo resultado. Definitivamente, eles 

nao trazem disposi.yoes iguais e muito menos suportes faticos identicos, pois, do 

contn'lrio, nao haveria razao para que a Conven.yao disciplinasse a 'Prote.yao Judicial' e 

as 'Garantias Judiciais' em dispositivos diferentes, conferindo-lhes distintas 

denomina.yoes. 

223. Portanto, a interpreta.yao correta e compreensivel e de que o art. 25 preve 

normas que visam a revelar a existencia de interesse ou pretensao da pessoa, por isso 

sao declarat6rias de uma aspira.yao ( direito de aces so ao Poder Judiciario ). Ja as normas 

previstas no art. so visam a assegurar o bom exercicio desse direito, garantindo-se um 

processo judicial justa. Em suma, prote.yao judicial (art. 25), que traduz um direito, 

precede ao dire ito a garantia judicial (art. S0
), que 0 assegura no momenta em que e 

exercido. 

224. No caso concreto, os familiares das vitimas jamais estiveram na condi.yao de 

reus em processo judicial domestico relacionado ao caso em tela. Por isso, em virtude 

de nunca terem experimentado essa condi.yao, logicamente nao poderiam ter sofrido 

viola.yao a qualquer uma das normas-garantias previstas no art. so da Conven.yao. 

Assim, por nao ter existido condi.yao (fato) enquadravel no art. so, o Estado brasileiro 

nao pode vir a ser condenado por viola.yiio jamais ocorrida desse dispositivo. 

225. Desse modo, reconhecer uma simultanea viola.yao do art. so e do art. 25 no 

caso concreto, sem realizar a devida distin.yao entre os dispositivos, sobretudo partindo-
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se de um fato ( condi<;iio) inexistente ( e, portanto, nao passive! de subsun9iio ao art. 8°), 

representaria erro interpretativo incompativel como espirito e regras da Conven<;ao. 

1.3 Os fatos alegados ndo podem constituir simultaneamente violar;ao aos art. 

8° e art. 25 da CADH, em razdo da proibir;do do "his in idem" 

226. Ao niio se atentar para a importante distin<;ao entre o art. so e art. 25 da 

Conven<;iio - incorrendo-se em erro hermeneutico ao trata-los como regras identicas -, 

deixa-se tambem de observar um basilar principio geral de Direito previsto em todos os 

sistemas juridicos do mundo, e de que nao e exce<;iio o sistema interamericano de 

direitos humanos. 0 Estado brasileiro refere-se ao denominado principia da vedar;do do 

his in idem. 

227. 0 bis in idem e um fen6meno repugnado pelos sistemas juridicos de todo o 

mundo, ja que consiste na repeti<;iio de uma san<;iio sobre um mesmo fato. Se nao 

evitado, esse fen6meno juridico gera excesso e iniquidade, alem de revelar flagrante 

inj usti<;a no caso concreto. 

22S. Em um primeiro momento pode parecer contra intuitivo invocar esse 

principio em favor de um Estado, ja que o preceito e comumente arguido pelo reu ante 

uma pretensao punitiva estatal em seu desfavor. A raziio desse estranhamento inicial e 

que, como regra, o direito de punir constitui exclusividade do Estado (pessoa juridica), 

fazendo que, por l6gica, sempre esteja no polo ativo da rela<;iio juridico-punitiva, 

enquanto no polo passivo se encontre a pessoa fisica do reu. 

229. Em se tratando do Sistema Interamericano, os polos des sa rela<;ao juridica 

encontram-se invertidos, passando o Estado a figurar no polo passivo e, desse modo, 

sujeito a receber uma san<;ao. Diante dessa circunstancia, e juridicamente correto - e 

perfeitamente justo - que essa Colenda Corte reconhe<;a e aplique em favor do Estado 

brasileiro o principio da proibir;do do his in idem, como medida de justi<;a e de igual 

tratamento. 

230. Vale ressaltar que, por ser um principio universal, a veda<;iio do bis in idem 

encontra-se prevista em centenas de tratados e conven<;oes de direitos humanos, de que 

e exemplo a Conven<;ao Americana (art. so, 4). Embora nao exista a previsao em 

tratados internacionais dessa regra em favor dos Estados - dada a natureza desses 

diplomas voltados para a prote<;iio de pessoas -, esse fato nao infirma a possibilidade de 
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que o principia seja aplicado ao Estado brasileiro, ja que esse preceito busca constituir, 

assegurar, e as vezes restabelecer excessos e, consequentemente, justi<;a no bojo do 

julgamento de urn caso. 

231. Confonne ja dito, ocorre o fenomeno do bis. in idem quando de urn mesmo 

fato decorre uma dnpla puni.;;ao. Por outro !ado, em havendo fatos distintivos a serem 

julgados, e desde que enquadraveis em regras diferentes, nao ocorrera esse fenomeno 

juridico. 

232. No caso destes autos, como ja demonstrado, os representantes pretendem 

que o Estado brasileiro seja simultaneamente punido pela viola.;;ao ao art. 8° e art. 25 da 

Conven.;;ao (dupla san.;;ao), em virtude da falta de investiga.;;ao (fato (mico). Vale frisar: 

em razao de urn mesmo fato (falta de Prote.;;ao Judicial), pretende-se aplicar duas 

puni.;;oes (pela falta de 'Prote.;;ao Judicial' e pela falta de 'Garantias Judiciais'). 

233. Como se pode concluir claramente, essa situa.;;ao representa inelutavelmente 

urn caso de dupla san.;;ao pelo mesmo fato, exigindo a aplica.;;ao do principia da 

vedar;:iio do his in idem no sistema interamericano, ja que essa dupla pena e 

inadmissivel em qualquer sistema jnridico do mundo. Diante disso, o Estado brasileiro 

pugna pelo acolhimento do principia do non his in idem neste caso. 

2 0 direito de integridade pessoal ern desfavor de 3 supostas vitirnas de 

abuso sexual (art. 5° c/c art. 1.1 da CADH) 

234. A pratica de violencia sexual e, sem duvida, conduta que configura crimes 

dos mais repugnantes contra a pessoa e ocorre em todos os meios e classes sociais, 

deixando muitas vezes marcas profundas nos corpos das vitimas, como lesoes, doen.;;as 

sexualmente transmissiveis, gravidez precoce, etc. Alem disso, a violencia sexual pode 

prejudicar profundamente o desenvolvimento psicossocial da pessoa, gerando 

problemas comportamentais (como o medo, o panico, o estresse, a depressao, a baixa 

autoestima, etc), de sexualidade (como des interesse ou aversao pelo sexo oposto, etc) e 

sociais (como tendencia ao isolamento, dificuldade de confiar em pessoas, fuga do 

contato fisico, etc). 

235. Na investiga.;;ao de ocorrencias desses graves epis6dios, verifica-se que os 

6rgaos encarregados pela descoberta da autoria de crimes desse genero tern buscado 

levar em bastante considera.;;ao a palavra da vitima, ja que muitas vezes eles ocorrem 
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em acomoda<;iies fechadas, em lugares isolados e distantes do acesso do publico, 

dificultando o descobrimento do crime. 

236. Se, de um !ado, existe uma obriga<;ao moral e uma necessidade juridica de 

se processar e condenar pessoas que praticam crimes dessa nah1reza, por outro !ado 

existe tambem um imperativo dos povos civilizados de encontrar mecanismos legais e 

!egitimos de apura<;iio da autoria e da materialidade delitiva. Assim, e mandat6rio que, 

no momenta da aplica<;iio da pena, seja realizado um julgamento justo sobre o autor do 

delito, ja que revelaria tambem grave viola<;ao de direito humano acusar e condenar 

alguem sem o minimo de provas. 

237. Este, portanto, tem sido o grande dilema do direito penal: encontrar meios 

legitimos para perseguir, processar e condenar quem tenha praticado o crime, sem 

deixar de assegurar que esses meios sejam capazes de realmente revelar o proprio crime 

e seu autor. 

238. Esse tem sido o caminho, muitas vezes dificil, pelo qual essa Colenda Corte 

IDH tem procurado marchar na busca pelo reconhecimento do fato e pela condena<;ao 

de Estados que praticam ( ou permitem) que se pratiquem crimes tao abominaveis como 

aqueles praticados contra a liberdade sexual de uma pessoa. 

239. A jurisprudencia desta Honoravel Corte revela varios casos e demonstra a 

altera<;ao progressiva dos julgados, desde um momenta em que nao se admitia a mera 

palavra da vitima ate o desenvolvimento da tese de que a palavra da vitima pode ser 

considerada, desde que corroborada porum minimo de elementos que possam indiciar a 

existencia da materialidade e da autoria do crime praticado sob contextos bem 

peculiares (massacres, p. ex.). Os seguintes casos sao exemplos emblematicos desse 

desenvolvimento jurisprudencial: Gonzalez y Otras ("Campo Algodonero ") vs. Mexico; 

Atala Riffo y Nifias vs. Chile; Caballero Delgado y Santana vs. ColOmbia; Rosendo 

CantU y Otra vs. Mexico; Miguel Castro Castro vs. Peru; Contreras y Otros vs. El 

Salvador; Masacre de las dos Erres vs. Guatemala; Gelman vs. Uruguay; El Mozote y 

lugares aledafios vs. El Salvador; Fernandez Ortega y Otros vs. Mexico; Masacre Plan 

de Sanchez vs. Guatemala; Masacres de Rio Negro vs. Guatemala; Rios y Otros vs. 

Venezuela; Loayza Tamayo vs. Peru49 

49 ConferirSentens:asdaEgregiaCorte!DH.Anexos6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

74 



527
240. Diante de tais considera<;:oes, notadamente da percep<;:ao geral que cerca a 

teoria geral do processo penal nos ordenamentos juridicos contemporaneos, da 

exigencia de prova incontroversa sabre a autoria do delito e a materialidade do fato para 

que haja a condena<;:ao criminal e da relativiza<;:ao dessa teoria em certas circunstiincias, 

segundo a jurisprudencia desta Corte, o Estado brasileiro con vida este Egregio Tribunal 

a refletir sabre todos esses fatores e, segundo sua aprecia<;:ao, aplicii-los ao caso sob 

analise. 

3 Estado nao violou direitos de circula~ao e residencia em desfavor de 3 

supostas vitimas de abuso sexual (art. 22.1 da CADH) 

241. A Conven<;:ao Americana previu em sen artigo 22.1 o direito de residir e de 

circular livremente no territ6rio de urn Estado em que o individuo se encontre. Tal 

direito consiste em se deslocar sem obstiiculo dentro do territ6rio do Estado onde a 

pessoa se encontra, bern como de poder escolher livremente sua residencia. 

242. De acordo com a jurisprudencia50 dessa Honori!Vel Corte, o direito a 
liberdade de circula<;:ao e de residencia tambem protege o direito a nao ser deslocado 

for<;:adamente dentro de urn Estado Parte. Com base nesse direito, a jurisprudencia51 tern 

entendido que os Estados possuem o dever de adotar medidas para reverter os efeitos de 

debilidade, vulnerabilidade e inseguran<;:a da pessoa em razao do deslocamento for<;:ado. 

Deste modo, a Corte entendeu que o direito a liberdade de circula<;:ao e de residencia 

pode ser violado por restri<;:oes de fato se o Estado nao estabelecer as condi<;:oes ou nao 

provir os meios que perrnitam exerce-lo52
. Tambem ocorre a viola<;:ao desses direitos 

quando uma pessoa e vitima de amea<;:as ou persegui<;:ao e o Estado nao prove as 

garantias necessiirias para que ela possa transitar e residir livremente no territ6rio de que 

se trate53
. 

5° Caso Massacre de Rio Negro Vs. Guatemala. Sentens:a de 4 de setembro de 2012. Caso Velez Restrepo 
y Familiares Vs. Colombia, Sentens:a de 3 de setembro de 2012; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. 
Colombia, Sentens:a de 26 de maio de 2010; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Sentens:a de 27 
de novembro de 2008. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, Sentens:a de 15 dejunho de 2005; 

51 Cfr. Caso Massacre de Rio Negro Vs. Guatemala. Exceyiio Preliminar, merito, reparay5es e Custas. 
Sentens:a de 4 de setembro de 2012. Serie C No. 250, par. 174. 

52 Cfr. Caso Massacre de Rio Negro Vs. Guatemala. Exceyiio Preliminar, merito, reparay5es e Custas. 
Sentens:a de 4 de setembro de 2012. Serie C No. 250, par. 175. 

53 Cfr. Caso Velez Restrepo e Familiares Vs. ColOmbia. Exceylio Preliminar, m6rito, reparay5es e Custas. 
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243. No caso em tela, os representantes alegam que as supostas vitimas L.R.J. 

C.S.S. c J.F.C. se viram obrigadas a deixar suas residencias ap6s a ocorrencia dos fatos, 

sendo que o Estado nao garantiu o seu retorno sem por em riscos suas vidas e 

integridades pessoais. 

244. Sucede, que o caso em analise nao caracteriza viola<;ao ao direito il 

liberdade de circula<;ao e de residencia das supostas vitimas L.R.J. C.S.S. e J.F.C. Nao 

existem fatos que demonstrem uma amea<;a efetiva ou qualquer restri<;ao de suas 

capacidades de locomo<;ao e de manuten<;ao de residencia. 

245. Realmente, pode-se considerar urn eventual trauma das vitimas em 

vrvencrar as supostas mortes. No entanto, isso nao presume viola<;i'io do direito it 

liberdade de circula<;ao e de residencia. A amea<;a ou persegui<;ao deve ser efetiva, nao 

bastando urn sentimento de medo e ansiedade. Assim, se nao hii uma efetiva amea<;a ou 

urn deslocamento for<;ado, nao tern o Estado uma obriga<;ao especifica de criar garantias 

para que as supostas vitimas possam transitar e residir livremente no territ6rio, ja que o 

Estado brasileiro garante a todas as pessoas o direito de livre circula<;ao e de residencia. 

246. Ressalta-se que a liberdade de circula<;ao e urn direito garantido pelo Estado 

brasileiro em sua Constitui<;ao. Veja-se: 

Art. 5" Todos sao iguais perante a lei, sem distin<;ao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguran<;a e a propriedade, nos termos 
seguintes: 

( ... ) 

XV - e livre a locomo<;ao no territ6rio nacional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens; 

247. Como prova de que a alega<;ao dos representantes nao procede, ressalta-se 

que ja decorreram quase 20 anos das mortes e que durante esse periodo nao houve fatos 

que comprovassem o ferimento aos referidos direitos. No proprio Escrito de Peti<;oes, 

Argumentos e Provas,  

demonstrando a inocorrencia de viola<;ao ao direito de residencia. 

248. Ademais, nos casos analisados pela Corte, observa-se uma ahJa<;iio ativa do 

Estado na viola<;ao do direito de circula<;ao e de residencia tais como a retirada il for<;a 

Senten<;a de 3 de setembro de 2012. Serie C No. 248, par. 220. 
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de urn grupo de pessoas de suas residencias, exilamento e massacre de toda uma 

comunidade a ponto de os sobreviventes terem que fugir para niio serem mortos. Ja no 

caso em amilise, niio houve uma a9iio positiva de alguem ou do Estado para o 

deslocamento for9ado. 

249. Por todas essas razoes, o Estado brasileiro solicita a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que julgue improcedente a solicita9iio de vio!ayiio ao artigo 22.1 da 

Conven9iio, referente ao direito a liberdade de circula9iio e de residencia. 

V- REPARAC,::OES 

I. Sobre a compreensao geral das repara~oes autorizadas pela CADH 

250. A obriga9iio geral do Direito de que todo dano enseja a devida repara9iio 

esta refletida de modo expresso na Conven9iio Americana (artigo 63, 1): 

Quando decidir que houve violaviio de urn direito ou liberdade protegidos nesta 
Convenviio, a Corte detenninani que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito 
ou liberdade violados. Detenninani tambem, se isso for procedente, que sejam 
reparadas as conseqiiencias da medida ou sitnaviio que haja configurado a violaviio 
desses direitos, bern como 0 pagamento de indenizayiio justa a parte lesada. 

251. 0 Estado brasileiro, assim como os demais Estados partes da Convenyiio, 

assumiu a obriga9iio de reparar viola96es de direitos humanos protegidos em seu texto 

por meio de recursos intemos adequados e eficazes. Mais do que isso, o Estado 

brasileiro e os demais Estados que reconhecem a jurisdi9iio contenciosa desta Corte 

assumiram o compromisso de se submeter aos seus julgamentos e de cumprir as 

senten9as proferidas por esta Corte, de modo a promover medidas de repara9iio em face 

de danos ja niio reparados pela jurisdi9iio domestica. 

252. A reda9iio da Conven9iio Americana e bastante clara ao afirmar que as 

medidas de repara9iio pressupoem decisiio da Corte Interamericana de que houve 

viola9iio de direito ou liberdade protegidos pela Conven9iio. 0 conteudo declarat6rio da 

senten9a e, portanto, fundamento para o capitulo condenat6rio do julgamento, em que a 

Corte faz a determinayiio das repara96es cabiveis. 

253. Entre as medidas cabiveis, a Conven9iio tambem e explicita ao afirmar que 

deve ser primariamente buscada a determinayiio ao prejudicado do gozo do direito ou 

liberdade violados. 0 mandamento se dirige a situa96es de viola9iio continuada dos 
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direitos protegidos na CADH. Nessas hip6teses, portanto, a senten<;a deve condenaT o 

Estado a fazer cessar imediatamente a viola<;ao. Tem-se aqui a chamada obrigm;i.io de 

cessat;:i.io. 

254. A ultima parte do dispositivo e voltada its reparm;oes propriamente ditas, 

ou seJa, its medidas cabiveis pam compensar situa<;oes ja exauridas de viola<;ao de 

direitos protegidos pela CADH. Deve a Corte, segundo a dic<;ao da Conven<;ao, 

determinar em favor da vitima a "reparar;i.io das consequencias da violar;i.io" e o 

''pagamento de indenizar;i.io justa", sendo certo que o pagamento de indeniza<;ao 

pecuniaria constitui reparac;ao de certas consequencias da viola<;ao a que a Conven<;ao 

alude como "reparar;i.io das consequencias da vio/ar;i.io". A obrigar;i.io de indenizar;i.io 

constitui, portanto, especie da obrigar;i.io geral de reparar;i.io em razao de determinadas 

viola<;oes como o direito it vida. 

255. No exercicio de sua competencia, esta Hononivel Corte tern desenvolvido 

jurispmdencia que traz alguns outros contomos da obriga<;ao insculpida no artigo 63, I, 

da Conven<;iio: 

El articulo 63.1 de !a Convenci6n Americana acoge una norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundarnentales del Derecho lnternacional 
contempon\neo sabre Ia responsabilidad de los Estados. AI producirse un hecho 
ilicito imputable a un Estado, surge Ia responsabi!idad internacional de este, con el 
consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de Ia vio!aci6n. La 
obligaci6n de reparar se regula par el Derecho lntemacional, y no puede ser 
modificada o incumplida par el Estado invocando para ella disposiciones de su 
derecho intemo. 

La reparaciiin del daiio ocasionado por Ia infracciiin de una obligaciiin 
internacional requiere, siempre que sea posible, Ia plena restitucion (restitutio 
in integrum), Ia cual consiste en el restablecimiento de Ia situaciiin anterior. 
De no ser esto posible cabe al tribunal internacional determinar una serie de 
medidas para, ademas de garantizar los derechos conculcados, reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, asi como establecer e) pago de 
una indemnizacion como compensaciiin por los daiios ocasionados. Es 
necesario aiiadir las medidas de caracter positivo que el Estado debe adoptar para 
asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso. 

Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las 
violaciones cometidas. Su naturaleza y su manto dependen de las caracteristicas de 
Ia violaci6n y del daiio ocasionado en los pianos material e imnaterial. No pueden 
implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para Ia victima o sus sucesores, y 
deben guardar relaci6n con las violaciones declaradas en Ia Sentencia. 54 (grifo 
nosso) 

54 CORTE ID!-1. Caso La Cantuta Vs. Peru. Sentenqa de 29 de novembro de 2006 (Merito, Reparaq6es e 
Custas). Serie C, n. 162, pp. 200-202 
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256. Entre aqueles contomos da obriga((ao intemacional de repara9ao de 

viola((oes de direitos humanos estao, pois, segundo certos julgamentos da Corte 

Interamericana: a) supremacia do Direito lnternacional sabre o dire ito interno dos 

Estados para regular a medida da repara9ao; b) primazia das medidas de repara((ao plena 

(restitutio in integrum), com vistas ao restabelecimento da situa((aO anterior (status quo 

ante); c) repara9ao das consequencias da viola((ao, inclusive por meio de pagamento de 

compensa((ao pecuniaria por danos causados, caso nao seja passive! a restitui((ao da 

situa9ao anterior; d) ado9ao de medidas de car:iter positivo para que nao se repitam os 

fatos Iesivos (medidas de niio-repetit;iio ); e e) fixa((ao de repara((oes relacionadas com 

as viola((oes reconhecidas na senten9a e proporcionais as violay5es e aos danos, para 

que nao haja enriquecimento ou empobrecimento das vitimas ou dos benefici:irios. 

257. 0 Estado brasileiro toma nota da jurisprudencia desenvolvida ate agora por 

esta Colenda Corte e compreende que ela representa parte importante do incremento e 

da efetividade das medidas de repara9ao devidas em razao de viola9i5es it Conven((ao 

Americana e aos demais tratados sujeitos it jurisdi((ao desta Corte, especialmente porque 

o texto convencional, por si s6, nao oferece pariimetros suficientes para sua efetiva 

aplicayao. 

258. 0 Brasil aprecia de modo especial a orienta((ao jurisprudencial que confere 

pnmazm its chamadas medidas de restitutio in integrum sabre outras medidas 

reparat6rias, especialmente sabre a determina((aO de pagamento de indenizayao. Esta 

postura da Corte Interamericana tem sido elogiada tambem por quem promove estudos 

comparados com outros sistemas regionais de prote((aO dos direitos humanos: 

It has been suggested that the measures of satisfaction awarded by the Inter
American Court have the role of humanizing reparations in international human 
rights law, given that they go beyond a simple order to pay some monetary 
compensation. Some judges from that court have also warned against the 
danger of mercantilization of reparations, in the sense of reducing their wide 
range to simple indemnifications. Does the current European system encourage 
the process of 'monetizing' international human rights law remedies in the sense of 
focusing excessively on translating issues into a financial framework as opposed to 
altematives?55 (grifo nos so) 

259. Ao Iongo dos ultimos anos a Corte Europeia de Direitos Humanos tem cada 

vez mais determinado em sentenyas as medidas de restitui((aO integral. Tem-se de algum 

55 ICHIM, Octavian. Just satisfaCtion under the european convention on human rights. United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2015, p. 20. 
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modo uma mudan<;a na tradicional concep<;ao europeia de que as senten<;as da Cmie 

deveriam se limitar a declarar a viola<;ao e condenar os Estados a uma repara<;ao 

pecuniaria. Nesse contexto, a primazia das medidas de restitui<;ao integral sabre outras 

medidas de repara<;ao tambem tem sido reconhecida por aqueles que analisam sua 

jurisprudencia: 

The Court has explained that, following a ruling in which it finds one or more 
breaches of Convention rights, Article 46(1) requires contracting states to 
effectively put an end to the violations established by the Court and fulfill restitutio 
in integrum. Restitutio in integrum is the primary form of reparation that states 
parties to the ECHR must provide. Its purpose is to re-establish as far as possible 
the situation existing before the breaches and to "take something from the 
wrongdoer to which the victim is entitled and restore it to the victim." When 
practicable, restitutio in integrum is the preferred form of reparation: it ends 
continuing violations and, more importantly, "corresponds to the needs and desires 
of victhns. "56 

260. Ao Estado brasileiro, de fato, parece que a previsao convencional de 

passive! imputa<;ao de san<;ao indenizat6ria em face da comprovada viola<;ao de direitos 

humanos nao deve sera prima ratio entre as medidas de repara<;ao cabiveis, sob pena de 

se promover indesejada "monetizm;Cio" do sistema de peti<;oes individuais insculpido na 

Conven<;iio. Essa mesma preocupa<;ao, alias, deve guiar os tribunais intemacionais em 

geral, e esta Corte em particular, quando da fixa<;ao de montantes devidos a titulo de 

repara<;ao pecuniaria por danos materiais ou marais. 

261. A preocupa<;ao de se determinar medidas de repara<;ao relacionadas as 

viola<;oes declaradas em senten<;a e proporcionais aquelas viola<;oes e aos danos 

sofridos tambem e resultado positivo dessa constm<;iio jurisprudencial. A fixa<;iio das 

medidas de repara<;ao por esta Honoravel Corte deve sempre ter em considera<;ao as 

possibilidades de viola<;oes mais ou menos graves, assim como o reconhecimento de 

danos de maior ou menor propor<;ao, de modo que as repara<;oes sejam fixadas a luz da 

gravidade da viola<;ao e da propor<;ao do dana que o caso apresenta. E questao de justi<;a 

sobretudo para os Estados, que nao devem ser sancionados de modo semelhante itqueles 

que promoveram viola<;oes e danos mais graves. 

262. E nesse sentido que a Corte Interamericana vem adequadamente 

desenvolvendo jurisprudencia que contempla diversas especies de repara<;ao, tais como 

56 NIFOSI-SUTTON, Ingrid. The Power of the European court of human rights to order specific non
monetary relief: a critical appraisal from a right to health perspective. Harvard Human Rights Journal, 
20!0, Vol. 23, p. 53. 
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medidas de restituir;iio (libertayiio de vitimas ilegalmente detidas, proteyiio de vitimas 

deslocadas para que retomem ao local de origem e retorno de terras ancestrais a povos 

indigenas, por exemplo); reabi/itar;iio (tratamento medico ou psicol6gico para as 

vitimas, por exemplo ); satisfar;iio ( atos publicos e cerim6nias de reconhecimento de 

responsabilidade pelo Estado; publicayiio da sentenya; construyiio de monumentos; 

localizayiio dos restos mortais das vitimas; investigayiio, persecuyiio e puniyiio, etc); 

alem da compensar;iio pecuniaria. 

2 Sobre as chamadas medidas de nao repeti~ao 

263. Ainda sobre a jurisprudencia desta Egregia Corte, o Brasil toma nota do 

entendimento de que as medidas de reparayiio determinadas em sentenya condenat6ria 

podem abranger niio somente medidas individuais, de caniter reparat6rio, voltadas as 

vitimas identificadas e devidamente representadas na controversia, mas tambem 

medidas gerais, de caniter preventivo, voltadas a adoyiio de atos administrativos, 

legislativos ou de outra natureza a serem adotados segundo parametros estipulados por 

esta Corte. 

264. 0 Estado brasileiro conhece o recorrente entendimento desta Hononivel 

Corte de que as medidas de reparayiio fixadas em sentenya condenat6ria podem incluir 

medidas preventivas, de carater estrutural, que visam a evitar a repetiyiio futura das 

violayoes constatadas no caso em julgamento, ou seja, as chamadas medidas de niio

repetir;iio. Sob o amplo espectro dessas medidas ha sentenyas que determinam aos 

Estados a adoyiio de decisoes legislativas (aprovayiio, emenda, revogayiio ou 

afastamento de leis nacionais ), administrativas (medidas de aprimoramento das 

capacidades de atuayiio de agentes publicos, construyao de presidios e outras 

instituiyoes publicas, etc) e judiciais (revogayiio de decisoes judicias domesticas ). 

265. Tem-se usualmente o argumento de que se os Estados partes da Convenyiio 

obrigaram-se a adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessarias para 

tornar efetivos os direitos e liberdades previstos na Convenyiio (artigo 2 da CADH), 

pode a Corte Interamericana concretizar tal obrigayiio em sentenya que, a partir de urn 

caso especifico, determine as medidas gerais, legislativas ou de outra natureza, que 

devem ser adotadas para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 
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266. Esse racwcinio, sob o entendimento do Estado brasileiro, merece uma 

cuidadosa reflexao a luz do consenso estabelecido nos termos do artigo 61 (!) da 

Conven<;ao Americana. A obriga<;ao de adotar medidas legislativas ou de outra natureza 

necessarias para tamar efetivos os direitos e liberdades previstos na Conven<;ao e e deve 

ser imputada aos Estados partes da CADH por aplica<;ao do seu artigo 2° per se. Todas 

as demais obriga<;oes assumidas pelos Estados ao se tomarem partes da Conven<;ao 

Americana, alias, guardam essa caracteristica. Em outras palavras, os Estados 

signatarios da CADH devem cumprir as obriga91ies instituidas no artigo 2° da 

Convenviio da mesma forma que devem adimplir as obriga<;oes de respeito e garantia 

instituidas nos demais dispositivos convencionais. 

267. Nesse sentido, diante de comprovada viola<;ao do artigo 2° ou de qualquer 

outro dispositivo da CADH, entende o Estado brasileiro que a Corte Interamericana tern 

poderes para proferir senten<;a em que se declare a viola<;ao da norma convencional 

(artigo 61(!), primeira parte), determinar que se assegure a vitima 0 gozo dos direitos e 

liberdades violados ( obriga<;ao de cessa<;ao) e tam bern que se repare as consequencias 

da medida ou situa<;ao que haja configurado a viola<;ao desses direitos, bern como o 

pagamento de indeniza<;ao justa a parte lesada (medidas de reparayao ). 

268. 0 Estado brasileiro, nesse sentido, entende ser oportuna a reflexao sabre em 

que medida estariam incluidos no mandata convencional a condena<;ao dos Estados a 
ado<;ao de medidas de prevenr;iio das causas da viola<;ao, para alem das medidas de 

repara<;ao das consequencias daquela mesma violavao. Em outras palavras, essa 

reflexao busca esclarecer a medida em que repara<;oes que alcancem possiveis 

infra<;oes futuras podem ser determinadas. 

269. 0 exame da questao sob o prisma do artigo 41 da Conven<;ao Europeia de 

Direitos Humanos, norma equivalente ao artigo 63.1 da CADH, tern recebido o seguinte 

enfoque: 

The judges were very attentive [when ruling on the Broniowski case J not to assume 
more powers than those conferred by the Convention. They examined the need to 
remedy the systemic nature of the violation in the context of the state's obligation 
under Article 46 to abide by the Court's judgments, and not as a matter of 
reparation for a potential breach under Article 41, which expressly covers 
past, not future, infringements." (grifo nosso) 

57 
ICHIM, Octavian. Just satisfaction under the european convention on human rights. United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2015, p. 214. 
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270. Para alem de um simples exercicio de interpretac,;ao gramatical, a 

compreensao acima reflete, segundo o entendimento do Estado brasileiro, o 

compromisso assumido por todos os Estados que ratificaram a Convenc,;ao Americana 

sabre Direitos Humanos. Ainda que esta Hononivel Corte seja o 6rgao competente para 

dar a ultima palavra sabre a interpretac,;ao da Convenc,;ao, e fundamental que se 

observem parametros claros e objetivos para que, jurispmdencialmente, os limites do 

pacta sunt servanda sejam interpretados. Ainda que a Convenc,;ao Americana, como 

qualquer outro tratado, sej a instmmento a ser interpretado de maneira viva, dinamica, a 

partir da realidade vivida pelo interprete em seu tempo, tal dinamicidade nao pode 

configurar ausencia de limites de atuac,;ao. 

271. Nao por acaso, a evoluc,;ao desse debate no continente europeu levou os 

paises sujeitos ao Sistema Europeu de Direitos Humanos a autorizarem a Corte EDH 

a assistir os Estados na identifica~lio de solu~iies apropriadas para superar 

viola~iies sistemicas de direitos humanos. Por rneio da Resoluc,;ao Res (2004)3, 

adotada em 12 de maio de 2004, o Cornite de Ministros do Conselho da Europa assim 

decidiu: 

Invites tbe Court: 
I. as far as possible, to identify, in its judgments finding a violation of the 
Convention, what it considers to be an underlying systemic problem and the 
source of this problem, in particular when it is likely to give rise to numerous 
applications, so as to assist states in finding the appropriate solution and the 
Committee of Ministers in supervising the execution of judgments; 
II. to specially notify any judgment containing indications of the existence of a 
systemic problem and of the source of this problem not only to the state 
concerned and to the Conunittee of Ministers, but also to the Parliamentary 
Assembly, to the Secretary General of the Council of Europe and to the Council 
of Europe Commissioner for Human Rights, and to highlight such judgments in 
an appropriate manner in the database of tbe Court58

• (grifo nos so) 

272. A decisao dos Estados levou a Corte Europeia a regnlarnentar o 

procedirnento denorninado "sentenc,;a-piloto" (pilot-judgment procedure). 0 

procedimento de sentenc,;a-piloto pode ser iniciado a requerimento de urna das partes da 

disputa ou por decisao da propria Corte. Os juizes entao avaliam se alguma das supostas 

violac,;oes afeta urn amplo gmpo de individuos que jii peticionaram perante a Corte ou 

58 
CONSELHO da Europa. Resolw;:iio Res (2004}3 do Comite de Ministros sabre Senten,as Reve/adoras de 

um Problema Sisti!mico Profunda. Disponfvel em: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp7id=743257#Top. 
Acesso em: 07 set. 2015. 
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vitimas em potencial. Eles identificam assim o problema sistemico. Consequentemente, 

a Corte pronuncia a necessidade de se adotar repara<;iies gerais, de nao-repeti<;ao, e 

fomece orienta<;iies para assistir o Estado na escolha que este toman't das medidas 

especificas que devem ser adotadas. 59 0 Co mite de Ministros e responsive! pelo 

monitorarnento da implementa<;ao das medidas decididas pelo Estado para superar o 

problema sistemico. 

273. Ha, portanto, alguns elementos que diferenciam consideravelmente ambos 

os sistemas regionais de prote<;ao de direitos humanos quanta it ado<;ao de medidas 

gerais de nao repeti<;ao. 

274. 0 primeiro, e mais importante, e que a Corte Europeia de Direitos Humanos 

recebeu o necessaria mandato dos Estados para ampliar o escopo das condena<;iies 

proferidas em suas senten<;as, o que nao ocorreu, ate o momento, no Sistema 

Interaroericano de Direitos Humanos, em que tal amplia<;ao se deu por desenvolvimento 

jurisprudencial. 

275. 0 segundo e que a indica<;i'io da necessidade de se ado tar medidas gerais de 

nao-repeti<;ao pressupiie a identifica<;ao de viola~iies sistemicas de direitos humanos, o 

que nao poderia ser diferente, ja que a ado<;ao de tais medidas em razao de viola<;iies 

individuais ou isoladas de direitos humanos se descolaria de qualquer percep<;ao de 

proporcionalidade sem esse parametro de julgamento. 

276. A percep<;ao de que as medidas gerais de nao repeti<;ao pressupiiem uma 

viola<;ao sistemica de direitos humanos tambem e compartilhada por aqueles que 

estudam o Sistema Interaroericano: 

A pattern of human rights violations often reveals systemic problems in the State 
that are likely to be repeated in the future if fundamental changes are not made. To 
end the cycle of human rights abuse, the Court orders reparations that not only 
benefit the individual victims in the case but also bring about structural changes 
that will benefit society. These remedies often include capacity building by training 
public officials, legislative reform, reversal or execution of domestic court rulings, 
and other nonlegal measures such as improving prison conditions.60 

59 0 pilot-judgment procedure € descrito no artigo 61 das Regras da Corte Europeia, por altera~ao 
promovida em 21 de fevereiro de 2011: CORTE EDH. Regras da Corte. Disponfvel em: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. Acesso em: 07 set. 2015. 
60 PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 2' ed. 
Nova torque: Cambridge, 2013 (e-book), pas. 8088. 
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277. Apesar dis so, uma avalia<;:ao atenta dos elementos que caracterizam a 

viola<;:ao sistemica apta a ensejar medidas gerais de nao repeti<;:ao ainda esta por vir na 

jurisprudencia desta Honoravel Corte. Sobre o tema, eis uma reflexao sobre como tern 

se pronunciado a Corte Europeia: 

The question is: how many similar cases are necessary before the Strasbourg 
judges accept the existence of an internal malfunction and prescribe general 
measures? In Broniowski, the Court identified 167 cases on its dockets and a 
potential total of some 80,000 complainants. In Lukenda v. Slovenia, 500 length-of
proceedings applications were pending before the Court, and in addition several 
statistics confirmed that delays in judicial proceedings were a major problem in 
that country. In Hutten-Czapska v. Poland, where the underlying systemic problem 
originated in the malfunctioning of the housing legislation, the Grand Chamber 
identified some 600,000 persons potentially affected. In Yuriy Nikolayevich Ivanov 
v. Ukraine, where the failure consisted in non-enforcement or delayed enforcement 
of domestic decisions, the judges pointed to more than 300 judgments already 
delivered and some I ,400 applications pending, but further highlighted that any 
national who had obtained a final domestic decision ran the risk of being deprived 
of proper enforcement. 61 

278. 0 terceiro deles e a natureza juridica das medidas gerais de nao repeti<;:ao. 

Enquanto o mandato conferido pelos Estados autoriza a Corte Europeia a assistir os 

Estados na decisao, que lhes compete, sobre as medidas necessiirias para superar 

problemas sistemicos de viola<;:ao de direitos humanos, esta Honoravel Corte tern 

construido entendimento de que !he compete determinar de modo cogente medidas de 

nao repeti<;:ao concretas e especificas. 

279. A defini<;:ao de que as medidas de nao repeti<;:ao possuem natureza 

recomendatoria, para alem de derivar expressamente do mandato conferido pelos 

Estados a Corte Europeia, prestigia, naquele continente, a maior capacidade que os 

agentes do Estado possuem para definir a medida concreta a ser implementada para 

superar o quadro sistemico de viola<;:ao: 

Unlike individual measures, the Court does not indicate a course of action, but 
leaves the choice to the breaching state. In fact, the 2004 resolution of the 
Committee of Ministers, which is the legal basis for the Court's 
recommendations, has invited the judges to identify only the existence and the 
source of a systemic problem, 'so as to assist states in finding the appropriate 
solution' and the Committee to supervise the execution. The Court was denied 
permission to meddle in internal affairs. Indeed, it would even have been 
inappropriate to give it such power, given that governments are better 

61 
ICHIM, Octavian. Just satisfaction under the european convention on human rights. United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2015, p. 215. 
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equipped than an international institution to redress domestic legal 
shortcomings. 

[ ... ] 

The Court's approach is very cautious in the absence of a treaty provision to 
allow it to indicate a course of action, and also given that member states are 
extremely sensitive to any unjustified intervention in their own affairs. The 
Court has endeavoured to evade any possible accusation that it assumes more 
powers than it has under the Convention, or that it becomes involved in the 
tasks of another treaty organ. In so far as it needed a justification in that respect, 
the Court associated its new ability to give directions with a form of co-operation 
with the Committee [of Ministers J for a better and easier execution of its 
judgments, not with a power per se. Thus, whatever the case, the judges attach their 
entitlement to suggest general measures to the state's obligation to abide by the 
Court's decision, not to their own power to afford just satisfaction. Otherwise 
stated, those measures are not linked directly or indirectly to a treaty 
violation, but are mentioned in order to assist the execution. ln the absence of 
an agreement by states, the judges had the only solution of accentuating the 
contracting parties' existing obligations instead of developing proactive theories of 
human rights protection. 62 

280. A jurisprudencia da Corte Europeia tern reiterado o caniter recomendat6rio 

das medidas de nao repeti9ao por ela sugeridas: 

119. The Court observes that under Article 46 of the Convention the Contracting 
Parties undertake to abide by the final judgments of the Court in any case to which 
they are parties, execution being supervised by the Committee of Ministers. It 
follows, among other things, that a judgment in which the Court finds a violation 
imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned 
the sums awarded by way of just satisfaction under Article 4 I, but also to choose, 
subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if 
appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put 
an end to the violation found by the Court and to redress as far as possible the 
effects. Subject to monitoring by the Committee of Ministers, the respondent State 
remains free to choose the means by which it will discharge its legal obligation 
under Article 46 ofthe Convention, provided that such means are compatible with 
the conclusions set out in the Court's judgment (see, mutatis mutandis, Scozzari 
and Giunta v. Italy [GC], nos. 39221/98 and 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII). 
120. In Broniowski v. Poland ([GC], no. 31443/96, §§ 188-94, ECHR 2004-V) the 
Court considered that, where it found that a violation had originated in a systemic 
problem affecting a large number of people, general measures at national level 
could be called for in the execution of its judgments. This kind of adjudicative 
approach by the Court to systemic or structural problems in the national legal order 
has been described as a "pilot-judgment procedure". The procedure is primarily 
designed to assist the Contracting States in fulfilling their role in the Convention 
system by resolving such problems at national level, thereby securing to the 
persons concerned the Convention rights and freedoms as required by Article I of 
the Convention, offering them more rapid redress and, at the same time, easing the 

62 
lCHIM, Octavian. Just satisfaction under the european convention on human rights. United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2015, p. 216-218. 
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burden on the Coutt, which would otherwise have to take to judgment large 
numbers of applications similar in substance (see Broniowski v. Poland (friendly 
settlement) [GC], no. 31443/96, §§ 34-35, ECHR 2005-IX).63 

281. 0 Estado brasileiro compreende que as medidas de nao repeti9ao constituem 

importante instrumento de prevenyao de futuras violayoes de direitos humanos e que 

vao ao encontro da obriga9ao estatal de garantir direitos e prevenir futuras violayoes 

(Art. 1.1 CADH) e de adotar medidas legislativas ou de outra natureza que sejam 

necessarias para tornar efetivos os direitos e Iiberdades protegidos pela Convenyao (art. 

2',CADH). 

282. Se e verdade que os Estados prectsam adotar medidas que assegurem o 

cumprimento de sua obrigayao de garantia-prevenyao, para que vio1ayoes de direitos 

humanos possam nao se repetir, e verdade tambem que a adoyao de politicas publicas, 

administrativas e legislativas, devem ser confiadas primordialmente aos representantes 

eleitos democraticamente pelo povo, como parte do sistema de freios e contrapesos. 

Nesse contexto, a falta de criterios para o estabelecimento de amplas obrigayoes de nao 

repeti9ao por instiincias internacionais pode representar o comprometimento da 

democracia representativa. 

283. 0 Estado brasileiro recebe com satisfa9ao recomendayoes da Comissao 

Interamericana para que medidas de nao repeti9ao sejam adotadas, ou mesmo pareceres 

desta Colenda Corte que no exercicio de sua fnnyao consultiva possam dispor sobre a 

compatibilidade em abstrato de atos legislativos ou administrativos domesticos com a 

Convenyao (artigo 64(2) da CADH). No exercicio de sua competencia contenciosa, e 

necessaria, contudo, muita cautela para que medidas de nao repeti9iio sejam 

determinadas, inclusive por meio do controle de convencionalidade em abstrato de leis 

nacionais. 0 Estado entende que nao deve esta Corte arrogar -se poderes que nenhuma 

outra instancia nacional ou internacional possui, sem uma maior reflexao sobre os 

poderes que Ihe foram conferidos pela Convenyao Americana para tanto e, como 

conseqnencia, urn melhor desenvolvimento de sua jurisprudencia sobre os parametros 

para o exercicio de tais poderes, que nao devem desvirtuar-se em arbitrio. 0 Estado roga 

a Corte Interamericana que considere desenvolver parametros gerais, objetivos e 

razoaveis para a determinayao de medidas de nao repeti9ao, as quais niio devem estar 

63 CORTE EDH. Grande Clmara. Coso Sejdovic v. Italy (Peti~ao n'. 56581/00), Senten~a de 1' de mar~o 
de 2006, pars. 119-120. 
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estribadas em meras percep<;oes particulares da CIDH ou dos representantes, mas em 

evidencias claras de viola<;oes sistemicas. Ademais, a margem politica de ahta<;iio para a 

constru<;ao de politicas publicas, em seu sentido amplo, deve ser considerada por esta 

Corte IDH, de tal forma que nao sejam impostas escolhas de politicas publicas its 

autoridades nacionais que estejam legitimamente sujeitas a controversias derivadas do 

pluralismo democnitico. 

284. Por tudo que se expos, o Estado brasileiro convida os Excelentissimos 

Juizes que formam a composi<;iio atual deste Egregio Tribunal a refletir sobre as 

considera<;6es trazidas acima, de maneira que a melhor compreensao sobre a natureza e 

o alcance das medidas de nao repeti<;ao possa orientar a senten<;a que sera prolatada 

neste caso. 

3 Fortalecimento das investiga~oes e responsabiliza~iio do Estado 

3.1 Protocolo nacional de diligencias em investigat;oes de graves violar;oes de 

direitos humanos 

285. A leitura de protocolos intemacionais que buscam regular formas de 

investiga<;ao e de julgamento de crimes violadores de direitos humanos - a exemplo dos 

Protocolos de Minessota e de Istambul, destacados pelos representantes indica que, 

para uma atua<;ao concreta, eficaz e eficiente nesse processo, o Estado necessita 

aparelhar-se com recursos humanos e materiais suficientes e capazes de concretizar o 

ideal de prote<;iio firmado em pactos intemacionais do genero. 

286. A partir dessa perspectiva, esse ideal pode ser concretizado na medida em 

que nao somente leis sejam editadas, mas que tambem sejam considerados todos os 

aspectos que envolvam uma atua<;ao estatal satisfat6ria na apura<;ao da autoria e da 

materialidade delitiva, culminando com a responsabiliza<;ao dos autores criminais e com 

a efetiva repara<;ao das vitimas. 

287. Assim, para muito alem de uma plataforma unicamente juridica, deve ser 

levado em conta urn efetivo plano priitico que considere metodologicamente 

componentes fiiticos e probat6rios, alem de viirias linhas investigativas, que somente 

podem ser materializados se houver institui<;oes publicas fortalecidas, agentes 

preparados, e o necessiirio meio financeiro para levar a cabo essas atividades. 
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288. 0 Estado brasileiro ja conta com um amplo leque de legisla.;ao que regula 

procedimentos de apura.;ao, investiga.;ao e processo nao somente de crimes praticados 

em desfavor de direitos humauos, mas de quaisquer crimes contra a pessoa. E exemplo 

dessa legisla.;ao o C6digo Penal brasileiro (CP)6
\ que trata da tipifica9ao de uma grande 

variedade de crimes, entre eles o mais novo crime de 'milicia privada'. Alterado pela 

recente Lei n° 12.720/1365
, que dispoe sobre o crime de exterminio de seres humanos, o 

novo art. 288-A do CP tipifica a conduta criminosa de constituir, organizar, integrar, 

manter ou custear organizat;ao paramilitar, milicia particular, grupo ou esquadrao 

com a finalidade de praticar qualquer dos crimes nele previstos, aumentando 

consideravelmente as penas do crime de homicidio e de lesao corporal para quem 

incorre nos de!itos dessa natureza. 

289. E tambem exemplo o nosso C6digo de Processo Penal (CPP)66
, que traz 

uma serie de regras que disciplinam a postura e atua9ao de autoridades policiais e 

judiciais no exercicio das suas fun.;oes, tais como procedimentos para busca e apreensao 

de pessoas, prisoes cautelares, cumprimentos de mandado e de captura, instaura.;ao e 

condu.;ao de inqueritos policiais, diligencias investigativas, exames periciais (aut6psia, 

cadaverico, exuma.;ao, inclusive do local on de praticada a infra<;ao penal, etc). 

290. A fim de garantir isen.;ao em suas fun<;i'ies, cite-se, ainda, a Lei n° 

12.030/2009, que- dispondo sobre as pericias oficiais de natureza criminal-, assegura 

aos peritos autonomia tecnica, cientifica e funcional, exigido concurso publico, com 

forma9ao academica especifica, para o provimento do cargo de perito oficial. Alem 

disso, em razao do exercicio das atividades de pericia oficial de natureza criminal, a Lei 

dispi5e que os peritos de natureza criminal estariio sujeitos a regime especial de trabalho, 

observada a legisla.;ao especifica de cada ente a que se encontrem vinculados. 

Observado o disposto na legisla9ao especifica, a Lei dispoe tambem que sao peritos de 

natureza criminal os peritos criminais, peritos medico-legistas e peritos odontolegistas 

com forma9ao superior especifica detalhada em regulamento, de acordo com a 

necessidade de cada 6rgao e por area de atua9ao profissional. 

291. Demais disso, o Estado brasileiro conta com uma ampla legisla.;ao penal e 

processual penal especifica sobre crimes aos quais e conferido urn tratamento especial 

64 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei(Del2848compilado.htm 
65 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2011-2014/2012/Lei/L12720.htm 
66 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei(Dei3689Compilado.htm 
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pelos 6rgaos publicos voltados a sua coibi<;iio, e que tambem trazem regras que 

disciplinam a atua<;iio investigativa e processual de autoridades. Apenas como exemplo, 

pode ser citada a Lei no 12.850/201367
, que visa a combater o crime organizado dentro e 

fora das institui<;oes publicas; a Lei no 4.898/65, que inibe o abuso do poder de 

autoridades pttblicas68
; a Lei n° 11.343/0669

, que trata da repressao ao tnifico ilicito de 

drogas, disciplinando as providencias investigativas e de instru<;iio criminal realizadas 

por autoridades policiais e judiciais. 

292. No tocante a investiga<;iio realizada pelo Ministerio Publico, registre-se a 

Resolu<;ao n° 13/06 e a Resolu<;ao n° 23/06, editadas pelo Conselho Nacional do 

Ministerio Publico (CNMP), que tratam da disciplina da instaura<;ao e tramita<;ao do 

procedimento investigat6rio criminal e do inquerito civie0
• 

293. Cite-se, tambem, a Lei no 11.473/2007, que dispoe sobre a coopera<;ao 

federativa no ambito da seguran<;a publica, autorizando a Uniao (Govemo Federal) a 

firmar convenio com os demais Estados-membros da Federa<;ao para executar 

atividades e servi<;os imprescindiveis a preserva<;ao da ordem publicae da incolumidade 

das pessoas e do patrim6nio. 

294. Essa coopera<;ao federativa compreende opera<;oes conjuntas, transferencias 

de recursos e desenvolvimento de atividades de capacita<;ao e qualifica<;ao de 

profissionais, no ambito da For<;a Nacional de Seguran<;a Publica e da Secretaria 

Extraordimiria de Seguran<;a para Grandes Eventos. 

295. A referida Lei considera atividades e servi<;os imprescindiveis a preserva<;ao 

da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio: o policiarnento 

ostensivo; o cumprimento de mandados de prisao; o cmnprimento de alvariis de soltura; 

a guarda, a vigiliincia e a custodia de presos; os servi<;os tecnico-periciais, qualquer que 

seja sua modalidade; e mais recentemente as atividades relacionadas a seguran<;a dos 

grandes eventos. 

296. Para tanto, a Uniao, por intermedio do seu Ministerio da Justi<;a, tambem 

poderii colocar a disposi<;ao dos Estados-membros, em cariiter emergencial e provis6rio, 

servidores publicos federais, ocupantes de cargos congeneres e de forma<;ao tecnica 

67 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2013/lei/112850.htm 
68 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/l4898.htm 
69 http:Uwww.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2004-2006/2006/lei/111343.htm 
70 http://www.cnmp.mp.br/portal/filtro-normas17t~131 
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compativel, para execw;:ao do convenio de cooperac,;ao federativa de qne trata esta Lei, 

sem 6nns. 

297. Ainda em relac,;ao ao componente jnridico, encontra-se, tambem, em trilmite 

perante a Camara dos Depntados o Projeto de Lei n° 4.471/201271
, qne propoe a 

altera<;:ao de diversos artigos do ja referido C6digo de Processo Penal brasileiro (CPP). 

Conforme exposto na justificativa do referido Projeto de Lei, o Estado brasileiro vern 

envidando esfor<;:os legislativos para fortalecer mecanismos para uma correta apurac,;ao e 

a devida puni<;:ao de agentes policiais envolvidos em casas de uso indevido da for<;:a leta!. 

298. Alem disso, destaca-se do Projeto de Lei n° 4.47112012 nova reda<;:ao 

proposta para o art. 292 do CPP que, alem de ressaltar a "modera<;:ao" e a "necessidade" 

nas medidas de legitima defesa adotadas por agentes publicos para canter eventual 

resistencia a sua atua<;:ao legal, tambem acrescenta quatro paragrafos ao artigo, dispondo 

sabre os procedimentos imediatos de apura<;:ao dos fatos: 

"Art. 292. Se houver, ainda que par parte de terceiros, resistencia a captura em 
flagrante, ou ao cumprimento de ordem judicial, o executor e as pessoas que o 
auxiliarem poderiio usar moderadamente dos meios necessfu:ios para defender-se 
ou para veneer a resistencia. 

§ I' Se do emprego da for<;:a resultar ofensa a integridade corporal ou a vida do 
resistente, a autoridade policial competente devera instaurar imediatamente 
inquerito para apurar esse fato, sem prejuizo de eventual prisao em flagrante. 

§ 2' Da instaura<;:ao do inquerito policial de que trata o pan\grafo anterior sen\ feita 
imediata comunica<;:ao ao Ministerio Publico e a Defensoria Publica, sem prejuizo 
do posterior envio de c6pia do feito ao 6rgao correcional correspondente e, onde 
houver, a Ouvidoria, ou 6rgao de atribui<;:i'ies am\logas. 

§ 3' Observado 0 disposto no art. 6', todos OS objetos que tiverem conexao com 0 

evento mencionado no § I', como annas, material balistico e veiculos, deverao ser, 
imediatamente, exibidos il autoridade policial. 

§ 4' Independentemente da remo<;:ao de pessoas e coisas, deven\ a autoridade 
policial responsavel pela investiga<;:ao dos eventos com resu]tado morte requisitar 
o exame pericial do local". 

299. Registre-se, tam bern, que o referido Projeto de Lei preve regras especificas 

para a realiza<;:ao de exames periciais em casas de morte violenta, os quais serao 

71 Projeto de Lei n' 4471/2012, proposto pelos deputados federais Paulo Teixeira, Fabio Trad, Mira 
Teixeira e Delegado Prot6genes. InfonnayOes sobre a tramitayao do PL disponiveis em: 
http://www.camara.gov. br/proposicoes Web/fichadetramitacao ?idProposicao=5 56267. 
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indispensaveis quando houver apurayao de conduta de agentes do Estado. Neste caso, os 

novas dispositivos preveem que, a! em de serem elaborados em ate 10 dias, os laudos 

deveriio ser encaminhados imediatamente a autoridade policial, ao 6rgiio correicional 

correspondente, ao Ministerio P(Jb!ico e a familia da vitima, sem prejuizo da realizayiio 

de exames complementares. A! em dis so, caso os laudos niio sejam juntados aos autos no 

prazo de I 0 dias, a autoridade policial os requisitani e comunicara ao Ministerio 

Publico. Confiram-se as novas proposi9i'ies: 

"Art. 162 ....................................................................................................... . 

§ I o Nos casas de morte violenta sera obrigat6rio exame interno, 
documentayiio fotognifica e coleta de vestfgios encontrados durante o exame 
necrosc6pico. 

[ ... ] 

§ 3° 0 exame interno sempre sen\ realizado nos casas de morte violenta 
ocorrida em a96es com envolvimento de agentes do Estado. 

§ 4° Na hip6tese do § 3°, o laudo sera elaborado em ate dez dias e 
encaminhado imediatamente a autoridade policial, ao 6rgao correicional 
correspondente, ao Ministerio Publico e a familia da vftima, sem prejufzo, 
quando necessaria, de posterior remessa de exames complementares. 

[ ... ] 
§ 6° Caso o laudo nao seja juntado aos autos no prazo do § 4°, a autoridade 
policial o requisitani e comunicara o Ministerio Publico." (NR) 

"Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infrayiio, a autoridade providenciara imediatamente para que nao se altere o 
estado das coisas ate a chegada dos peritos, que deveriio instruir seus laudos 
com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

[ ... ] 
§ 2° Nos casos de morte violenta ocorrida em a96es com envolvimento de 
agentes do Estado, o laudo sera entregue a autoridade requisitante em ate dez 
dias, scm prejufzo, quando necessitrio, de posterior remessa de exames 
complementares." 

300. Como se pode constatar, o Projeto de Lei n° 4.471/2012 visa a atender a 
necessidade de correta e devida apura9iio de casas envolvendo letalidade no emprego 

da for9a estatal. Alem disso, ao refor9ar a regulayiio das fases, procedimentos e 

pressupostos fundamentais de uma investigayiio eficaz, o referido Projeto de Lei 

garantira que as a96es que envolvam o emprego de for9a leta! policial - outrora 

designadas genericamente como "resistencia seguida de morte", ou documentadas em 

"autos de resistencia" -, sejam rigorosamente submetidas a devida aprecia9iio do sistema 
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judiciario brasileiro. 

301. Desse modo, o Projeto de Lei n° 4.471/2012 acolhe os reclamos dos direitos 

humanos, ja que observa as regras de tratados intemacionais dos quais o Brasil e 
signatario. Neste sentido, mencionem-se os principios das Na9oes Unidas para a 

preven9iio efetiva e investiga9iio de execu96es sumarias, arbitrarias e extralegais, 

adotados em 24 de maio de 198972
: 

1. Os Governos proibirao par lei todas as execuviies extrajudiciais, arbitrarias au 
sumarias e velarao para que, todas essas execuviies sejam tipificadas como crimes 
no seu direito penal e sejam puniveis com penas adequadas que tenbam em conta a 
gravidade de tais infracviies. Nao poderiio ser invocadas para justificar essas 
execuviies circunstincias excepcionais, como por cxemplo, o estado de guena au de 
risco de guena, a instabilidade politica interna nem nenhuma outra emergencia 
publica. Essas execuviies nao serao levadas a cabo em nenhuma circunstil.ncia, nem 
sequer em situaviies de conflito armada interno, de abuso au de usa ilegal da forva 
par parte de um funciom\rio publico ou de outra pessoa que atue com can\cter oficial 
au de outrem que atue par instigaviio, au com o consentimento au aquiescencia 
daquela, nem mesmo em situa9iies em que a morte se verifique durante a prisiio 
preventiva. Esta proibiviio prevalecen\ sabre as decretos promulgados pela 
autoridade executiva. [ ... ] 

302. Alem disso, a partir da premissa de que a eficacia de uma investiga.;iio 

implica, dentre outros fatores, a sua imparcialidade, o Projeto de Lei n° 4.471/2012 

garante que a investiga.;iio sera capaz de detenninar se a for.;a utilizada foi ou niio 

justificada segundo as circunstiincias presentes no caso concreto e de identificar e 

pumr os responsaveis em caso de eventual abuso. 

303. Nesse contexto, o projeto ora proposto garante ainda a preserva.;iio dos 

meios de prova em rela.;iio it pericia, it coleta, conserva.;iio e exame dos vestigios e 

a coleta da maior amplitude possivel de elementos materiais aptos a permitir a 

correta e isenta apura.;iio dos fatos pelos 6rgiios do sistema de justi.;a, sempre que 

da a.;iio dos agentes do Estado resultar ofensa it integridade corporal ou it vida de 

qualquer cidadiio. 

304. A proposta assegura, ainda, que niio havera mais uma tramita.;iio especifica 

de procedimentos que tenham como objeto central a resistencia, sempre que esta tiver 

como resultado uma ofensa fisica ou mesmo morte. Nesses casos, devera ser respeitada 

a apura.;iio primordial tanto do evento morte quanta das eventuais lesoes corporais, 

72 Anexo 4 - Organizac;ao das Nac;Oes Unidas. Conselho EconOmico e Social das Nac;Oes Unidas 
(ECOSOC), Reso!uyiio n . 1989/65, de 24 de maio de 1989. Disponivel em: 
http://www.rcdh.es.gov.br/sites/default/files/1989%200NU%20Principios%20Prevencao%20Investigacao 
%20Execucoes%20Extrajudiciais.pdf 
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segundo as competencias materiais determinadas pela legislac;ao vigente e aplicadas a 

tais atos. Afasta-se assim, qualquer possibilidade de que uma eventual resistencia de 

urn cidadao a ordem legitima de autoridade publica prevalec;a sabre eventual 

consequencia leta! da ac;ao do agente publico. 

305. Portanto, a sua aprovac;ao proporcionani a ampliac;ao do controle e da 

fiscalizac;iio sabre a atividade de seguranc;a publica, de maneira eficiente e 

independente, de modo a diminuir excessos e garantir a responsabilizac;ao pelos 

atos que nao estejam condizentes com as conquistas do Estado Democnitico de 

Direito e com os anseios sociais pela reduc;ao da violencia estatal e da letalidade de 

suas ac;oes. 

306. Como se pode aferir, o referido Projeto de Lei encontra-se em 

conformidade com os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, alem de 

observar irrestritamente o devido processo legal por meio da conduc;ao de uma 

investigac;ao sistematizada e de busca pela reduc;ao de falhas, o que se mostra 

imprescindivel para coibir pniticas violadoras de direitos humanos. 

307. Por isso, o Estado brasileiro, na medida em que reconhece seus deveres 

intemacionais, ja se encontra trabalhando para aprimorar seus procedimentos intemos, 

de modo a que haja uma investigac;ao completa, imediata e imparcial de todos os casas 

suspeitos de execuc;ao sumaria, arbitraria e extralegal que possam ensejar violac;ao a 

direitos humanos. Considerando que o prop6sito das investigac;oes deve ser o de 

estabelecer as causas, as razoes e autoria de qualquer ato ou pratica que possa ter 

causado a morte de uma pessoa, devem ser fortalecidos os mecanismos de apurac;ao, 

seja atraves de exames periciais adequados (analise de qualquer prova fisica ou 

documental), seja pela colheita de relatos de testemunhas, tudo de modo a que a 

investigac;ao possa distinguir a morte natural ou acidental do homicidio. 

308. Em virtude do fato de que leis protetoras do direito a vida e da integridade 

de pessoas ja se encontram vigentes no ordenamento juridico brasileiro, e de que outras 

medidas de carater legislativo ja estao sendo implementadas para que se aprimorem e 

se fortalec;am os mecanismos democraticos e institucionais para controle, 

investigac;iio e processamento de fatos delitivos de qualquer natureza, toma-se 

in6cuo o pedido dos representantes para que urn protocolo nacional seja editado pelo 

Estado brasileiro. 0 que tamara eficiente a apurac;ao de crimes desse genera niio e a 
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edic,;ao de mais urn protocolo nacional de diligencias em investigac,;oes de graves 

violac,;i'ies de direitos humanos, mas, sim, o fortalecimento e aperfeic,;oamento da 

atuac,;ao dos 6rgaos ligados it apurac,;ao desses crimes. 

309. Por fim, alem de urn mero protocolo nacional nao ser um instrumento 

suficiente para o designio proposto pelos representantes, outro fato que nao pode ser 

desconsiderado e que o pedido dirigido a esta Colenda Corte tambem e inadequado na 

medida em que visa a impor, por meio unilateral, mudanc,;as estruturais na legislac,;ao 

domestica dos Estados Partes em detrimento do processo democratico estabelecido na 

Constituic,;ao Federal desses paises, o que culmina tambem com a tentativa de desviar 

esta Egregia Corte de sua verdadeira competencia: a de julgar apenas as violac,;oes de 

direitos humanos supostamente cometidas. Em outras palavras, as medidas acima 

solicitadas escapam ao conjunto de reparayoes que podem ser determinadas em 

sentenc,;a, de maneira legitima e viavel, por esta Honoravel Corte. Por todas essas 

razi'ies, o Estado brasileiro requer que o pedido seja declarado improcedente. 

3.2 Da Investiga~;ao Criminal promovida pelo Ministerio Publico 

310. 0 Supremo Tribunal Federal concluiu, em Recurso Extraordinario no 

593727
, que o Ministerio Publico tern competencia constitucional para promover 

investigac,;ao de natureza penal, ressalvadas as hip6teses de reserva constitucional de 

jurisdic,;ao e respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob 

investigac,;ao do Estado. 

"0 MP dispoe de competencia para promover, par autoridade propria, e par 
prazo razmivel, investigac,;oes de natureza penal, desde que respeitados os 
direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado e qualquer pessoa sob 
investigac,;iio do Estado, observadas, sempre, par seus agentes, as hip6teses de 
reserva constitucional de jurisdic,;iio e, tambem, as prerrogativas profissionais de 
que se acham investidos, em nosso pais, os advogados (lei 8906/94, artigo 7', 
incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuizo da possibilidadc - sempre 
presente no Estado Democnitico de Direito - do permanente controle 
jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (sumula vinculante 14), 
praticados pelos membros des sa instituic,;iio." 

311. Sabre a questao, a Resoluc,;ao do Conselho Nacional do Ministerio Publico 

numero 13, de 2 de outubro de 200673
, que regulamenta o art. 8° da Lei Complementar 

75/93 e o art. 26 da Lei n. 0 8.625/93, disciplina, no ambito do Ministerio Publico, a 

73 Disponivel em: htto://www.cnmo.mp.br/portal/resolucoes/2915-resolucao-13 
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instaura9i'io e tramita91io do procedimento investigat6rio criminal. 0 procedimento 

investigat6rio criminal podeni ser instaurado de oficio, por membro do Ministerio 

Publico, no ambito de suas atribui96es criminais, ao tamar conhecimento de infra91io 

penal, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provoca9i'io. 

312. 0 membra do Ministerio Pliblico, no exercicio de suas atribui96es 

cnmmms, devera dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu 

recebimento, as representa96es, requerimentos, peti96es e pe9as de informa9i'io que 

lhes sejam encaminhadas, podendo este prazo ser prorrogado, fundamentadamente, por 

ate 90 (noventa) dias, nos casas em que sejam necessarias diligencias preliminares para 

a investiga9i'io dos fatos para formar juizo de valor. (Artigo 3°) 

313. Da instaura9i'io do procedimento investigat6rio criminal far-se-a 

comunica9i'io imediata e escrita ao Procurador-Geral da Rep{Jblica, Procurador Geral de 

Justi9a, Procurador-Geral de Justi9a Militar ou ao 6rgil.o a quem incumbir por 

delega9i'io, nos termos da lei. (Artigo 5°) 

314. Sem prejuizo de outras providencias inerentes a sua atribui9i'io funcional e 

legalmente previstas, o membro do Ministerio Publico, na condu9il.o das investiga96es, 

podeni fazer ou determinar vistorias, inspe96es e quaisquer outras diligencias, requisitar 

informa96es, exames, pericias e documentos de autoridades, 6rgil.os e entidades da 

Administra<;il.o Publica direta e indireta, da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municipios, requisitar informa<;5es e documentos de entidades privadas, inclusive 

de natureza cadastral. 

315. Podera, ainda, notificar testemunhas e vitimas e requisitar sua condu<;il.o 

coercitiva, nos casas de ausencia injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais, 

acompanhar buscas e apreens5es deferidas pela autoridade judiciaria, acompanhar 

cumprimento de mandados de prisil.o preventiva ou temporaria deferidas pela autoridade 

judiciaria, expedir notifica<;5es e intima96es necessiirias, realizar oitivas para colheita de 

informa96es e esclarecimentos, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de 

cariiter p1Jblico ou relativo a servi<;o de releviincia publica, requisitar auxi!io de for<;a 

policial. (Artigo 6°) 

316. Nenhuma autoridade publica ou agente de pessoa juridica no exercicio de 

fun<;i'io publica poderii opor ao Ministerio Publico, sob qualquer pretexto, a exce<;il.o de 

sigilo, sem prejuizo da subsistencia do cariiter sigiloso da informa<;il.o, do registro, do 

96 



549
dado ou do documento que lhe seJ a fomecido. 0 prazo minimo para resposta as 

requisic;oes do Ministerio Publico sera de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebirnento, 

salvo hip6tese justificada de releviincia e urgencia e ern casos de complementa<;:iio de 

informa<;:oes. 

317. Ressalvadas as hip6teses de urgencia, as notificac;oes para comparecimento 

devem ser efetivadas corn antecedencia minima de 48 horas, respeitadas, em qualquer 

caso, as prerrogativas legais pertinentes. A notificac;iio devera mencionar o fato 

investigado, salvo na hip6tese de decreta.yiio de sigilo, e a faculdade do notificado de se 

fazer acompanhar por advogado. 

318. Cada unidade do Ministerio Publico manteni, para conhecimento dos 6rgiios 

superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletr6nico, do andamento de 

seus procedimentos investigat6rios criminais. 0 controle referido no paragrafo anterior 

poder:i ter nivel de acesso restrito ao Procurador-Geral da Republica, Procurador-Geral 

de Justi.ya ou Procurador Geral de Justi<;:a Militar, mediante justificativa lan.yada nos 

autos. Os atos e pe.yas do procedimento investigat6rio criminal sao publicos, salvo 

disposi.yiio legal ern contrario ou por razoes de interesse publico ou conveniencia da 

investiga<;:iio. 

319. A publicidade consistira na expedi<;:iio de certidiio, mediante requerimento 

do investigado, da vitima ou seu representante legal, do Poder Judiciario, do Ministerio 

Publico ou de terceiro diretamente interessado; no deferimento de pedidos de vista ou 

de extrac;iio de capias, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas 

referidas ou a seus advogados ou procuradores com poderes especificos, ressalvadas as 

hip6teses de sigilo; na presta.yiio de informa.yoes ao publico em geral, a criterio do 

presidente do procedimento investigat6rio criminal, observados o principia da 

presunc;iio de inocencia e as hip6teses legais de sigilo. 

320. 0 presidente do procedirnento investigat6rio criminal podera decretar o 

sigilo das investiga.yoes, no todo ou em parte, por decisiio fundarnentada, quando a 

elucidac;iio do fato ou interesse publico exigir; garantida ao investigado a obtenc;iio, por 

c6pia autenticada, de depoimento que tenha prestado e dos atos de que tenha, 

pessoalmente, participado. 
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3.3 Controle externo da Atividade Policial exercido pelo Ministerio Publico e a 

efetividade das investigar;oes 

321. lgualmente importante para a efetividade das investiga<;:oes e a atividade de 

controle extemo da Atividade Policial exercida pelo Ministerio Publico, conforme 

previsi'io da Constitui<;:i'io Federal de 198874
• Segundo o artigo 129, incisos VI, VII e 

VIII, da Constitui<;:ao, sao fun<;:oes institucionais do Ministerio Publico, entre outras, 

exercer o controle extemo da atividade policial, na forma da lei complementar; e 

requisitar diligencias investigat6rias e a instaura<;:ao de inquerito policial, indicados os 

fundamentos juridicos de suas manifesta<;:oes processuais. 

322. Conforme a Lei Complementar n. 75, de 20 de maw de 1993 75
, que 

aprofundou o conteudo constitucional, o Ministerio Publico da Unii'io exerceni o 

controle extemo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais 

podendo ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; ter acesso a 

quaisquer documentos relativos a atividade-fim policial; representar a autoridade 

competente pela ado<;:i'io de providencias para sanar a omissao indevida, ou para 

prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; requisitar a autoridade competente 

para instaura<;:i'io de inquerito policial sabre a omissao ou fato ilicito ocorrido no 

exercicio da atividade policial; e promover a a<;:ao penal por abuso de poder. A prisao de 

qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territ6rios, 

deveni ser comunicada imediatamente ao Ministerio Publico competente, com indica<;:ao 

do Iugar onde se encontra o preso e c6pia dos documentos comprobat6rios da legalidade 

da prisao. 

323. 0 Estado brasileiro considera relevante destacar que estao sujeitos ao 

contra le extern a do Ministerio Publico, na forma do art. 129, VII, da Constitui<;:ao 

Federal, e da legislayao em vigor, a policia federal, policia rodoviaria federal, policia 

ferroviaria federal, policias civis, policias militares e corpos de bombeiros militares, 

bern como as policias legislativas ou qualquer outro 6rgao ou instituiyao, civil ou 

militar, a qual seja atribuida parcela de poder de policia, relacionada com a seguran<;:a e 

a persecu<;:ao criminal. 76 

74 Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
75 Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/lcp/lcp75.htm 
76 Rcsolu9iio do Consclho Nacional do Minisrerio Publico n' 20, de 28 de maio de 2007). Disponivel em: 
http://www.prba.mpf.mp.br/atuacao/criminal/controle-externo/apresentacao 
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3.4 Do Conselho Nacional do Ministerio Publico - CNMP e a inadequa<;ao do 

pedido de cria<;ao de Comissoes de Controle Externo nos MPs 

324. A Constitui9ao Federal, no artigo 130-A, paragrafo segundo, estabelece a 

competencia do Conselho Nacional do Ministerio Publico para o controle do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela 

autonomia funcional e administrativa do Ministerio Publico. Compete tamhem ao 

Conselho receber e conhecer das reclamayoes contra membros ou 6rgaos do Ministerio 

Publico da Uniao ou dos Estados, inclusive contra seus servi9os auxiliares, sem prejuizo 

da competencia disciplinar e correcional da institui9ao, podendo avocar processos 

disciplinares em curso, determinar a remo9ao, a disponibilidade ou a aposentadoria com 

subsidios ou proventos proporcionais ao tempo de servi9o e aplicar outras san9oes 

administrativas, assegurada ampla defesa. 

325. Segundo o regimento intemo do Conselho Nacional do Ministerio Publico77
, 

o Conselho poderii criar comissoes permanentes ou temporiirias, compostas por seus 

membros, para o estudo de temas e de atividades especificas, relacionados as suas areas 

de atua9ao. Sao Comissoes permanentes do Conselho, entre outras, a Comissao do 

Sistema Prisional, Controle Extemo da Atividade Policial e Seguran9a Publica. (Artigos 

30 e 31) 

326. 0 Conselho Nacional do Ministerio Publico editou a Resolu9ao no 20, de 28 

de maio de 200778
, que regulamenta o art. 9° da Lei Complementar n° 75/93 eo art. 80 

da Lei n° 8.625/93 e disciplina o controle extemo da atividade policial, uniformizando o 

assunto em todos os estados. Segundo a Resolu9ao, o controle extemo da atividade 

policial pelo Ministerio Publico tern como objetivo manter a regularidade e a adequa9ao 

dos procedimentos empregados na execu9ao da atividade policial, bern como a 

integra9ao das fun9oes do Ministerio Publico e das Policias voltada para a persecu9ao 

penal eo interesse publico. (artigo 2°) 

327. 0 controle extemo da atividade policial sera exercido na forma de controle 

difuso, por todos os membros do Ministerio Publico com atribui9ao criminal, quando do 

exame dos procedimentos que lhes forem atribuidos. Pode ser exercido, tambem, em 

77 Disponivel em: 
http://www.cnmp.gov.br/porta1/images/stories/Normas/Regimento/Regimento lnterno do CNMP Nv.pd 
f 
78 D' ' 1 ISpomve em: 
http:/ /www.cnmp.gov. br/portal/images/stories/Normas/reso1ucaon20a1teradapelaresolucao65 -20 11. pdf 
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sede de controle concentrado, atraves de membros com atribui<;i'ies especificas para o 

controle extemo da atividade policial, conforme disciplinado no ambito de cada 

Ministerio Publico. (artigo 3°) 

328. Incumbe aos 6rgiios do Ministerio Publico, quando do exercicio ou do 

resultado da atividade de controle extemo, realizar visitas ordimirias peri6dicas e, 

quando necessarias, a qualquer tempo, visitas extraordinarias, em reparti<;i'ies policiais, 

civis e militares, 6rgi'ios de pericia tecnica e aquartelamentos militares existentes em sua 

area de atribui<;iio. E seu dever examinar, em quaisquer dos 6rgiios submetidos ao 

controle segundo o ordenamento juridico intemo, autos de inquerito policial, inquerito 

policial militar, autos de prisao em flagrante ou qualquer outro expediente ou 

documento de natureza persecut6ria penal, ainda que conclusos a autoridade, deles 

podendo extrair c6pia ou tamar apontamentos, fiscalizando seu andamento e 

regularidade. 

329. Cabe, ainda, fiscalizar a destina<;ao de armas, valores, substiincias 

entorpecentes, veiculos e objetos apreendidos. Fiscalizar o cumprimento dos mandados 

de prisao, das requisi<;i'ies e demais medidas determinadas pelo Ministerio Publico e 

pelo Poder Judiciario, inclusive no que se refere aos prazos, verificar as c6pias dos 

boletins de ocorrencia ou sindiciincias que ni'io geraram instaura<;ao de Inquerito Policial 

e a motiva<;ao do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instaura<;ao do 

inquerito, se julgar necessaria. 

330. Comunicar a autoridade responsive! pela reparti<;ao ou unidade militar, bem 

como a respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providencias, no 

caso de constata<;ao de irregularidades no trato de questoes relativas a atividade de 

investiga<;ao penal que importem em falta funcional ou disciplinar. Solicitar, se 

necessaria, a presta<;ao de auxilio ou colabora<;ao das corregedorias dos 6rgaos policiais, 

para fins de cumprimento do controle externo. Fiscalizar cumprimento das medidas de 

quebra de sigilo de comunica<;oes, na forma da lei, inclusive atraves do 6rgao 

responsavel pela execu<;ao da medida. Expedir recomenda<;oes, visando a melhoria dos 

servi<;os policiais, bern como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja 

de responsabilidade do Ministerio Publico, fixando prazo razoavel para a ado<;ao das 

providencias cabiveis. 
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331. Incumbe, ainda, aos 6rgaos do Ministerio Publico, havendo fundada 

necessidade e conveniencia, instaurar procedimento investigat6rio referente a ilicito 

penal ocorrido no exercicio da atividade policial. 0 Ministerio Publico podera instaurar 

procedimento administrativo visando a sanar as deficiencias ou irregularidades 

detectadas no exercicio do controle externo da atividade policial, bern como apurar as 

responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisi.yoes 

pertinentes. 

332. Aos membros do Ministerio Publico, no exercicio das fun.yoes de controle 

externo da atividade policial, sera assegurado livre ingresso em estabelecimentos ou 

unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bern como casas prisionais, 

cadeias publicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas 

custodiadas, detidas ou presas, a qualquer titulo, sem prejuizo das atribui.yoes previstas 

na Lei de Execu.yao Penal que forem afetadas a outros membros do Ministerio Publico. 

333. Ser-lhes-a assegurado, ainda, acesso a qumsquer documentos, 

inforrnatizados ou nao, relativos a atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de 

policia tecnica desempenhadas por outros 6rgaos, em especial ao registro de mandados 

de prisao, ao registro de fian.yas, ao registro de arrnas, valores, substiincias 

entorpecentes, veiculos e outros objetos apreendidos, ao registro de ocorrencias 

policiais, representa.yoes de ofendidos e notitia criminis, ao registro de inqueritos 

policiais, ao registro de tern1os circunstanciados, ao registro de cartas precat6rias, ao 

registro de diligencias requisitadas pelo Ministerio Publico ou pela autoridade judicial, 

aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou obj etos a pericia, aos 

registros de autoriza.yoes judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancario e de 

comunica.yoes, aos relat6rios e solu.yoes de sindiciincias findas. Acompanhar, quando 

necessaria ou solicitada, a condu.yao da investiga.yao policial civil ou militar. Requisitar 

a autoridade competente a instaura.yao de inquerito policial ou inquerito policial militar 

sabre a omissao ou fato ilicito ocorrido no exercicio da atividade policial, ressalvada a 

hip6tese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de a.y1io penal. 

Requisitar informa.yoes, a serem prestadas pela autoridade, acerca de inquerito policial 

nao concluido no prazo legal, bern assim requisitar sua imediata remessa ao Ministerio 

Publico ou Poder Judiciario, no estado em que se encontre. Receber representa.yao ou 

peti.y1io de qualquer pessoa ou entidade, por desrespeito aos direitos assegurados na 

Constitui.yao Federal e nas leis, relacionados com o exercicio da atividade policial. Ter 
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acesso ao preso, em qualquer momenta. Ter acesso aos relatorios e laudos periciais, 

ainda que provisorios, incluindo documentos e objetos sujeitos it pericia, guardando, 

quanto ao conteUdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuidos, 

ou quando necessaria it salvaguarda do procedimento investigatorio. 

3.5 Transparencia e controle das atividades desempenhadas pela Policia, 

Ministerio Publico e Poder Judiciario 

334. As atividades desempenhadas pelos orgaos em apre<;o estiio 

inquestionavelmente ligadas, sugerindo uma perspectiva de continuidade dos trabalhos. 

Tal entendimento nao se mostra equivocado. Entretanto, e necessaria ao regular 

desempenho de suas competencias urn procedimento proprio, que atenda its suas 

necessidades tecnicas. 

335. Nao se imagina urn sistema (mico capaz de abarcar as caracteristicas 

demandadas pelas peculiaridades das atividades de todos os orgaos. Dessa forma, como 

demonstrado, ha urn procedimento proprio para cada ente, contando com mecanismos 

de acompanhamento e fiscaliza<;iio. 

336. Estes sistemas garantem o respeito ao principia da publicidade, principia 

regente da Administra<;iio Publica. Desse modo, objetivam maior transparencia e 

proporcionam a participa<;iio da sociedade no monitoramento dos atos praticados pelo 

poder publico, nos termos do artigo 5°, inciso XXXIII, da Constitui<;iio Federal de 1988. 

337. Ante o exposto, verifica-se a existencia de diversos mecanismos de controle 

e monitoramento das atividades de orgiios responsaveis pela investiga<;iio de crimes, 

mostrando-se desnecessaria e aparentemente ineficaz a cria<;iio de outro mecanismo. 

3. 6 Inadequat;iio do pedido para criat;iio de varas especializadas na jus tit; a 

comum para crimes que constituem grave violat;iio de direitos humanos 

cometidos par policiais civis e militares 

338. Em que pese reconhecer a especializa<;iio das varas judici:irias como 

importante mecanismo de otimiza<;iio na eficiencia da presta<;iio jurisdicional, o Estado 

brasileiro considera inadequada a medida proposta pelos representantes das vitimas 
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tendo em vista que a especializac,;ao das varas judiciiirias jii e realidade na conformac,;ao 

da organizac,;ao judiciiiria brasileira. 

339. A organizac,;ao do sistema judiciiirio no Brasil e assunto de competencia da 

Uniao e dos Estados Federados. A Constituic,;ao Federal de 1988 estabelece, em seu 

artigo 21, inciso XIII, competir a Uniao organizar e manter o Poder Judiciiirio, o 

Ministerio Publico do Distrito Federal e dos Territ6rios e a Defensoria Publica dos 

Territ6rios; e no art. 125, que os Estados organizarao sua Justic,;a, observados os 

principios estabelecidos no texto constitucional. 

340. No exercicio desta competencia constitucional, a justic,;a estadual e 

organizada pelos Estados Federados por meio de mecanismos que incluem a criac,;ao de 

varas especializadas confonne a natureza da materia abordada no processo. Essa 

especializac,;ao visa a melhor atender demandas que representam numeros expressivos 

de processos e, alem disso, se referem a areas temiiticas cuja significativa especificidade 

demanda conhecimentos mais aprofundados por parte dos operadores do Direito que 

nelas atuam. 

341. Com esse intuito, jii existem, na estrutura das justic,;as dos Estados, diversas 

varas especializadas, como ilustra o griifico abaixo/9 que reflete dados compilados pelo 

Conselho Nacional de Justic,;a em relat6rio intitulado "Justic,;a em numeros 2015"80
. 
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298. E importante destacar que a criavilo dessas varas deve se limitar a situa9oes 

estritamente necessarias, para que nao se perca o proposito que justifica esta pratica. 

Dessa forma, e sem prejuizo da relevancia devida ao tema, ni'io seria adequada a cria9ao 

342. E importante destacar que a criavi'io dessas varas deve se limitar a situavoes 

estritamente necessarias, para que nao se perca o prop6sito que justifica esta pratica. 

Dessa forma, e sem prejuizo da releviincia devida ao lema, ni'io seria adequada a cria9ao 

de varas especializadas na justi9a comum para crimes que constituem grave violac;ao de 

Direitos Humanos cometidos por policias civis e militares, uma vez que as Varas 

Criminais possuem capacidade tecnica necessaria para processar e julgar tais crimes. 

343. Nota-se, portanto, ja haver urn processo de cria9ao de juizados e varas a 

partir da especialidade da materia que propicia que os crimes de violac;oes de direitos 

humanos sejam processados e julgados por autoridades com expertise para o 

desempenho de tais fun9oes. 

344. Demonstrada a especializavao dos 6rgaos do Poder Judiciario brasileiro, o 

Estado brasileiro aproveita a oportunidade que !he foi franqueada para discorrer sobre 

outras medidas para a garantia da efetividade da prestavao jurisdicional em hip6teses de 

viola9oes de direitos humanos como as narradas no presente caso. Merece destaque a 

inova9i'io veiculada pela Lei n° 9.299, de 7 de agosto de 1996, que excluiu do rol dos 

crimes militares os crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, atribuindo a 
Justic;a Comum o julgamento dos referidos delitos. Mencionada lei revogou dispositivos 

do C6digo Penal Militar e de Processo Penal Militar brasileiros, provocando 

importantes modificavoes no sistema processual penal militar ate entao vigente no pais. 

Vejamos: 

Art. lo 0 art. 9° do Decreta-lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969- C6digo Penal 
Militar, passa a vigorar corn as seguintes alterayoes: 
Art. 9o 

( ... ) 
Paragrafo unico. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida 
e cornetidos contra civil, serao da cornpetencia da justiya comurn 

Art. 2° 0 caput do art. 82 do Decreta-lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 -
C6digo de Processo Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redayao: 

( ... ) 
"Art. 82. 0 foro militar e especial, e, exceto nos crimes do1osos contra a vida 
praticados contra civil, a ele estao sujeitos, em tempo de paz: 

( ... ) 
.§_LNos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justi9a Militar 
encarninhara os autos do inquerito policial rnilitar a justi~a comurn." (grifo 
nosso) 
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345. Em igual sentido, a Emenda Constitucional n. 45/04, ao alterar o art. 125, § 

4° da Constitui9ao Federal, disp6s que "Compete a Justi9a Militar estadual processar e 

julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as a96es judiciais 

contra atos disciplinares militares, com a ressalva concemente a competencia do juri 

quando a vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sabre a perda do posto 

e da patente dos oficiais e da gradua9ao das pra9as.u 

346. Dessa forma, a legisla9ao constitucional e legal brasileira vigente nos dias 

atuais preve a competencia do tribunal do juri, instituto vinculado a Justi9a Comum, 

para o julgamento de crimes cometidos por policiais militares contra civis. No que se 

refere aos crimes dolosos contra a vida cometidos por policiais civis, a competencia 

remanesce do Tribunal do Juri dos estados. 

347. A preocupa9ao do Estado brasileiro na apura9ao eficiente de graves 

viola96es de direitos humanos e evidenciada, ainda, pela edi9ao de atos nonnativos 

avan9ados na tematica, a exemplo da Resolu9ao n° 8 de 21 de dezembro de 2012, do 

entao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana81 (hoje Conselho Nacional de 

Direitos Humanos ), 6rgao vinculado ao Ministerio das Mulheres, da Igualdade Racial e 

dos Direitos Humanos, com destaque para o trecho abaixo transcrito: 

( ... ) 

Considerando que todo caso de homicidio deve receber do Estado a mais cuidadosa 
e dedicada atetwao e que a prova da exclusao de sua antijuridicidade, par legitima 
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercicio 
regular de direito, apenas podera ser verificada ap6s ampla investiga9ao e instruyao 
criminal e no curso de a9a0 penal; 
Considerando que nao existe, na legislayao brasileira, excludente de "resistencia 
seguida de morte", frequentemente documentada par "auto de resistencia", o 
registro do evento deve ser como de homicidio decorrente de interven9llo policial 
e, no curso da investiga9ao, deve-se verificar se houve, ou nao, resistencia que 
possa fundamentar excludente de antijuridicidade; 
( ... ) 
recomenda: 
Art. 2° Os 6rgaos e institui96es estatais que, no exercfcio de suas atribui96es, se 
confrontarem com fatos classificados como "lesao corporal decorrente de 
interverwao policial" ou "homicidio decorrente de intervenyao policial" devem 
observar, e1n sua atuac;ao, o seguinte: 
I - os fatos serao noticiados imediatamente a Delegacia de Crimes contra a Pessoa 
ou a reparti9ao de poll cia judiciaria, federal ou civil, com atribuiyao assemelhada, 
nos tennos do art. 144 da Constitui9ao, que devera: 
a) instaurar, inquerito policial para investigayao de homicidio ou de lesao corporal; 
b) comunicar nos tennos da lei, o ocorrido ao Ministerio Publico. 

81 Disponivel em: <http://www. sdh.gov. br/sobre/participacao-social/cddph/resolucoes/20 12/resolucao-08-
auto-de-resistencia> 
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(. .. ) 
VI - cumpre garantir, nas investiga<;5es e nos processos penais relativos a 
homicidios ocorridos em confrontos policiais, que seja observado o disposto na 
Resolu<;ao 1989/65 do Conselho Econ6mico e Social das Nac;5es Unidas 
(ECOSOC). 
(. . ) 
VIII - no ambito do Ministerio Publico, o inquerito policial sen\ distribuido a 
membra com atribui<;ao de atuar junto ao Tribunal do Juri, salvo quando for 
hipotese de "lesao corporal decorrente de intervenQiio policial"; 
IX - as Corregedorias de Policia detenninarao a imediata instaura<;ao de processos 
administrativos para apurar a regularidade da ac;ao policial de que tenha resultado 
morte, adotando prioridade em sua tramita<;ao 
XIV - seni divulgado, trimestralmente, no Diario Oficial da unidade federada, 
relatorio de estatisticas criminais que registre o numero de casas de morte au lesoes 
corporals decorrentes de alas praticados por policiais ci vis e militares, bem como 
dados referentes a vitimas, classificadas par genera, faixa euiria, rac;a e cor; 
( .... ) 
XIX - cumpre garantir a devida repara<;ao as vitimas e a familiares das pessoas 
mortas em decorrencia de intervenc;oes policiais; 
XXI - cumpre condicionar o repasse de verbas federais ao cumprimento de metas 
publicas de redu<;i\o de: 
a) maries decorrentes de intervenc;ao policial em situa<;5es de alegado confronto; 
b) homicidios com suspeitas de ac;ao de grupo de extenninio com a participac;ao de 
agentes publicos; e 
c) desaparecimentos forc;ados registrados com suspeita de participac;ao de agentes 

publicos. 
( ... ) 
Art. 3" Cumpre ao Ministerio Publico assegurar, par meio de sua atuac;iio no 

controle externo da atividade policial, a investigac;iio isenta e imparcial de 
homicidios decorrentes de ac;iio policial, sem prejuizo de sua propria iniciativa 
investigatoria, quando necessaria para instruir a eventual propositura de ac;iio penal, 
bern como zelar, em conformidade com suas competencias, pela tramitac;ao 
prioritaria dos respectivos processos administrativos disciplinares instaurados no 
ambito das Corregedorias de Policia. 

348. Em complemento a normativa vigente, existem projetos de lei em tramite no 

Congresso Nacional abordando a questiio da violencia policial, tais como o PL 

790/2015 82, que preve a reparayao dos danos sofridos por vitimas de disparo de armas 

de fogo decorrentes de conflitos envolvendo foryas policiais. 

349. Por fim, o Estado brasileiro considera relevante levar ao conhecimento desta 

Honoravel Corte a inforrnayi'io de que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 

estado em que ocorreram as alegadas violayoes de direitos humanos objeto do presente 

caso, instaurou uma comissao parlamentar de inquerito ( CPI) para investigar os autos de 

resistencia, como sao conhecidos os homicidios decorrentes de intervenyao policial. 0 

82 Disponivel em 
<http:/ /www2.camara.icg.br/proposicoes Web/fichadetramitacao ?idProposicao= 104908 8> 
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projeto de resoluvao 159115, que criou a CPI foi aprovado no dia 7 de outubro de 2015, 

em discussao unica, com 47 votos favoraveis e urn contnirio83 

350. Em vista do exposto, o Estado brasileiro nao nega a extrema gravidade das 

alegadas viola9oes de direitos humanos no caso em julgamento, mas considera que a 

atual confonnavao do sistema judiciario brasileiro e apta a fornecer a presta9ao 

jurisdicional efi.caz em casas similares. 

3. 7 Inadequar;iio do pedido para criar;iio de regras objetivas para a substituir;iio 

dejuizes 

351. Sustentam os representantes das vitimas a necessidade de que os Tribunais 

estabelevam criterios objetivos para substituivao dos juizes titulares em caso de sua 

ausencia, decorrentes do exercicio de ferias ou licenvas, a fim de evitar a violavao do 

principia do juiz natural. 

352. 0 pedido fonnulado e de todo impertinente, por partir de premJssa 

equivocada. 0 ordenamento juridico brasileiro ja dispoe de regras tanto em sede 

constitucional como infraconstitucional que asseguram a objetividade dos afastamentos 

e substituivao de magistrados. Tais regras estao previstas na Constituivao Federal de 

1988, no C6digo de Processo Civil brasileiro, na Lei Complementar n° 35, de 14 de 

marva de 1979, que dispoe sabre a Lei Organica da Magistratura. 

353. A Constitui9ao Federal de 1988, em seus artigos 93 e 96, elenca situa9oes 

que dao ensejo a substitui9ao de Magistrados, como nos casas de removao, 

disponibilidade, aposentadoria, ferias, licen9a e outros afastamentos. 0 artigo 96 preve 

que a atribui9ao de competencia com rela9ao a concessao de ferias, afastamentos e 

licenvas competem privativamente aos tribunais. 

354. A Lei Organica da Magistratura, em seu artigo 21, regulamenta as situa9oes 

que ensejariam a substituivao de Magistrados, como nos casas de ferias, licenva e 

afastamentos. Preve tambem a hip6tese de afastamento com carater de penalidade, a 

removao compuls6ria, a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de 

83 Conforme noticia divulgada no sitio eletrilnico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro,Disponivel em:_-:: 
http://www.alerj .rj. gov. br/Busca/OpenPage.asp?Codigo URL -5 0469&F onte-Dados> 
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servwo, a aposentadoria compulsoria e a demissao. Todas essas situa96es enseJam 

substitui96es, que ocorrem segundo ritos estabelecidos nessa mesma lei. 

355. A remo9i'io e uma das situa96es que pode ensejar a substitui9ao de 

Magistrados. Todavia, como consequencia da inamovibilidade, garantia conferida 

constitucionalmente aos Magistrados, o Juiz nao podera ser removido ou promovido 

senao com seu assentimento, manifestado na forma da lei, ressalvado o disposto no art. 

45, item I. Este ultimo artigo dispoe que o Tribunal ou seu orgao especial podera 

determinar, por motivo de interesse publico, em escrutinio secreta e pelo voto de dais 

ter9os de seus membros efetivos, a remoyao de Juiz de instiincia inferior e a 

disponibilidade de membra do proprio Tribunal ou de Juiz de instancia inferior, com 

vencimentos proporcionais ao tempo de servi9o. 

356. Consta da referida lei um titulo que se ocupa exclusivamente das regras de 

substitui9ao nos Tribunais. Estabelece o artigo 114 que o Presidente do Tribunal e 

substituido pelo Vice-Presidente, e este e o Corregedor, pelos demais membros, na 

ordem decrescente de antiguidade. Para compor o quorum de julgamento, o magistrado, 

nos casas de ausencia ou impedimenta eventual, sera substituido por outro da mesma 

Ciimara ou Turma, na ordem de antiguidade, ou, se impassive!, de outra, de preferencia 

da mesma Se9iio especializada, na forma prevista no Regimento Intemo. Na ausencia de 

criterios objetivos, a convoca9iio far-se-a mediante sorteio publico, realizado pelo 

Presidente da Camara, Turma ou Se9ao especializada, nos termos do art. 117. 

357. Em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a 30 (trinta) dias, de 

membra dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais, poderao ser convocados 

Juizes, por decisao da maioria absoluta do Tribunal respectivo, ou, se houver, de seu 

Orgao Especial, nos termos do art. 118. paragrafo primeiro, incisos de I ao V desse 

artigo estabelece que esta convoca9ao far-se-a mediante sorteio publico dentre os Juizes 

Federais, para o Tribunal Federal de Recursos; o Corregedor e Juizes Auditores para a 

substitui9i'io de Ministro togado do Superior Tribunal Militar; os Juizes da Comarca da 

Capital para os Tribunais de Justi9a dos Estados onde nao houver Tribunal de Al<;ada e, 

onde houver, dentre os membros deste para os Tribunais de Justi9a e dentre os Juizes da 

Comarca da sede do Tribunal de Al9ada para o mesmo; os Juizes de Direito do Distrito 

Federal, para o Tribunal de Justi9a do Distrito Federal e dos Territorios e os Juizes 

Presidentes de Junta de Concilia9ao o Julgamento da sede da Regiao para os Tribunais 

Regionais do Trabalho. 
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358. Ja a Lei no 5.869, de II de janeiro de 1973, que instituiu o C6digo de 

Processo Civil - CPC, dedica uma se9ao para tratar dos impedimentos e suspei96es dos 

juizes. Segundo o artigo 134, incisos I a V do CPC, e defeso ao juiz exercer as suas 

fun96es no processo contencioso ou voluntiirio de que for parte; em que interveio como 

mandatiirio da parte, oficiou como perito, funcionou como 6rgao do Ministerio Publico, 

ou prestou depoimento como testemunha; que conheceu em primeiro grau de jurisdi9ao, 

tendo-lhe proferido senten9a ou decisao; quando nele estiver postulando, como 

advogado da parte, o seu conjuge ou qualquer parente seu, consanguineo ou afim, em 

linha reta; ou na linha colateral ate o segundo grau; quando ci\njuge, parente, 

consanguineo ou afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, ate o 

terceiro grau ou, quando for 6rgao de dire9ao ou de administra9ao de pessoa juridica, 

parte na causa. 

359. Segundo a norma insculpida no artigo 135, incisos I a V e pariigrafo unico 

do CPC, reputa-se fundada a suspei9ao de parcialidade do juiz, quando for amigo intima 

ou inimigo capital de qualquer das partes; alguma das partes for credora ou devedora do 

juiz, de seu ci\njuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral ate o terceiro 

grau; herdeiro presuntivo, donatiirio ou empregador de alguma das pmies; receber 

diidivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do 

objeto da causa, ou subministrar meios para atender as despesas do litigio; interessado 

no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

360. 0 artigo 136 do CPC preve, ainda, a hip6tese de o juiz declarar-se suspeito 

por motivo intima e as hip6teses em que a suspei9ao se configura. Desse modo, quando 

dois ou mais juizes forem parentes, consanguineos ou afins, em linha reta e no segundo 

grau na linha colateral, o primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que o 

outro participe do julgamento; caso em que o segundo se escusarii, remetendo o 

processo ao seu substituto legal. Aplicar-se-ao as regras de impedimenta e suspei9ao 

aos juizes de todos os tribunais. 0 juiz que violar o dever de absten9ao, ou nao se 

declarar suspeito, poderii ser recusado por qualquer das partes, conforme previsao 

contida no artigo 137 desse diploma legal. 

361. 0 CPC preve, ainda, as hip6teses nas quais o juiz deve declarar-se suspeito 

ou impedido, com o fim de assegurar a imparcialidade do Juiz nos julgamentos. Os 

artigos 134 a 138 dispoem sabre os motivos que !evam a suspei9ao e ao impedimenta. 

109 



562
362. Importante regra de garantia da imparcialidade dos juizes, e a que preve a 

possibilidade a qualquer das partes arguir, por meio de excevi'io, a incompetencia (art. 

l 12), o impedimenta (art. 134) ou a suspei91io (art. 135). Este direito pode ser exercido 

em qualquer tempo, ou grau de jurisdivi'io, cabendo it parte oferecer excevi'io, no prazo 

de quinze ( 15) dias, contado do fa to que ocasionou a incompetencia, o impedimenta ou 

a suspei9i'io. Recebida a exce9i'io, o processo ficani suspenso (art. 265, III), ate que seja 

definitivamente julgada. 

363. 0 C6digo de Processo Civil, em seu artigo 138, §§ 1' e 2', estabelece que a 

parte interessada deveni arguir o impedimenta ou a suspeivi'io, em peti91io fundamentada 

e devidamente instruida, na primeira oportunidade em que !he couber falar nos autos; o 

juiz mandara processar o incidente em separado e sem suspensao da causa, ouvindo o 

arguido no prazo de 5 (cinco) dias, facultando a prova quando necessaria e julgando o 

pedido. E, nos tribunais, caber;;\ ao relator processar e julgar o incidente. 0 C6digo de 

Processo Civil dispoe de regras que permitem que as partes atuem ativamente no 

processo, caso percebam qualquer amea9a de lesao que possa provir da falta de 

parcialidade ou imparcialidade do Juiz. 

364. Por tudo que foi exposto, o Estado brasileiro pugna pelo reconhecimento da 

inadequa91io do pedido formulado pelos representantes. 

3.8 Criw;ao de mecanismo de apoio psicol6gico e tecnico a policiais submetidos 

a situar;i5es de risco 

365. Os representantes das vitimas solicitam que a Corte Interamericana 

determine ao Estado a cria91io de mecanismo de apoio psicol6gico e tecnico a policiais 

submetidos a situa96es de risco, assegurando o afastamento daqueles acusados de casos 

graves ate a conclus1io das investiga96es. 

366. Sobre o assunto, ressalta-se a Portaria Interministerial n' 2, de 15 de 

dezembro de 2010, entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica 

e o Ministerio da Justi9a84
, que estabelece as Diretrizes Nacionais de Promo91io e 

Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Seguran9a Publica. Nesta Portaria 

preve-se, entre OS itens !7 it 26, relativos as iniciativas de aten<;ao a sa(tde e direitos 

humanos, a96es com intuito de: "18) Assegurar o acesso dos projissionais do sistema 

" Anexo 29 - Portaria lnterministerial SEDH/MJ n' 2, de 15/12/20 I 0. 
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de seguram;a publica ao atendimento independente e especializado em saude mental; e 

19) Desenvolver programas de acompanhamento e tratamento destinados aos 

profissionais de seguranr;a publica envolvidos em ar,:i5es com resultado leta! au alto 

nivel de estresse (grifos nossos)". 

367. Do ponto de vista da politica nacional de direitos humanos representada 

atualmente pelo Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3, aprovado pelo 

Decreta no 7.03 7, de 21 de dezembro de 2009, a tematica e tratada pelo Objetivo 

Estrategico III, da Diretriz II - Democratizac;:ao e modemizac;:ao do sistema de 

seguranc;:a publica, senao vejamos: 

Objetivo estrategico III: 
Promoc;:ao dos Direitos Humanos dos profissionais do sistema de seguranc;:a 
publica, assegurando sua fonnac;:ao continuada e compativel com as atividades que 
exercetn. 
A~iies programaticas: 
c) Fomentar o acompanharnento pennanente da saude mental dos profissionais do 
sistema de seguranc;:a publica, mediante servic;:os especializados do sistema de 
saude publica. 
Responsaveis: Ministerio da Justic;:a; Ministerio da Saude 
(grifos nossos) 

368. Como se depreende da leitura do objetivo estrategico acima, a ac;:ao 

programiltica apontada e de responsabilidade do Ministerio da Justic;:a, a quem compete 

a execuc;:ao da politica nacional de seguranc;:a publica e a coordenac;:ao dos 6rgaos 

policiais federais, com o apoio de outros 6rgaos como o Ministerio da Saude, no que se 

refere especificamente a saude mental dos profissionais de seguranc;:a publica. Isso se 

deve ao fato desses 6rgaos possuirem orc;:amentos e mecanismos legais para execuc;:ao 

diretas de politicas publicas. 

369. Com relac;:ao as politicas estaduais, importa destacar iniciativa do Estado do 

Rio de Janeiro, com a criac;:ao, pelo Comando Geral da Policia Militar do "Programa de 

Assistencia Psicol6gica para Policiais Militares Envolvidos em Ocorrencias com 

Potencial de Risco de Estresse P6s-Traumatico". Este programa tem como objetivo 

oferecer suporte psicol6gico aos policiais militares envolvidos em ocorrencias de risco 

que resultem em morte ou lesao corporal grave de componentes de guarnic;:ao. 0 

programa visa a amparar o policial militar em uma situac;:ao de potencial risco com 

possiveis repercussoes em sua condic;:ao psiquica e profissional, proporcionando apoio 

tecnico para retorno ao convivio profissional com a sociedade e relacionamento com 

seus familiares. Dessa forma, os policiais militares envolvidos em ocorrencias que 
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resultem em morte ou lesao corporal grave de componentes de guami<;ao deverao ser 

avaliadas por Oficial Psicol6gico da Corpora.;:ao85
. 

370. No Estado de Sao Paulo, por sua vez, existe o "Programa de 

Acompanhamento e Apoio a Policia Militar (PAAPM)", criado em 2002 com proposta 

de acompanhamento, avalia.;:ao e assistencia aos policiais militares envolvidos em 

ocorrencias de alto risco, cabendo a Diretoria de Pessoal, atraves do Centro de 

Assistencia Social e Juridica no ambito da Capital e Regiao e aos respectivos comandos 

no interior do Estado. Foi criado o Estagio de Aprimoramento Profissional -

Desenvolvimento Psico-Emocional para restabelecimento de saude mental dos policiais 

militares, sejam os envolvidos em ocorrencia de risco ou aqueles que eventualmente 

manifestem altera<;oes emocionais no seu comportamento. 

371. Os objetivos principais do programa abarcarn: i) o restabelecimento do 

equilibria emocional do policial militar; ii) a readequa<;ao da atitude e do 

comportamento do policial militar frente aos desafios e exigencias do novo conceito de 

Policia Comunitaria; iii) a sensibiliza.;:ao do policial militar para a valoriza<;ao da vida 

humana; iv) a nao banaliza.;:ao do even to morte e a defesa da dignidade da pessoa 

humana; v) e a promo<;ao da perfeita intera.;:ao do policial militar com a sociedade86
. 

372. Alem disso, ainda no Estado de Sao Paulo, destaca-se a implanta<;ao do 

Sistema de Saude Mental da Policia Militar do Estado de Siio Paulo (SisMen), criado 

pela Lei n° 9.628, de 6 de maio de 1997, e regulamentado em conformidade com o 

Decreto n° 46.039, de 23 de agosto de 2001, que tern por finalidade a preven<;ao, o 

tratamento e o restabelecimento da saude mental do policial militar. 0 ciclo de 

assistencia aos policiais militares, especificados no artigo, inicia-se por iniciativa ou 

requerimento do policial militar interessado; por convoca.;:ao do Centro de Assistencia 

Social ou dos nucleos regwnms; por iniciativa do seu comandante; ou 

excepcionalmente, por decisao judicial. 87 

85 PM RJ BOLETIM DA POLiCIA MILITAR: 
http://www.pmerj.rj.gov.br/down1oad/bo1etins/bo1pm/marco/BOL%20PM%20056.pdf 
86 Documento na integra em: http://www.observatoriodeseguranca.org/files/PAAPM.pdf 
87http://www3.po1iciami1itar.sp.gov.br/unidades/essgt/vl 5/images/Eventos/15 23SETl5 Palestra do Si 
sMen.pdf 
http:/ /www.aopp.org. br/lmprensa/Revista/ .. %5C .. %5 Cimprensa %5CRevista%5CEdicoes%5 C[23 0920 14 
172636043]Pag%2006.pdf 
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373. Verifica-se que o Estado brasileiro encontra-se comprometido como apoio 

psicol6gico e tecnico a policiais submetidos a situa.;oes de risco, haja vista as politicas 

publicas adotadas e as medidas legislativas editadas. 

3.9 Inadequa9ao do pedido de fortalecimento das ouvidorias e corregedorias 

externas de policia 

374. Solicitam os representantes que a Corte determine ao Estado o 

fortalecimento das Corregedorias e Ouvidorias Extemas de Policia, no intuito de 

ampliar seus poderes, especialmente de investigar e de exigir o controle administrativo 

eficaz do uso da for.;a, incluindo a possibilidade de determinar investiga.;ao completa, 

independente, celere e imparcial, alem da garantia de recursos humanos, financeiros e 

de estrutura para a realiza.;ao de suas fun.;oes. 

375. 0 Estado brasileiro lorna nota do pedido dos representantes das vitimas, eo 

considera inadequado na medida em que a atua.;ao apropriada das Corregedorias e 

Ouvidorias Extemas de Policia ji e realidade na conforma.;ao de grande parte dos 

Estados federados brasileiros, bern como ji existem instancias colegiadas como o 

Forum Nacional de Ouvidores de Policia (FNOP), que tern como finalidade a.;oes de 

fortalecimento e controle social das ouvidorias de policias nos diferentes estados 

brasileiros. 

376. No que lange ao funcionamento do controle social da atividade policial, 

ressalta-se que a Constitui.;ao brasileira de 1988 atribui ao Ministerio Publico a fun.;ao 

de controle e fiscaliza.;ao extemos da atividade policial, de maneira autonoma, e com 

poderes investigativos, conforme ji abordado na presente manifesta.;ao. No ambito das 

corpora.;oes policiais, as corregedorias sao 6rgaos especializados no controle intemo 

das policias, tern uma dupla fun.;ao: repressiva e corretivo-preventiva. Por urn !ado, sao 

denominadas a "policia da policia", incumbidas de investigar abusos e irregularidades, 

aplicar puni.;oes administrativas e, no caso de crime, encaminhar o inquerito ao 

Ministerio Publico. Por outro !ado, devem zelar pela qualidade do trabalho policial, 

tomando medidas de corre.;ao e de preven.;ao. 

377. Por sua vez, as ouvidorias de policia, seguran<;a publica ou defesa social tern 

poderes mais restritos, que complementam os papeis do Ministerio Publico e das 

Corregedorias, com uma diferen.;a fundamental: em graus mais ou menos elevados, as 
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ouvidorias brasileiras tern envolvido a sociedade civil na defesa da cidadania. Em 

muitos casas, alem de receber e encaminbar denuncias, publicam relat6rios, dialogam 

com a sociedade civil para definir as orienta<;oes e recomenda<;oes a serem levadas as 

autoridades, participam de audiencias publicas com as comunidades afetadas e, de modo 

geral, contribuem para a conscientiza<;ao publica. 

378. As Ouvidorias da Policia no Brasil foram criadas a partir de meados da 

decada de 1990. A primeira foi a de Sao Paulo, que data de 1995. A do Estado do Rio 

de Janeiro data de 1999. Este 6rgiio viria a suprir uma demanda por maior participa<;ao 

da sociedade civil, quando direitos dos cidadiios fossem violados ou amea<;ados pela ma 

conduta de policiais. 

3 79. A Ouvidoria de Policia e o 6rgiio responsavel por fiscalizar as 

irregularidades praticadas por policiais civis e militares, cumprindo importante papel 

como mecanismo de controle da sociedade sabre as a<;oes policiais. E atribui<;iio das 

ouvidorias de policia receber, encaminhar e acompanhar denuncias e reclama<;oes da 

popula<;iio com rela<;iio a abusos, atitudes injustas, desonestas e excessivas praticadas 

por autoridades ou agentes policiais. Apesar de nao investigar diretamente os casas que 

recebe, a Ouvidoria encaminba e acompanha cada denuncia, cobrando agilidade e rigor 

nas apura<;oes realizadas pe1a Corregedoria de Policia, 6rgiio incumbido de 

investiga<;iio, apura<;ao e puni<;ao administrativa das irregularidades cometidas por 

policiais. Cada corpora<;ao tem sua propria Corregedoria. 

380. Iniciativa pioneira no Brasil, a cria<;ao da Ouvidoria no Estado de Sao 

Paulo, por meio do Decreta n° 39.900, de 1° de janeiro de 1995, tern como base a ideia 

de que a principal fun<;ao da policia e garantir a prote<;ao dos direitos e a seguran<;a de 

todos os cidadaos, agindo sempre dentro da lei, e utilizando-se do uso da for<;a como 

recurso de ultima instiincia. 0 trabalho da Ouvidoria de Policia do Estado de Sao Paulo 

foi reconbecido publicamente pela OEA, por meio do primeiro relat6rio sabre a situa<;ao 

dos direitos humanos no Brasil, elaborado pela Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos e entregue oficialmente a Presidencia da Republica em 1997, em que a 

iniciativa estadual de ombusdsman da policia e apontada como exemp1o para o pais. 0 

relat6rio da CIDH foi resultado das informa<;oes colhidas por missao para verificar, in 

loco, a situa<;ao dos direitos humanos no Brasil. 
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381. Desde 1997, a Ouvidoria de Policia do Estado de Sao Paulo esta 

regulamentada pela Lei no 826/97, sendo apontada como modelo para outras ouvidorias 

estaduais, como as Ouvidorias dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito 

Santo, Para e do Distrito Federal. 0 funcionamento da Ouvidoria e independente, ou 

seja, ela nao esta subordinada a estrutura das policias ou da Secretaria de Seguran<;a 

Publica, o que !he garante maior liberdade para agir. 0 ouvidor, que tern urn mandata de 

dois anos, e escolhido pelo govemador a partir de uma lista de names indicados pelo 

Conselho de Defesa da Pessoa Humana (Condepe), 6rgao formado em sua maioria por 

membros da sociedade civil. 

382. A Ouvidoria da Policia tern como atribui<;iles ouvu, encaminhar e 

acompanhar elogios, denuncias, reclama<;iles e representa<;iles da popula<;ao referentes a 

atos arbitrarios, desonestos, indecorosos ou que violem os direitos individuais ou 

coletivos praticados por autoridades e agentes policiais, civis e militares. Os casas de 

viola<;ao a integridade fisica (homicidio, tortura e abuso de autoridade) tern tratamento 

prioritario. A Ouvidoria de Policia nao tern a atribui<;ao de apurar, mas, atraves do 

acompanhamento, contribui para garantir agilidade e rigor nas apura<;iles. Mantem sigilo 

das denuncias, reclama<;iles e sugestoes que recebe, garantindo tambem o sigilo da fonte 

de informa<;ao, assegurando, quando solicitada, a prote<;ao dos denunciantes. Tambem 

recebe sugestiles sabre o funcionamento dos servi<;os policiais e sugestoes de servidores 

civis e militares sabre o funcionamento dos servi<;os policiais, bern como denuncias de 

atos irregulares praticados na execu<;ao desses servi<;os, inclusive por superiores 

hierarquicos. 

383. A Ouvidoria da Policia do Estado de Sao Paulo patrocina tambem uma serie 

de a<;iles propositivas. Sao iniciativas que tern por objetivo valorizar a atividade policial 

legalista, tendo como pariimetro o fortalecimento de uma sociedade democratica. 

Formula, assim, analises e propostas para o Secretario de Seguran<;a Publica. 

384. A Ouvidoria da Policia do Estado do Rio de Janeiro (OPERJ), por sua vez, 

foi criada atraves da lei n° 3.168, de 12 de janeiro de 1999, e tern como finalidade 

receber reclama<;iles ou elogios relacionados a policiais civis e militares, sendo uma 

atividade tecnica, cujas atribui<;iles sao as seguintes: ouvir as reclama<;iles de qualquer 

cidadao contra os abusos de autoridades e agentes policiais, civis e militares; receber 

denuncias contra os atos arbitrarios, ilegais e de improbidade administrativa, praticados 

por servidores publicos vinculados a Secretaria de Seguran<;a Publica; promover as 
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a9iies necessarias a apura9ao da veracidade das reclamayiies e denuncias e, sendo o 

caso, tomar as medidas necessarias ao saneamento das irregularidades, ilegalidades e 

arbitrariedades constatadas, bern como para responsabilizayao civil, administrativa e 

criminal dos imputados. 

385. A OPERJ tern obriga9ao de garantir sigilo da fonte e anonimato ao 

denunciante, sendo que no desempenho de suas atribui9iies, apresenta urn relat6rio 

publico trimestral, onde inforrna sobre as reclamayiies e denuncias que atendeu, quais os 

encaminhamentos a que procedeu e o que resultou objetivamente deles. Atualmente na 

estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, a OPERJ ouve e 

repassa as dentmcias para os 6rgaos competentes, inclusive a Corregedoria-Geral 

Unificada (CGU), que tern por finalidade apurar todos os desvios de conduta das 

organiza9iies policiais do Estado do Rio de Janeiro, em particular pro mover 

investiga9iies que identifiquem irregularidades, omissiies ou incompetencia na atividade 

policial. 

386. A Corregedoria Geral Unificada (CGU), criada pela lei n° 3.403, de 15 de 

maio de 2000, inicialmente colocada no ambito da Secretaria de Estado de Justi9a e 

Direitos Humanos, decreta no 26.716, passou a integrar a estrutura da Secretaria de 

Estado de Seguran9a Publica, pelo decreta n° 26.742, de 13 de julho de 2000 e foi 

regulamentada pelo decreta n° 27.789, de 22 de janeiro de 2000 

387. A Corregedoria Geral Unificada tern entre suas atividades aque1a de apurar 

infra9iies administrativas de natureza grave e desenvolver atividades correcionais 

diversas, podendo avocar quaisquer procedimentos disciplinares em andamento em 

outras unidades da Policia Civil, Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. A 

Corregedoria Geral Unificada passou a integrar a estrutura da Governadoria do Estado, 

decreta no 31.835 de 11 de setembro de 2002 e sua estmtura foi alterada atraves do 

decreta n° 32.819, de 1 de janeiro de 2003. Com a cria91io da Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos atraves do decreta n° 33.362, de 10 de junho de 2003, a Corregedoria 

Geral Unificada passou a integrar a estrutura daquela Secretaria. Com a publica91io do 

decreta n° 34.229, de 30 de outubro de 2003 a Corregedoria Geral Unificada voltou a 

integrar a estrutura da Governadoria do Estado. Por fim, com a publicayao do decreta U0 

34.526, de 16 de dezembro de 2003, a Corregedoria Geral Unificada retornou ao 

controle da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. 
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388. Na esteira das ouvidorias de policia dos .Estados de Sao Paulo e Rio de 

Janeiro, a Ouvidoria de Policia do Estado de Minas Gerais tambem tern por finalidade 

receber e encaminhar denuncias, reclamayoes, elogios e sugestoes relativas as atividades 

das policias e do Corpo de Bombeiros, provenientes de qualquer pessoa ou por 

intermedio dos 6rgaos de apoio e defesa dos direitos do cidadiio. Recebe tambem das 

pr6prias policias e do Corpo de Bombeiros reclama91io contra irregularidades ou abuso 

de autoridades praticado por seus superiores ou por outros agentes publicos. Ao 

verificar a pertinencia da denuncia, deveni propor medidas para o saneamento da 

irregularidade e encaminhar as solu96es dadas ao interessado ou a seu representante 

legal. Para dar andamento ao processo, proposi9iio deve ser feita aos diversos 6rg1ios de 

defesa social, pedindo providencias e melhorias para o aperfei9oamento dos servi9os 

prestados a populayaO. 

389. Ademais, a Ouvidoria de Policia do Estado de Minas Gerias deve assegurar, 

em cariiter permanente, nas academias das policias e do Corpo de Bombeiros Militar, 

cursos sobre a democracia, cidadania e direitos humanos, alem do papel a ser exercido 

pela policia. Buscar 0 trabalho integrado com OS diversos 6rg1ios do Poder Judiciiirio e 

tambem dever da Ouvidoria de Policia. A Ouvidoria de Policia do Estado de Minas 

Gerais recebe as manifesta9oes dos cidadaos pelo Disque-Ouvidoria 162, alem de 

receber denuncias pela internet, por fax e pelo uso dos correios postais. 

390. A Corregedoria-Geral de Policia Civil do Estado de Minas Gerais e uma 

unidade de atividade finalistica que exerce a fun9iio estrategica de correi91io. A ela, nos 

termos do Decreto estadual n° 43.852/04, compete praticar os atos de correi91io gerais 

ou parciais no ambito da Policia Civil, com vistas a regularidade dos trabalhos policiais 

e administrativos do 6rgiio, promovendo o controle de qualidade dos servi9os, 

especialmente os da atividade-fim, zelando pela correta execu91io das etapas do ciclo 

completo da investiga9iio policial, atuando, com exclusividade, preventiva e 

repressivarnente, face as infra96es disciplinares e penais praticadas por seus servidores. 

0 Estado de Minas Gerais tam bern possui Corregedoria da Policia Militar. 

391. Por fim, o Estado brasileiro considera relevante levar ao conhecimento desta 

Honoriivel Corte o mecanismo de fortalecimento das Ouvidorias de Policia no Brasil 

com a institui9iio do Forum Nacional de Ouvidores de Policia (FNOP), 6rgiio colegiado 

criado pelo Decreto Presidencial de I de Junho de 1999 e, posteriorrnente, substituido 

pelo Decreto de 3 de Maio de 2006, vinculado a Secretaria de Direitos Humanos da 
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Presidencia da Republica, e composto por Ouvidores de Policia das esferas federal, 

estadual e do Distrito Federal, alem da Secretaria Nacional de Seguranqa Publica do 

Ministerio da Justi9a que possui assento permanente. Esse Forum resultou na I 

Conferencia Intemacional sobre Controle Extemo da Policia Brasil-Canada, em 2000, 

onde se publicou documento em que se recomenda a cria9iio de ouvidorias no pais, 

tendo como objetivo principal incentivar e contribuir para que a atividade policial seja 

pautada pela legalidade, transparencia, eficiencia e pratica dos valores democraticos. 

392. 0 FNOP foi criado com a finalidade de discutir e propor medidas para 

aperfei9oar o trabalho de operadores de seguran9a publica e detesa social - como os 

policiais tederais, civis, militares, policia tecnico-cientifica e bombeiros militares - no 

que diz respeito a promo9iio e a prote9iio dos direitos humanos. 

393. Para tanto, o FNOP tern como atribui96es o desenvolvimento de 

instrumentos de fiscalizayiio e o acompanhamento de denuncias sobre a pratica de atos 

ilegais ou arbitrarios por operadores de seguran9a publica ou defesa social; trabalha em 

favor da autonomia e da independencia das ouvidorias de policia em cada estado; e 

busca estimular a criaqao de Ouvidorias de Seguran9a Pi1blica ou Defesa Social, nos 

estados onde ainda nao existem. 

394. Uma das atribui96es do FNOP e sistematizar as experiencias de controle 

social das ouvidorias estaduais e definir padroes minimos de qualidade dos servi9os que 

cada ouvidoria deve oferecer a cidadas e cidadaos. 

395. Do ponto de vista das fun96es de ouvidoria de viola96es de direitos, Hmto o 

Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ligado a Secretaria Especial 

de Direitos Humanos, como a Disque Direitos Humanos- Disque 100, vern acolhendo 

denuncias de viola96es de direitos humanos dos profissionais de seguran9a publica. As 

denuncias sao encaminhadas para as unidades de Controle Extemo da Atividade Policial 

do Ministerio Publico Federal ou do Ministerio Publico dos Estados, alem das 

Corregedorias das Corpora96es e Ouvidorias Gerais de Policia das Secretarias de 

Seguran9a Pt1blica e Detesa Social. 

396. Alem disso, convem ressalvar a competencia do Ministerio da Justi9a, 

conferida pelo Decreto n° 6.061, de 15 de mar90 de 2007, atribuida a Secretaria 

Nacional de Seguran9a Publica - SEN ASP, de exercer as fim96es de Ouvidoria Geral 

das Policias Federais. 
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397. Nesse sentido, desde maw de 2012 a Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos passou a ser responsavel tambem pelo apoio administrativo ao Forum 

Nacional de Ouvidores de Policia, previsto no Art. 6°, do decreta de 3 de maio de 2006. 

Para tanto, constituiu um Nucleo de Apoio as Ouvidorias de Policia (NAOP). 

398. Atualmente, existem Ouvidorias de Seguran<;;a Publica ou Defesa Social que 

participam do FNOP em 21 (vinte e um) dos 26 (vinte e seis) estados brasileiros e no 

Distrito Federal. Segundo levantamento realizado em Outubro de 2014, apenas as 

seguintes unidades federativas nao tinham ouvidoria: Rondonia (RO), Roraima (RR), 

Mato Grosso do Sui (MS), Piaui (PI) e Sergipe (SE). 

399. As Ouvidorias estaduais normalmente sao localizadas em predios 

independentes, para que cidadaos e cidadas possam frequentar a ouvidoria sem se 

deparar com policiais ou outros agentes de seguran9a publica, garantindo privacidade. 

400. As sedes das Ouvidorias de Policia ficam nas capitais, mas as atividades das 

eqmpes se estendem por todo o estado: a ouvidoria recebe denilncias, reclamavoes, 

elogios e sugestoes de cidadaos e cidadas das mais diversas localidades. 

401. Em 2014, foram realizadas 2 (duas) Reunioes Ordinarias e 2 (duas) 

Reunioes Extraordinarias do Forum Nacional de Ouvidores de Policia. Os encontros 

possibilitaram: 

a) Elaborayi'io de proposta de Diretrizes para Atua~ao das lnstitui~iies Policiais 
em Grandes Manifesta~iies e a realizayao das Jornadas de Forma~ao da Rede 
de Direitos Humanos para enfrentamento de violayoes de Direitos Humanos 
durante a Copa do Mundo FIFA 2014; 

b) Elaborayi'io de Projeto de Equipagem das Ouvidorias de Seguran~a Publica 
dos Estados visando ampliar a atuayi'io itinerante nas regi5es metropolitanas e 
municipios do interior; 

c) Elaborayao do Planejamento Estrategico do colegiado para o bU\nio 
2015/2016, contendo objetivos, metas, indicadores e modelo de rnonitoramento da 
implementayao; 

d) Contratayi'io de consultoria especializada para apoio a gesti'io administrativa e 
elaborayao de Diagn6stico de Capacidades, Politicas Setoriais, Experiencias 
Internacionais, alern de urn banco de textos referenciais. 

402. As prioridades em 2015 do FNOP abarcam: a) Marco Legal das Ouvidorias 

Autonomas de Policia; b) Relatorio Nacional de Letalidade e Vitimiza9ao Policial; c) 

Acesso e Integrayao das Ouvidorias de Policia no SINESP (Sistema Nacional de 

Informavoes de Seguran9a Publica); d) Recursos do FNSP (Fundo Nacional de 
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Seguran<;:a Publica) para Fortalecimento e Cria<;:ao de Ouvidorias Aut6nomas de Policia; 

e) Projeto de Equipagem das Ouvidorias de Policia do FNOP (Kit Ouvidoria); f) 

Capacita<;:ao e forma<;:ao continuada para Ouvidores e Equipes das Ouvidorias de 

Policia; g) Aperfei<;:oamento da Estrutura Curricular e Monitoramento do Impacto dos 

Cursos de Forma<;:ao dos Profissionais de Seguran<;a Publica; h) Defini<;:ao conjunta de 

Estrategias de A<;:i'io dos Orgaos de Controle da Atividade Policial e dos 6rgaos de 

Seguran<;:a Publica; i) Cria<;:i'io da Ouvidoria Aut6noma das Policias Federais 

(Departamento de Policia Federal, Departamento de Policia Rodoviaria Federal e For<;:a 

Nacional de Seguran<;:a Publica); j) Sistema de Informa<;:oes das Ouvidorias de 

Seguran<;:a Publica e Defesa Social (SIOSP). 

403. Alem disso, do ponto de vista das iniciativas e projetos apoiados, estabelece 

o Decreto no 8.162, de 2013, que e competencia da Secretaria Nacional de Promo<;:i'io e 

Defesa dos Direitos I-Iumanos - SNPDDH a coordena<;:i'io da atua<;:i'io e as a96es da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos dentro da tematica, senao vejamos: 

Art. !0. A Secretaria Nacional de Promoyiio e Defesa dos Direitos Humanos 
compete: 
( ... ) 
VII - coordenar a atuayiio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da 
Republica em temas relacionados ao sistema de seguran~a publica e justi9a 
criminal, principalmente quanta it violayiio de direitos humanos par profissionais 
desse sistema; 
VIII- coordenar a96es de direitos humanos para o fortalecimento das ouvidorias de 
policia nos Estados e promover os direitos humanos de agentes de seguran~a 
publica; 
( ... ) 

404. Para tanto, a Secretaria Especial de Direitos Humanos busca fomentar 

reunioes e encontros do FNOP pelo menos tres vezes ao ana para discutir e desenvolver 

instrumentos de fiscaliza<;:iio e o acompanhamento de denuncias sobre a pratica de atos 

ilegais ou arbitrarios, cometidos ou sofridos, por operadores de seguran<;:a publica ou 

defesa social; trabalha em favor da autonomia e da independencia das ouvidorias de 

policia em cada estado; entre outras a<;:oes. 

405. Pelo que foi exposto, conclui-se que a atua<;:i'io do Estado brasileiro relativa 

its ouvidorias e corregedorias de policias e adequada, conforme se demonstrou, 

exemplificando a atua<;:i'io desses 6rgaos em tres estados federados (Sao Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais). Destaca-se, ademais, a iniciativa de fortalecimento das 

ouvidorias de policia por meio do Forum Nacional de Ouvidores de Policia, em seu 
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papel de promoc,;ao e protec,;ao dos direitos humanos, desenvolvimento de instrumentos 

eficazes de fiscalizac,;ao, autonomia e independencia das ouvidorias e criac,;ao de 

diretrizes nacionais e compartilhamento de experiencias. Solicita-se, ass1m, o 

afastamento do pedido ora em amilise. 

3.10 Jnadequm;iio do pedido de aprimoramento do Programa de Prote9iio a 

Testemunhas e Vitimas Amea9adas- PRO VITA 

406. 0 Estado brasileiro considera inadequada a solicitac,;ao de aprimoramento do 

Programa de Protec,;ao a Testemunhas e Vitimas Ameac,;adas (Provita), proposta pelos 

representantes das vitimas, sem a adequada especificac,;ao, tendo em vista que a protec,;ao 

a testemunhas no Brasil j a e realidade na conformac,;ao da organizac,;ao do Estado 

brasileiro atuando em diversos Estados federados, conforme se apresentara nos 

paragrafos seguintes. 

407. 0 Estado Brasileiro, ao reafirmar seus compromissos com a promoc,;ao e a 

defesa dos direitos humanos, estabeleceu normas para a organizac,;ao e a manutenc,;ao de 

programas de protec,;ao a vftimas e testemunhas ameac,;adas, instituiu o Programa Federal 

de Assistencia a Vitimas e Testemunhas Ameac,;adas88
, hem como disp6s sabre a 

protec,;ao de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva 

colaborac,;ao a investigac,;ao policial e ao processo criminal, por meio da Lei no 

9.807/9989
, de 13 dejulho de 1999, regulamentada pelo Decreta n° 3.518/0090

, de 20 de 

junho de 2000. Sua concepc,;ao e oriunda das estrategias da sociedade civil e constou 

como recomendac,;ao no Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3), 

instituido pelo Decreta no 7.037, de 2 de dezembro de 2009, e atua1izado pelo Decreta 

no 7177, de 12 de maio de 2010. 

408. Enquanto politica de seguranc,;a publica e justic,;a, o Programa de Protec,;ao a 

Vitimas e Testemunhas Ameac,;adas e uma estrategia de enfrentamento a crimes de alta 

complexidade e a nao-responsabilizac,;ao dos agentes e autores dos crimes (tais como o 

crime organizado, o tratico de drogas e o de pessoas, os grupos de exterminio, a tortura, 

a pedofilia). Enquanto politica de direitos humanos, visa a protec,;iio integral das vitimas, 

testemunhas e seus familiares, por meio da assistencia psicossocial e da promoc,;ao dos 

seus direitos humanos, com acesso seguro a politicas publicas sociais. 

""Anexo 30- Cartilha Provita 
89 Anexo 31 - Lei n" 9.807/99 
90 Anexo 32- Decreto n" 3.518/00 
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409. Nos termos da Lei n' 9.807/99, a prote<;ao concedida pelos programas e as 

medidas deJa decorrentes levarao em conta a gravidade da coa<;ao ou da amea<;a a 
integridade fisica ou psicol6gica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios 

convencionais e a sua importancia para a produ<;ao da prova (Art. 2'). Cada programa 

sera dirigido por urn conselho deliberativo em cuja composi<;ao haver§. representantes 

do Ministerio Publico, do Poder Judici:irio e de 6rgaos publicos e privados relacionados 

com a seguran<;a publica e a defesa dos direitos humanos (Art. 4'). 

410. Conforme a Lei n' 9.807/1999 que cria o Programa, e o Decreto n' 

3.518/2000, que o regulamenta, esse sistema tern o objetivo de oferecer prote<;ao 

especial a vitimas e testemunhas de crimes que estej am coagidas ou expostas a grave 

amea<;a em razao de colaborarem com a investiga<;ao ou processo criminal e que nao 

tenham suas integridades fisicas e psicol6gicas protegidas por outros meios de prote<;ao. 

411. 0 Sistema de Prote<;ao a Vitimas e Testemunhas Amea<;adas esta formado 

atualmente por dezessete Programas Estaduais, a saber: Acre, Alagoas, Amazonas, 

Bahia, Ceara, Espirito Santo, Maranhao, Minas Gerais, Pani, Parana, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Sao Paulo, mais o Distrito Federal e o 

Programa Federal, que atende aos estados que nao possuem programa, ou seja: Amapit, 

Goias, Mato Grosso, Malo Grosso do Sui, Paraiba, Piaui, Rio Grande do Norte, 

Rondonia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Onde nao ha urn Programa de Prote<;ao a 

Vitimas e Testemunhas Amea<;adas no Estado, as vitimas e testemunhas amea<;adas no 

Estado sao protegidas pelo Programa Federal de Prote<;iio a Vitimas e Testemunhas 

Amea<;adas. Os usu:irios dos programas sao atendidos por tecnicos de psicologia, 

assistencia social e direito. 

412. Atualmente, o modelo de prote<;ao brasileiro e majoritariamente executado 

em parceria entre a Uniao e os Governos Estaduais e destes com uma entidade nao 

governamental que possua reconhecida atua<;ao na area de defesa dos direitos humanos 

em seu territ6rio, para execu<;ao do programa. A unica exce<;ao e o Programa do Estado 

do Rio Grande do Sui, que e executado pela propria Secretaria de Estado por meio de 

convenio com a Uniao; eo Programa do Estado do Amazonas, cujo 6rgao convenente e 

o Ministerio Pttblico Estadual, mas com execu<;ao realizada por entidade da sociedade 

civil91
. 

91 Anexo 33 - Manual Geral de Procedimentos Provita. 
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413. Os pnnctpms criterios motivadores da implantayao de urn Programa de 

Proteviio Estadual sao: 

a) A alta demanda par proteyiio de vitimas e testemunhas amea9adas no estado, 
cujo testemunho ajude a contribuir para o enfrentamento da impunidade dos crimes 
mais complexos no contexto estadual de vio!encia e criminalidade; e cuja amea9a 
ou coa<;iio, par sua gravidade, niio consiga ser debelada pelos mecanismos 
convencionais da Seguran<;a Publica. 

b) 0 interesse de uma Secretaria de Estado (preferencialmente vinculada it temiitica 
de Seguran<;a Publica, Justi<;a e/ou Direitos Humanos) em estabelecer convcnio 
com a Uniiio, disponibilizando contrapartida or<;amentiiria e assumindo o 
comprornisso de estabelecer parcerias com outras secretarias de politicas publicas 
para o atendimento das necessidades das pessoas protegidas (como saude, 
educa<;1io, trabalho, habita<;ao, dentre outras). Tambem assumir o compromisso 
com a presta<;iio de contas annal do Programa para renova<;ao con venial. E ainda, 
disponibilizar dados estatisticos sabre a prote<;iio no Estado e aderir ao processo de 
monitoramento das instiincias do Programa no Estado (quais sejam: Secretaria 
Convenente, Conselho Deliberativo Estadual, entidade niio governamental 
executora do Programa, rede de parceiros governamentais e nao governamentais e 
equipe tecnica), realizado pela Equipe de Monitoramento do Sistema Nacional de 
Proteyiio. 

c) A existencia de uma entidade niio governamental, com reconhecida atua<;iio na 
defesa dos direitos humanos, com capacidade de diiilogo e articula<;iio com o Poder 
Publico e a sociedade civil local e nacional, com interesse na execu<;iio do 
Programa no estado. 

d) A fonna<;iio de urn Conselho Deliberativo Estadual do Programa de Prote<;iio 
para acompanhar, fiscalizar, deliberar e se manifestar sabre tudo o que esteja 
relacionado it politica de prote<;iio a vitimas e testemunhas amea<;adas no estado. A 
fonnayiio minima desse conselho deve possuir representa<;iio da Secretaria 
Convenente, da Secretaria de Seguran<;a Publica, da Policia, do Ministerio Publico, 
do Poder Judiciario e de entidades niio governamentais. E de forma mais ampla, 
pode canter ainda secretarias gestoras de politicas publicas sociais (Saude, 
Educa<;iio, Trabalho, Habitayiio, Previdencia Social, Assistencia Social, dentre 
outras ), de Conselhos de Classe dos profissionais atuantes na proteyiio (Servi<;o 
Social, Psicologia) e Ordem dos Advogados do Brasil. 

e) A cria<;iio da legislayiio estadual de prote<;iio a vitimas e testemunhas: lei e 
decreta estaduais; regimento intemo do Conselho Deliberativo Estadual. 

414. Caso haja pessoas em situa9ao de risco que necessitem de proteyao, 

adotam-se as seguintes medidas de encaminhamento de casas ao Programa Federal de 

Proteyao: 

a) Providenciar a imediata prote<;iio provtsona dais pessoa/s amea<;ada/s pelos 
mecanismos locais de Seguran<;a Publica, enquanto o pedido de proteyiio estiver 
sob analise de triagem para subsidiar decisiio do Conselho Deliberativo Federal; 

b) Encaminhar pedido de prote<;iio it Coordena<;iio-Geral de Prote<;iio a 
Testemunhas com as seguintes infonna<;oes: 

• Breve relata da situa<;iio motivadora da ameaya ou coa<;iio ( c6pia do 
Inquerito Policial); 
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o Descriyiio da amea9a ou coayiio sofrida; 

o Informay6es sabre antecedentes criminais e vida pregressa da pessoa cuja 
proteyiio se pleiteia; 

• Informa,ao sabre eventuais inqueritos ou processos judiciais em curso em 
que figure a pcssoa cuja pro!eyiio se pleiteia. 

• Encamiohar, em seguida, o parecer do Ministerio Publico sabre a 
necessidade da proteyiio. 

415. Os requisitos legais de ingresso no Programa Federal de Proteyiio devem 

ser obrigatoriamente observados para que uma solicita<;iio de prote9iio seja encaminhada 

ao Programa, quais sej am: 

a) Situa9ilo de risco (a pessoa deve estar coagida ou exposta a grave amea9a); 

b) Colaborayao (a situa<;ao de risco em que se encontra a pessoa deve decorrer, 
numa rela9iio de causa!idade, da colaborayao por ela prestada a procedimento 
criminal em que figure como vitima ou testcmunha); 

c) Personalidade e conduta compativeis (as pessoas a serem incluidas no Programa 
devem ter personalidade e conduta compativeis com as restri9iies de 
comportamento a eles inerentes, em razilo das normas de seguran9a); 

d) Inexistencia de limita9iies a liberdade ( e necessaria que a pes so a esteja no gozo 
de sua liberdade); 

e) Anuencia do Protegido ( o ingresso no Programa, as restri96es de seguran9a e 
demais medidas por ele adotadas teriio sempre a ciencia e concordilncia da pessoa 
protegida); 

f) Niio possuir Pro grama de Proteyilo no estado de origem do processo-crime. 

416. As medidas de proteyao aplicadas abarcam: i) seguran9a na residencia, 

incluindo o controle de telecomunicayoes; ii) escolta e seguran9a nos deslocamentos da 

residencia, inclusive para fins de trabalho ou para a presta9iio de depoimentos; iii) 

transferencia de residencia ou acomoda9iio provis6ria em local compativel com a 

proteyao; iv) preserva9ilo da identidade, imagem e dados pessoais; v) ajuda financeira 

mensa! para prover as despesas necessarias it subsistencia individual ou familiar, no 

caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de 

inexistencia de qualquer fonte de renda; vi) suspensao temporaria das atividades 

funcionais, sem prejuizo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor 

publico ou militar; vii) apoio e assistencia social, medica e psicol6gica; viii) sigilo em 

rela9iio aos atos praticados em virtu de da prote9iio concedida; ix) apoio do 6rgao 

executor do programa para o cumprimento de obriga91ies civis e administrativas que 

exij am o comparecimento pessoal. 
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417. As equipes tecnicas do Programa tern a atribuivi'io de trabalhar a reinservi'io 

social dos protegidos, a fim de que retomem o quanta antes, seus projetos pessoais e sua 

vida nos diversos campos, como trabalho, amizades, vida comunitaria. 

418. 0 Provita nao se constitui em programa de protevi'io policial, mas utiliza-se 

de estrategias de sigilo para a efetiva protevi'io. 0 ingresso nesta politica publica e 

franqueado a todas as pessoas que preencham os requisitos previstos na referida lei de 

sua criavi'io, quais sejam: a dificuldade de se proteger pelos meios convencionais; a 

iminencia da amea9a e ser testemunha, arrolada e atestada pelo Ministerio Publico, que 

devera exarar parecer para garantir a aprovavi'io do caso que se dara por meio de 

deliberayaO do conselho vinculado a poJitica de proteyi'iO. 0 prazo de permanencia e de 

dois anos, sendo que esse prazo podera ser prorrogado se persistirem os motivos pelos 

quais ensejaram o ingresso. 

419. Ressalta-se, ademais, que o Decreta n° 3.518/00, que regulamenta o 

Programa Federal de Protevi'io a Testemunhas e Vitimas Ameayadas, abarca o servivo 

de protevi'io ao depoente especial, que e definido como a pessoa que, nao admitida ou 

excluida do Programa, corra risco pessoal e colabore na produvi'io da prova (Art. I 0). 0 

Servi9o de Protevi'io ao Depoente Especial consiste na prestavi'io de medidas de protevi'io 

assecurat6rias da integridade fisica e psicol6gica do depoente especial, aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, consoante as especificidades de cada situavi'io, 

compreendendo, dentre outras: 

I - seguran9a na residencia, incluindo o controle de telecomunica9oes; 

II - escolta e seguran9a ostensiva nos deslocamentos da residencia, inclusive para 
fins de trabalho ou para a prestavao de depoimentos; 

Ill - transferencia de residencia ou acomoda.;:ao provis6ria em local compativel 
com a prote91io; 

IV - sigilo em rela91io aos atos praticados em virtude da prote.;:ao concedida; e 

V - medidas especiais de seguran.;:a e prote.;:ao da integridade fisica, inclusive 
dependencia separada dos demais presos, na hip6tese de o depoente especial 
encontrar-se sob prisao tempon\ria, preventiva ou decorrente de flagrante delito. 

420. Compete ao Servivo de Protevi'io acompanhar a investigayi'io, o inquerito ou 

processo criminal, receber intimaviies enderevadas ao depoente especial ou a quem se 

encontre sob sua proteyi'io, bern como providenciar seu comparecimento, adotando as 

medidas necessarias a sua seguranya. 

421. Ao caso ora em tela, inexiste, ate o momenta presente, qualquer demanda de 
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prote<;:ao it testemunha amea<;:ada, visto que o Programa de Prote<;:ao foi criado no ano de 

1999. 

422. Destaca-se, ademais, outro programa de prote<;:ao, implementado pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos: o Programa de Prote<;:ao a Crian<;:as e 

Adolescentes Amea<;:ados de Morte (PPCAAM). Criado em 2003 e instituido 

oficialmente pelo Decreta n° 6.231, de II de outubro de 2007, o PPCAAM tem como 

objetivo promover a prote<;:ao da vida de crian<;:as e adolescentes em contextos de 

amea<;:a de morte, assegurando os seus direitos fundamentals na perspectiva da prote<;:ao 

integral. 

423. Atualmente, o PPCAAM conta com 13 (treze) eqmpes estaduais e urn 

Nucleo Tecnico Federal, que promove a cobertura de atendimento dos casos onde niio 

ha PPCAAM implementado. Os estados que possuem equipes estaduais sao: Alagoas, 

Bahia, Cearii, Espirito Santo, Minas Gerais, Parii, Paraiba, Pernambuco, Parana, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Sao Paulo e Distrito Federal. 

424. 0 PPCAAM segue as diretrizes de prote<;:ao integral preconizadas no 

Estatuto da Crian<;:a e do Adolescente, e busca romper o ciclo de violencia que gerou a 

amea<;:a de morte das crian<;:as e adolescentes incluidos no programa. Mais que a 

prote<;:ao, o PPCAAM busca a reinser<;:ao social dos protegidos e seus familiares em 

local seguro, favorecendo a autonomia e emancipa<;:ao dos mesmos. Assim, desde a sua 

implanta<;:ao, em 2003, ate dezembro de 2014, o PPCAAM ja incluiu e protegeu 3.005 

(tres mil e cinco) crian<;:as e adolescentes e 5.085 (cinco mil e oitenta e cinco) 

familiares, perfazendo urn total de 8.090 (oito mile noventa) pessoas em prote<;:ao. 

4 25. Vale frisar que o PPCAAM distingue amea<;:a de morte de vulnerabilidade 

social, de modo que o programa age apenas em casos onde hii amea<;:a de morte 

iminente e impossibilidade de prevenir e reprimir os riscos pelos meios convencionais. 

Ademais, ressalta-se que podem solicitar inclusao de amea<;:ados no PPCAAM o 

Conselho Tutelar, Ministerio Publico ou Poder Judiciiirio. 

426. Isto posto, tem-se que o Programa de Prote<;:ao a Testemunhas e Vitimas 

Amea<;:adas, tanto no ambito federal quanta OS programas estaduais, oferece, de modo 

efetivo e adequado, caso a caso, prote<;:ao its vitimas e testemunhas amea<;:adas, 

constituindo o caso brasileiro experiencia singular ao executar urn programa de proteyao 

its vitimas e testemunhas sob a perspectiva da promo<;:ao e defesa dos direitos humanos, 
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com foco na reinsen;ao social e retomada da autonomia pessoal e profissional dos seus 

usmirios. Por essas razoes aqui expostas, requer o afastamento do pedido formulado 

pelos representantes, sem as devidas especifica.;oes. 

3.11 Inadequar;iio do pedido de aprimoramento do Programa de Proter;iio aos 

Defensores de Direitos Humanos 

427. 0 Estado brasileiro considera inadequada a solicita<;ao de aprimoramento do 

Programa de Prote.;ao aos Defensores de Direitos Humanos, proposta pelos 

representantes das vitimas. Primeiramente, em razao do objeto do caso em tela, por nao 

guardar rela.;ao direta com o Programa, haja vista que nenhuma das vitimas foi 

considerada como defensora de direitos humanos; em segundo Iugar, por solicitar o 

aprimoramento do Prograrna sem a devida especifica.;ao, tendo em vista que o 

programa brasileiro encontra-se avan.;ado e adequado aos padroes intemacionais de 

prote.;ao, sendo destacado no contexto regional e global, conforme se especificara nos 

paragrafos seguintes. 

428. 0 Estado brasileiro, ao reafirmar a importiincia das diretrizes das Na.;oes 

Unidas presentes na Declarar;iio sabre o Direito e o Dever dos Individuos, Grupos e 

Instituir;oes de promover e proteger os Direitos Humanos e as Liberdades 

Fundamentals Universalmente Reconhecidos, conhecida como "Declara.;ao sobre 

Defensores de Direitos Humanos", bem como a importiincia e a necessidade de se 

proteger aqueles que em todo o mundo se tornaram o suporte fundamental para a 

efetiva.;ao desses direitos, criou, pioneirarnente em 2004, o Programa de Prote<;iio aos 

Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH) com o objetivo de adotar e articular 

medidas para a prote.;iio de pessoas que estej am arnea.;adas em decorrencia de sua 

atua.;iio na promo.;ao ou prote<;ao dos direitos humanos92
. 

429. Ligado it Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Programa reconhece a 

importiincia dos defensores para a efetiva<;ao dos direitos e adota e articula medidas 

para a prote<;ao de pessoas que atuam na promo.;ao e prote.;iio de direitos e que, por 

conta dessa atua<;ao, estejam amea.;adas. As medidas protetivas incluem visitas 

peri6dicas aos ambientes de trabalho dos beneficiarios, realoca.;ao temponiria e 

92 Anexo 34- SECRET ARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. Dez 
}Gees da !uta pelos direitos humanos no Brasil. Brasilia: ONU, Embaixada do Reino dos Paises Baixos, 
SDH e UE, 2012. 

127 



580
proteyaO policial. 0 objetiVO do programa e permitir que defensores de direitOS 

humanos em situa9ao de amea9a ou vulnerabilidade possam dar continuidade it sua 

ahm<;ao, sem constrangimentos e em seguran<;a. As medidas sao periodicamente 

reavaliadas por equipes tecnicas. 

430. Em 2007, outro grande avan<;o aconteceu com a institui<;ao da Politica 

Nacional de Prote<;ao aos Defensores de Direitos 1-Iumanos. 0 Programa busca incidir 

na supera<;ao das causas que geram a situa<;ao de risco e amea<;a. Para alcan<;ar esse 

objetivo, atua na articula<;ao de medidas e a9oes com os poderes Executivo, Legislativo 

e Judici:irio e com a sociedade civil organizada. Atualmente, esta presente em oito 

estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Pernambuco, Para, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sui e Ceara. Nos Estados em que nao hit ainda equipe estadual 

estruturada, atua a equipe federal. 

431. No relat6rio da Relatora Especial para a Liberdade de Expressao da 

Comissao lnteramericana de Direitos 1-Iumanos, Catalina Botero Marino, Violencia 

contra jornalistas e trabalhadores da midia: Padriies Interamericanos e Praticas 

Nacionais sobre Preven~ao, Prote~ao e Procura~ao da Justi~a, do ano de 2013, o 

Programa Nacional de Prote9ao aos Defensores dos Direitos 1-Iumanos foi mencionado, 

tendo sido o Brasil apontado como o terceiro pais das Americas a iniciar medidas para 

incluir jomalistas em urn mecanismo protetivo. 

432. Cada Programa possui uma Coordena<;ao, Nacional para o Programa 

Federal e Estadual para os Programas Estaduais. Sao 6rgaos deliberativos que tern como 

objetivo debater a politica e as estrategias de prote<;ao aos defensores dos direitos 

humanos, deliberar pedidos de inclusao e desligamento, bern como, medidas protetivas 

a serem adotadas e articuladas junto aos 6rgaos responsaveis. As medidas protetivas do 

Programa de Prote<;ao aos Defensores dos Direitos 1-Iumanos compreendem articula<;oes 

com os 6rgaos e entidades, publicas e privadas, visando a resolu<;ao de conflitos e a 

supera<;ao das causas que geram as amea<;as; com os 6rgaos do sistema de justi<;a dos 

estados e da Uniao para a defesa judicial e apoio no acompanhamento das viola<;oes; 

com os 6rgaos de seguranya publica dos estados visando a garantia da seguran<;a do 

defensor de direitos humanos e apura<;ao das viola<;oes; de medidas psicossociais; de 

a<;oes que possibilitem o reconhecimento da atua9ao do defensor de direitos humanos na 

sociedade; e, excepcionalmente, a retirada provis6ria do defensor do seu local de 

atua<;ao em casos de grave amea<;a ou risco iminente. 
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433. 0 Programa de Protel(ao aos Defensores de Direitos Humanos esta presente 

atualmente em 7 (sete) Estados (Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceara). Os Estados que nao possuem programas sao 

atendidos pela Equipe Tecnica Federal do Programa Federal, coordenada pela Secretaria 

Especial de Direitos Humanos. A Equipe Federal acompanha 133 defensores pelo 

Programa Federal atualmente. 

434. 0 trabalho dessas eqmpes compreende o acompanhamento ao defensor 

desde a solicital(ao de inclusao ate o seu desligamento. Realizam atendimentos e 

monitoramentos peri6dicos dos casas, analisando o risco e a situal(aO da amea9a em que 

se encontram e atuando segundo diretrizes do Decreta 6.044 de 12 de fevereiro de 2007. 

435. A solicital(ao objetivando ingresso no Programa pode ser formulada pelo 

proprio interessado, por redes de direitos, entidades e organizal(5es da sociedade civil, 

Ministerio Publico ou qualquer outro 6rgao publico que tomem conhecimento da 

amea9a ou violal(ao a qual a pessoa esteja exposta. Para a inclusao do defensor dos 

direitos humanos no Programa de Protel(ao serao observados os seguintes requisitos: 

atual(ao na defesa ou promol(aO dos direitos humanos, nexo de causalidade entre a 

atual(ao e a amea9a e anuencia as nonnas do PPDDH. Alem disso, a inclusao no 

Programa leva em conta a gravidade da amea9a e a dificuldade de preveni-las ou 

reprimi-las pelos mecanismos convencionais de seguran9a publica. 

436. Por fim, em relal(ao ao caso em tela, inexiste qualquer demanda ao PPDDH. 

437. Isto posto, tem-se que o Programa de Protel(ao aos Defensores dos Direitos 

Humanos, tanto no fu:nbito federal quanta os programas estaduais, oferece, de modo 

efetivo e adequado, caso a caso, protel(aO aos defensores amea9ados no pais. 0 Brasil 

vern sendo pioneiro na implemental(aO das diretrizes da ONU presentes na Declaral(ao 

sabre Defensores de Direitos Humanos, sendo o unico pais a implementar, em 2004, urn 

Programa de Protel(ao aos Defensores de Direitos Humanos executado pelo govemo, 

reconhecendo a importiincia dos defensores para a efetival(ao dos direitos e adotando 

medidas para a protel(ao de pessoas que atuam na promol(ao e protel(ao de direitos e 

que, por conta dessa atual(ao, estejam amea9adas. Por essas razoes aqui expostas, requer 

o afastamento do pedido formulado pelos representantes, sem as devidas especifical(5es. 

4 Transparencia e controle nas investiga~oes 
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4.1 Inadequar;ao do pedido de criar;ao de sistema continuo de numerar;ao e 

acompanhamento de investigw;oes na Policia, Ministerio Publico e Poder 

Judiciario 

438. Sustentam os representantes que a ausencia de urn sistema de 

acompanhamento da localiza<(iio e situa9iio de inqueritos policiais gera 6bices 

representativos a efetividade das atividades de investiga9iio e jurisdicionais, na medida 

em que acarretam falta de transparencia e a dificuldade no acesso a informa<(oes pelos 

interessados e na movimenta<(iio de processos em trfunite. Por esse motivo, solicitam a 
Colenda Corte que ordene ao Estado brasileiro a cria<(iio de sistema continuo de 

numera9iio e acompanhamento de investiga91ies na Policia, Ministerio Publico e Poder 

Judiciario. 

439. Sobre o assunto, o Estado brasileiro considera que essa necessidade tern 

sido suprida por inumeras legisla<(oes que se ocuparam em desenvolver solu91ies que 

possibilitassem a cria9iio de urn sistema continuo de numera<(iio das investiga91ies que 

tramitam perante o Ministerio Publico, a Policia Judiciaria e o Poder Judiciiirio. Como 

consequencia, houve a disponibiliza<(iio online do conteudo concernente a tais 

processos, salvo, por 6bvio, nos casos em que o sigilo e imprescindivel ao proprio 

resultado eficaz da investiga<(iio ou em observiincia a prerrogativas do investigado/reu. 

440. Exemplifica essa afirrna<(iio a Resolu<(iio n° 177 do Conselho da Justi9a 

Federal, de 26 de setembro de 199693
, que institui o sistema de capa e numera9ao unicas 

para autua<(iio dos feitos contenciosos ajuizados na 1" Instiincia da Justi9a Federal, para 

tramita<(iio em nivel de Primeiro e Segundo Graus de Jurisdi<(iio. Nos anos 

subsequentes, a Instru<(iio Norrnativa n°. II do Departamento de Policia Federal, de 27 

de junho de 2001 94
, foi publicada. Essa Instru<(iiO atualizou, definiu e consolidou as 

norrnas operacionais para execu9iio da atividade de Policia Judiciaria no ambito do 

Departamento de Policia Federal. 

441. 0 capitulo IV da Instru<(iio foi reservado exclusivamente para considera91ies 

sobre a capa do inquerito. 0 inquerito hii que ser confeccionado em uma unica via, 

confeccionando-se dossie das principais pe9as produzidas, como auto de prisao em 

flagrante, portaria, auto de apreensiio, documentos com destina9ao das coisas 

93 Disponivel em: https://www2.cjfjus.br/jspuilbitstream/handle/1234/3110/Res%20177-
l996.pdf?sequence-] 
94 Disponivel em: http://gceap.prsc.mpfmp.br/conteudo/arquivos/in 11 dpf.pdf 
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apreendidas e o relat6rio, podendo, em casas excepcionais, ser providenciada a 

reprodu9ao integral do original. Os atos cartonirios serao elaborados de forma clara, 

prec1sa e objetiva, mecanograficamente ou por meio computadorizado e, 

excepcionalmente, manuscritos (arts. 31 e 32). 

442. 0 Conselho da Justi9a Federal tambem se ocupou do assunto ao publicar 

algumas resolu91ies, como a Resolu9ao n° 441, de 9 de junho de 200595
, que dispoe 

sabre a distribui9ao na Justi9a Federal de primeiro e segundo graus. Segundo o a1iigo 2° 

desta Resolu9ao, a distribui9ao de peti91ies, inqueritos policiais, representa91ies e 

qualquer processo ou procedimento seni feita por sistema de processamento eletr6nico 

de dados, mediante sorteio, diariamente, por classes e assuntos, adotando-se numera9ao 

continua segundo a ordem de apresenta9ao. E os registros e a distribui9ao observarao a 

classifica9ao e a codificayao da Tabela de Classes, de Assuntos e de Entidades. 

443. A Reso!uyao no 12, tambem do Conselho da Justi9a Federal, de 14 de 

fevereiro de 200696
• criou o Banco de Solu91ies do Poder Judiciario com o objetivo de 

reunir e divulgar a todos os interessados, de forma mais completa e ampla passive!, os 

sistemas de informayao implantados ou em desenvolvimento que visam a melhoria da 

administra9ao da Justi9a ou da presta9ao jurisdicional. Esta Resoluyao propoe, tambem, 

a padroniza9ao de identificadores, como o numero do processo, as unidades da Justi9a e 

os identificadores dos Magistrados. Criou-se o Grupo de Interoperabilidade-G-INP. 

Cabe a ele classificar os sistemas de informa91io que serao inseridos no Banco de 

Soluyoes e definir os padroes de interoperabilidade a serem utilizados no Poder 

Judiciario. 

444. A Resoluyao n° 46, de 18 de dezembro de 200797
• do Conselho Nacional de 

Justi9a, criou as Tabelas Processuais unificadas do Poder Judichirio. 0 artigo 1° dispoe 

que ficam criadas as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciario, objetivando a 

padroniza9ao e uniformizayao taxon6mica e terminol6gica de classes, assuntos e 

movimenta9ao processuais no ambito da Justi9a Estadual, Federal, do Trabalho, 

Eleitoral, Militar da Uniao, Militar dos Estados e do Superior Tribunal de Jnsti9a, a 

serem empregadas em sistemas processuais, cujo conteudo, disponivel no Portal do 

95 Disponive1 em: https:/ /www2.cj £jus. br/jspui/bitstream/hand1e/1234/3 53 6/RES%20441-
2005 .pdf?sequence=2 
96 Disponive1 em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2735 
97 Disponive1 em: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4 bra STF res46.pdf 

131 



584
Conselho Nacional de Justi<;a. A competencia para a fiscaliza<;ao e aplica<;i'io do 

disposto na Resolu<;ao acima cabe a cada Tribunal. 

445. 0 Conselho Nacional de Justi<;a, em 16 de dezembro de 2008, publican a 

Resolu<;iio n° 6598, que disp6s sabre a uniformiza<;iio do numero dos processos nos 

6rgaos do Poder Judiciario. A competencia para a implementa<;iio, fiscaliza<;iio e 

aplica<;iio do disposto na Resolu<;iio acima fica a cargo do Tribunal que aderir it 

uniformiza<;i'io do ntimero dos processos. 

446. A Resolu<;ao n° 121 do Conselho Nacional de Justi<;a, de 5 de outubro de 

201099
, disp6s sabre a divulga<;iio de dados processuais eletr6nicos na rede mundial de 

computadores, expedi<;iio de certidoes judiciais. 0 artigo I 0 e elucidativo ao expor que a 

consulta aos dados basicos dos processos judiciais sera disponibilizada pela internet, 

assegurado o direito de acesso a informa<;oes processuais a toda e qualquer pessoa, 

independentemente de previa cadastramento ou de demonstra<;ao de interesse, 

ressalvado caso de processo em sigilo ou segredo de justi<;a. 

447. 0 Estado brasileiro considera relevante informar, ainda, a cria<;i'io, por meio 

da Resolu<;ao n° 00318 do Conselho da Justi<;a Federal, de 4 de novembro de 2014 100
, 

do Programa de Gestao Documental e Memoria da Justi<;a federal. Trata-se de um 

conjunto de procedimentos e opera<;oes tecnicas referentes it produ<;iio, tramita<;iio, ao 

uso, it avalia<;iio e ao arquivamento de documentos institucionais produzidos e recebidos 

pelas institui<;oes do Judiciario no exercicio das suas atividades. 

448. Segundo a Resolu<;i'io referida, e de responsabilidade de magistrados e 

servidores, com o apoio das unidades tecnicas de gestio de documentos, a correta 

aplica<;iio das normas e dos procedimentos previstos no Programa. Fica instituido, 

tambem, o Co mite de Gestao Documental da J usti<;a Federal. Compete a ele 

acompanhar e verificar a aplica<;iio das normas previstas nesta Resolu<;ao. 

449. Tais medidas inquestionavelmente contribuirem em grande medida para o 

acesso aos procedimentos e processos em curso, garantindo transparencia e seguran<;a 

aos jurisdicionados. 

98 Disponive1 em: http://www.cnj.ius.br/busca-atos-adm?documento=2748 
99 Disponivel em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2585 
100 Disponivel em: http://www.cnj.jus.br/images/resolucoes/Resolucao n 121-GP.pgf 
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4.2 Criar;iio nos Estados de Comissi5es para Redur;iio de Letalidade em Ar;i5es 

Envolvendo Policiais 

450. Solicitam os representantes que a Corte determine ao Estado a cria<;:ao de 

comissoes para redu<;:ao da letalidade em a<;:oes envolvendo policiais com o prop6sito de 

investigar e acompanhar casos de mortes de civis com envolvimento de policiais, com o 

objetivo de apontar problemas e propor solu<;:oes, elaborar politicas piiblicas e produzir 

dados e estatisticas. 

451. 0 Estado brasileiro toma nota da solicita<;:ao e assinala que, em atendimento 

aos compromissos assumidos internacionalmente e ciente de que a prote<;:ao aos direitos 

humanos e obriga<;:ao primaria dos Estados, diversos atos nmmativos foram editados 

tratando da tematica "redu<;:ao da letalidade policial", como evidencia a Portaria 

Interministerial no 4.226, de 31 de dezembro de 20 I 0. Destacam-se OS seguintes trechos: 

( ... ) 0 usa da forya pelos agentes de seguranya publica deven\ se pautar nos 
documentos intemacionais de proteyiio aos direitos humanos 
( ... ) 0 usa da forya par agentes de seguran9a publica devera obedecer aos 
principios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderayao e 
conveniSncia. 
Cabe destacar o conceito de Armas de menor potencial ofensivo apresentado pelo 
ato normativo em exame: 
( ... ) Armas projetadas e/ou empregadas, especificamente, com a finalidade de 
canter, debilitar au incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e 
minimizando danos a sua integridade. 

452. A Portaria traz ainda outras previsoes sobre o uso de instrumentos de menor 

potenciallesivo, quais sejam: 

( ... ) Todo agente de seguranya publica que, em raziio da sua funviio, possa vir a se 
envolver em situayoes de usa da forya, de vera portar no minima 2 (dais) 
instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteyiio necessarios 
a atUayaO especifica, independentemente de portar OU nao anna de fogo. 
( ... ) Deveriio ser elaborados procedimentos de habilitayiio para o usa de cada tipo 
de anna de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo que incluam avaliayiio 
tecnica, psicol6gica, fisica e treinamento especifico, com previsiio de revisiio 
peri6dica minima. 
( ... ) Devera ser estimulado e priorizado, sempre que passive!, o usa de tecnicas e 
instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de seguranya publica, de 
acordo com a especificidade da funviio operaciona,l e sem se restringir as unidades 
especializadas. (grifo nosso) 
( ... ) Deverao ser incluidos nos cuniculos dos cursos de forma<;:iio e programas de 
educayiio continuada conteudos sabre tecnicas e instrumentos de menor potencial 
ofensivo. 
( ... )As armas de menor potencial ofensivo deveriio ser separadas e identificadas de 
forma diferenciada, confonne a necessidade operacional. 
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( ... ) 0 uso de tecnicas de menor potencial ofcnsivo devc scr constantcmcnte 
avaliado. 

453. Outra medida que enfrenta a quesHio consiste na publica<,:iio do Decreta no 

7.037, de 21 de dezembro de 2009, que aprovou o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, e prescreve eixos e diretrizes como as seguintes: 

( ... ) IV - Eixo Orientador IV: Seguran9a Publica, Acesso a Justi9a e Combate a 
Violencia: 
( ... ) Diretriz 14: Combate a violencia institucional, com enfase na erradicayao da 
tortura e na reduyiio da letalidade policial e carcen\ria; 
Com enfase na erradicayiio da tortura e na reduyao da letalidade policial e 
carcen\ria, confere atenyao especial ao estabelecimento de procedimentos 
operacionais padronizados, que previnam as ocorrencias de abuso de autoridade e 
de violencia institucional, e confiram rnaior seguranya a policiais e agentes 
penitenciarios. Reafirma a necessidade de cria91io de ouvidorias independentes em 
ambito federal e, inspirado em tendencias mais modemas de policiamento, estimula 
as iniciativas orientadas par resultados, o desenvolvimento do policiamento 
comunitario e voltado para a solu<,:iio de problemas, elencando medidas que 
promovam a valorizayiio dos trabalhadores em seguranya publica. Contempla, 
ainda, a criayao de sistema federal que integre os atuais sistemas de proteyao a 
vitimas e testemunhas, defensores de Direitos Humanos e crianyas e adolescentes 
ameayados de morte. 

454. Ha ainda projetos de lei em trilmite no Congresso Nacional que demonstram 

o enfrentamento do tema pelo Estado brasileiro. Vejamos: 

PL 6500/2013 
Dispoe sabre a aplicayao do princ1p10 da niio vio!encia e garantia dos direitos 
humanos no contexto de manifestayoes e eventos pi1blicos, bern como na execuyiio 
de mandados judiciais de manutenyiio e reintegrayiio de posse. 

PL 370/2011 
Estabelece principios e diretrizes para promoyao e instalayao de programas, 
projetos e ay5es de pacificayao social, policiamento comunitario e Unidades de 
Policia Pacif1cadora ou 6rgaos assemelhados em todo territ6rio nacional e da outras 
providencias. 

PL 179/2003 
Disp5e sabre o exercicio da atividade policial, disciplinando o usa da for9a ou de 
arrna de fogo, e d{J outras providencias. 

PL n" 300, de 2013 
Proibe a utilizayao de balas de borracha em operayoes de policiamento de 
manifestay5es publicas; regula e limita o usa da forya, e de outros armamentos de 
letalidade reduzida, nestas operay5es. 

455. Por ftm, cabe destacar a existencia do Conselho Nacional dos Direitos 

Humanos- CNDH, criado pela Lei n° 12.986, de 2 de junho de 2014, que tern por 

finalidade, nos termos do seu artigo 2°, a promo<,:iio e a defesa dos direitos humanos, 
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mediante a<;i'ies preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e 

situa<;i'ies de amea<;a ou viola<;iio desses direitos. 

456. Destaca-se tambem que o CNDH possui composi<;ao plural e paritaria, 

conforme o artigo 3° da mesma lei, sendo integrado por representantes de 6rgaos 

publicos e da sociedade civil. 

457. A legisla<;ao em analise preve ainda outras competencias do CNDH 

associadas, direta e indiretamente, ao objetivo de redu<;iio da letalidade na atua<;ao da 

policia. Dentre e!as, elencamos as seguintes: 

II - fiscalizar a politica nacional de direitos humanos, podendo sugerir e 
recomendar diretrizes para a sua efetivayiio; 
IV - expedir recomenday5es a entidades publicas e privadas envolvidas com a 
proteyao dos direitos humanos, fixando prazo razoavel para o seu atendimento ou 
parajustificar a impossibilidade de faze-lo; 
VI - articular-se com 6rgaos federais, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais encarregados da prote~ao e defesa dos direitos humanos; 
VII - manter intercil.mbio e cooperayao com entidades publicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, com o objetivo de dar proteyiio aos direitos humanos e 
demais finalidades previstas neste artigo; 
IX - opinar sabre atos nonnativos, administrativos e legislativos de interesse da 
politica nacional de direitos humanos e elaborar propostas legislativas e atos 
nonnativos relacionados com materia de sua competencia; 
XI - recomendar a inclusao de materia especifica de direitos humanos nos 
curriculos escolares, especialmente nos cursos de fonnayao das policias e dos 
6rgaos de defesa do Estado e das instituiyoes democraticas; 
XII - dar especial atenyao its areas de maior ocorrencia de violay5es de direitos 
humanos, podendo nelas promover a instalayao de representayoes do CNDH pelo 
tempo que for necessaria; (grifo nos so) 

458. Entre as competencias estabelecidas, cabe sublinhar que a capacidade de 

articula<;ao entre todos os Entes Federados e de suma importiincia para que haja 

uniformidade de posicionamento e atua<;iio em nivel nacional. Tal uniformidade e 
desejavel, na medida em que garante maior efetividade na atua<;ao do Conselho do que a 

que seria alcan<;ada caso fossem criadas comissi'ies distintas em cada Estado Federado. 

A ultima hip6tese, inevitavelmente, daria ensejo a ado<;ao de posicionamentos diversos 

e possivelmente conflitantes ou contradit6rios em cada um deles. 

459. 0 ultimo t6pico a ser tratado sobre o tema se refere a natureza do tipo 

"conselho" quando comparada ao tipo "comissao". Enquanto as comissi'ies costumam 

ser criadas para tratar de assuntos e temas espccificos em carater de transitoriedade, 

normalmente tendo sua existencia prevista para um tempo predeterminado, os conselhos 

possuem carater definitivo e tem maior plasticidade tematica. Dada a alta complexidade 
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do assunto "redw,:ao da Jetalidade policial", devido it sua estreita relavao com os 

Direitos Humanos; a multiplicidade de agentes envolvidos e de aspectos te6ricos e 

pn\ticos a serem considerados, a perenidade, a versatilidade e a amplitude estrutural de 

urn conselho mostram-se mais adequadas do que a de uma comissao. 

460. Pelo que foi exposto, conclui-se que a atua9ao do Estado Brasileiro e 

coerente com o objetivo de reduzir gradualmente os indices de Jetalidade resultantes de 

a9oes envolvendo agentes de seguranva publica. Nesse aspecto, destaca-se a 

normatizaviio, ja editada e em processo adiantado de edivi'io, evidenciando que o tema 

esta sendo tratado com a devida atenviio. Diante do exposto, mostra-se desnecessaria a 

criaviio, nos Estados, de comissoes para reduvi'io da Jetalidade em a91ies envolvendo 

policiais, visto que o papel que seria a elas atribuido esta sendo exercido de forma eficaz 

atraves estrutura administrativa, judicial e Jegislativa ja existente. 

4. 3 Divulgac;:iio de relat6rios anuais com dados sabre ferimentos e mortes de 

policiais e civis por atos de policiais 

461. Solicitam os representantes das vitimas que esta Honoravel Corte determine 

ao Estado brasileiro a obrigatoriedade da publicidade de dados gerais da atua91io das 

for9as policiais, reunidos em urn relat6rio anual sobre mortes e ferimentos de policiais e 

de civis por policiais, a ser apresentando it sociedade. 

462. Sobre o assunto, o Estado brasileiro destaca a seguir algumas iniciativas em 

curso. 

463. Em relaviio ao Relat6rio anual de acompanbamento da letalidade policial, as 

a91ies necessarias para o inicio de sua elaborac;iio estiio em andamento por parte do 

Govemo brasileiro sob coordenavao do Ministerio da Justi9a. A previsao legal para sua 

irnplernentaviio esta contida no Plano Plurianual 2012-2015 (Plano Mais Brasil). De 

acordo com o Anexo I do documento, urna das rnetas ainda para 2015 consiste no 

Acompanhamento e prodw;iio de relat6rio nacional sabre homicidios cometidos por 

agentes de segurant;a publica (Programa Ternatico Seguranva Publica com Cidadania, 

Objetivo 0830, Meta 3) 101
• 

101 Anexo 35- PPA 2012-2015, Programa 2070 (Seguran<;a Publica com Cidadania), Objetivo 0830. 
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464. Ressalta-se iniciativa da Secretaria Nacional de Seguran9a Publica 

(SENASP) relativa a apresenta9ao de relatorios tematicos periodicos acerca das 

estatisticas criminais no pais. As estatisticas criminais sao utilizadas para retratar a 

situa9ao da seguran9a publica e pennitir o planejamento de a9oes policiais e de 

investimentos no setor. A compila9ao dos dados e realizada pela SENASP por 

intermedio do modulo de estatisticas do Sistema Nacion.al de Injorma98es de Seguran.9a 

Publica, Prisionais e sabre Drogas (SINESP), instituido pela Lei 12.681 de 4 julho de 

2012. 0 sistema e alimentado pelos orgaos de Seguran9a Publica das Unidades de 

Federayao desde 2004. 0 SINESP tem como objetivo padronizar e organizar o fluxo 

dos dados criminais junto as policias, a pmtir dos procedimentos de registro das 

ocorrencias criminais. Ate 2012, as estatisticas criminais eram geradas somente com 

dados dos municipios com popula9ao superior a 100 mil habitantes, a partir de janeiro 

de 2013, ja e possivel 0 tratamento e analise de dados de todos OS municipios 

brasileiros, permitindo, assim, retratar o Brasil de forma mais detalhada. 

465. Cabe ressaltar, ademais, iniciativa no ambito do Forum Nacional de 

Ouvidores de Policia (FNOP), que vem adotando a96es em dire9ao ao desenvolvimento 

de metodologia de acompanhamento da letalidade policial a partir de agosto de 2014, 

quando, em reuniao ordinaria do FNOP, foram apresentadas op9oes de metodologia 

para o acompanhamento da letalidade policial. Atnalmente, o tema encontra-se em 

processo de elabora9ao de estudos e discussoes entre os membros a respeito da 

metodologia mais apropriada para o contexto brasileiro 102
, com o objetivo de elabora9ao 

anual de Relatorio Nacional de Letalidade e Vitimiza9ao Policial. 

466. Por fim, destaca-se relevante publica9ao por parte do Forum Brasileiro de 

Seguran9a Publica (FBSP), associa9ao privada e sem fins lucrativos, que tem por 

objetivo social a promoyao da paz, da cidadania e dos direitos humanos, por meio de 

a9oes que facilitem o interciimbio e a difusao de ideias e conhecimentos para o 

aperfei9oamento da organiza9ao policial, das praticas policiais e dos servi9os de 

seguran9a publica no Brasil. 0 Forum, com o auxilio e envio de dados da Secretaria 

Nacional de Seguran9a Publica do Ministerio da Justi9a, publica, anua1mente, o Anuario 

Brasileiro de Seguran9a Publica, com informayoes atualizadas sobre letalidade e 

vitimiza9ao policial. Outras infonna9oes constantes do Anuario sao: estatistica 

102 Anexo 36- Relat6rio de Atividades 2014 do Forum Nacional de Ouvidores de Policia. Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidencia da Republica, 2014. 
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cnmmms, gastos com seguran<;a pt!blica, prisoes e popula<;ao cm·ceniria, sistema 

socioeducativo, efetivo das for<;as policiais, municipios e seguran<;a publica, percep<;5es 

sabre crime e violencia, fndice de Contian<;a na Justi<;a (ICJ), violencia nas escolas, 

homicidios de autores adolescentes, entre outros. 0 Anuario de 2014 inovou e 

apresentou dados desagregados por municipio, antes ermn dados desagregados por 

estado federado 103 

467. Verifica-se que o Estado brasileiro encontra-se comprometido com a 

elabora<;ao e a divulga<;ao de relat6rios que contenham dados sabre a letalidade e a 

vitimiza<;ao de policiais e civis, considerando a produ<;ao de infonna<;oes por 6rgaos 

govemamentais e entidades da sociedade da civiL 

5 Mecanismo de atendimento a saude de vitimas de vioHlncia sexual e 

capacita~ao de agentes para assegurar efetividade da Lei n° 2.845/2014 

468. 0 Estado brasileiro demonstra seu compromisso com a saude integral das 

vitimas de violencia sexual por meio da ado<;ao de medidas legislativas e 

administrativas, especificamente marco nonnativo e politicas publicas. Como sera 

adiante demonstrado, o respeito aos direitos humanos das vitimas de violencia sexual 

encontra-se materializado mediante uma serie de medidas estatais. Em consequencia, o 

desiderata dos representantes de assegurar o atendimento a saude das vitimas de 

vio1encia sexual se encontra contemplado no ordenamento juridico nacional e nas 

politicas pl!blicas implantadas pelo Estado brasi1eiro. 

469. Ao Iongo dos 12 anos da Secretaria de Politicas para as Mulheres da 

Presidencia da Republica, atua1mente integrada a estrutura do Ministerio das Mu1heres, 

da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, o Estado brasileiro instituiu varias a<;5es 

para o enfrentamento a vio1encia, incluindo a Politica Nacional de Enfrentamento a 
Vio1encia contra as Mulheres que estabelece as diretrizes para as a<;oes nas areas de 

preven<;ao, atendimento, garantia de direitos, combate a impunidade e acesso a justi<;a. 

Sua consolida<;ao ocorreu a partir da promu1ga<;ao da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 

2006 (Lei Maria da Penha) e do Pacta Nacional de Enfrentamento a Violencia contra as 

103 Anexo 37- Anuario Brasileiro de Segurans:a Publica 2015. 
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Mulheres que tern como urn de seus eixos a atuac,;ao em rede, considerando os diversos 

servic,;os especializados de atendimento as mulheres em situac,;ao de violencia 104 

470. A violencia contra as mulheres e urn fenomeno multidimensional que afeta 

as cidadas de todas as classes sociais, rac,;a!cor, etnia e orientac,;ao sexual. Constitui-se 

como uma das principais formas de violac,;ao dos direitos humanos, atingindo as 

mulheres no seu direito a vida, a saude e a integridade fisica. E entendida como uma 

questao de saude publica, seguranc,;a e acesso a justic,;a, que exige do Estado politicas e 

ac,;oes integradas para responder a esta demanda. A atenc,;ao as pessoas em situac,;ao de 

violencia sexual nao e uma ac,;ao isolada e o seu enfrentamento depende de iniciativas 

intersetoriais que possibilitem ac,;oes de atendimento, protec,;ao, prevenc,;ao a novas 

situac,;oes e medidas para possibilitar a responsabilizac,;ao dos autores de agressao. Urn 

dos grandes desafios para enfrentar essa violencia consiste na articulac,;ao dos servic,;os e 

do atendimento, de forma a evitar a revitimizac,;ao das vitimas e, acima de tudo, oferecer 

o atendimento humanizado e integral 105
• 

471. Nos ultimos anos, importantes normativas foram adotadas visando a 

fortalecer a atenc,;ao as mulheres em situac,;ao de violencia, como: o Decreto no 7.958, de 

13 de marc,;o de 2013, que estabelece diretrizes para o atendimento as vitimas de 

violencia sexual pelos profissionais de seguranc,;a publica e da rede de atendimento do 

Sistema Unicode SaUde; a Lei n° 12.845, de ! 0 de agosto de 2013, que dispoe sobre o 

atendimento obrigat6rio e integral de pessoas em situac,;ao e violencia sexual; o Decreto 

n° 8.086, de 30 de agosto de 2013, que institui o Programa Mulher: Viver sem Violencia 

e da outras providencias; e as Portarias n° 485 e 618/2014, que tratam da organizac,;ao do 

Servic,;o de Atenc,;ao as Pessoas em Situac,;ao de Violencia Sexual no SUS e seu devido 

cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude106
. 

4 72. No contexto da concretizac,;iio dessas nonnativas, o Ministerio das Mulheres, 

da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, o Ministerio da Saude e o Ministerio da 

Justic,;a vern desenvolvendo, conjuntamente, uma serie de ac,;oes que possibilitam a 

adoc,;ao de estrategias de prevenc,;ao, acolhimento, atendimento e protec,;ao as pessoas em 

situac,;ao de violencia. Ao mesmo tempo, criam estrategias para contribuir com a 

104 
lnforme do Curso Atenc;:§o Humanizada as Pessoas em Situac;:§o de VioiE!ncia Sexual com Registro de 

lnforma<;5es e Coleta de Vestfgios. 
105 lnforme do Curso Atenc;:§o Humanizada as Pessoas em Situac;:§o de Viol€ncia Sexual com Registro de 
lnforma<;5es e Coleta de Vestfgios. 
106 

lnforme do Curso Atenc;:§o Humanizada as Pessoas em Situac;:§o de Viol€ncia Sexual com Registro de 
lnforma<;5es e Coleta de Vestfgios. 
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responsabilizac;ao e com o combate a impunidade de autores de agressao, a serem 

implantadas nas unidades da federac;ao 107 

473. Como exemplo de medida legislativa, a Lei n° 12.845, de 1° de agosto de 

2013, trata do atendimento obrigat6rio e integral de pessoas em situac;ao de violencia 

sexual. De acordo com a Lei citada, todos os hospitais devem oferecer as vitimas de 

violencia sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao 

controle e ao tratamento dos agravos fisicos e psiquicos decorrentes de violencia sexual, 

e encaminhamento, se for o caso, aos servic;os de assistencia social. No ambito do 

Sistema Unico de Saude, que abarca todos os servic;os de sallde que sao ofertados sem 

contrapartida financeira para a populac;ao, o atendimento imediato das vitimas de 

violencia sexual compreende: a) diagn6stico e tratamento das lesiies fisicas no aparelho 

genital e nas demais areas afetadas; b) amparo medico, psicol6gico e social imediatos; 

c) facilitac;ao do registro da ocorrencia e encaminhamento ao 6rgao de medicina legal e 

as delegacias especializadas com informac;iies que possam ser uteis a identificac;ao do 

agressor e a comprovac;ao da violencia sexual; d) profilaxia da gravidez; e) profilaxia 

das Doenc;as Sexualmente Transmissiveis - DST; f) coleta de material para realizac;ao 

do exame de HN para posterior acompanhamento e terapia; g) fomecimento de 

informac;iies as vitimas sobre os direitos legais e sobre todos os servic;os sanitiirios 

disponiveis. 

474. A Lei citada tomou obrigat6rio o atendimento integral das vitimas de 

violencia sexual em qualquer servic;o de saude, seja publico ou privado. Particularmente 

quanta aos servic;os publicos de saude e aos privados conveniados com o Estado 

brasileiro, bern como aos profissionais de seguranc;a pilblica, o Decreta n° 7 .958, de 13 

de marc;o de 2013, estabeleceu as diretrizes para o atendimento as vitimas de violencia 

sexual pelos profissionais de seguran<;a publica e da rede de atendimento do Sistema 

Unico de Sattde. Assim, registram-se as diretrizes: a) acolhimento em servic;os de 

referenda; b) atendimento humanizado; c) disponibilizac;ao de espac;o de escuta 

qualificado e privacidade durante o atendimento, para propiciar ambiente de confianc;a e 

respeito a vitima; d) informac;ao previa it vitima, assegurada sua compreensao sobre o 

que sera realizado em cada etapa do atendimento e a importancia das condutas medicas, 

multiprofissionais e policiais, respeitada sua decisao sobre a realizac;ao de qualquer 

107 lnforme do Curso Aten<;:.3o Humanizada as Pessoas em Situat;.3o de Violt§.ncia Sexual com Registro de 
lnforma<;oes e Coleta de Vestigios. 
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procedimento; e) identificac,;ao e orientac,;ao as vitimas sobre a existencia de servic,;os de 

referencia para atendimento as vitimas de violencia e de unidades do sistema de garantia 

de direitos; f) divulgac,;ao de informac,;oes sobre a existencia de servic,;os de referencia 

para atendimento de vitimas de violencia sexual; g) disponibilizac,;ao de transporte a 

vitima de violencia sexual ate os servic,;os de referencia; h) promoc,;il.o de capacitac,;il.o de 

profissionais de seguranc,;a publica e da rede de atendimento do SUS para atender 

vitimas de violencia sexual de forma humanizada, garantindo a idoneidade e o 

rastreamento dos vestigios coletados. 

475. Alem dos procedimentos descritos na Lei n° 12.845, I 0 de agosto de 2013, o 

Decreto no 7.958, de 13 de marc,;o de 2013, enumera uma serie de providencias 

concernentes ao atendimento das vitimas de violencia sexual. Tais procedimentos sao 

imperativos para todos os servic,;os publicos de saMe e privados conveniados com o 

Estado brasileiro. Registrem-se, por oportuno, os procedimentos obrigat6rios: a) 

acolhimento, anamnese e realizac,;il.o de exames clinicos e laboratoriais; b) 

preenchimento de prontwirio com as seguintes infonnac,;oes: data e hora do atendimento; 

hist6ria clinica detalhada, com dados sobre a violencia sofrida; exame fisico completo, 

inclusive o exarne ginecol6gico, se for necessirio; descric,;il.o minuciosa das lesoes, com 

indicac,;il.o da temporalidade e localizac,;il.o especifica; descric,;il.o minuciosa de vestigios e 

de outros achados no exame; e identificac,;il.o dos profissionais que atenderam a vitima; 

c) preenchimento do Termo de Relato Circunstanciado e Termo de Consentimento 

Informado, assinado pela vitima ou responsive! legal; d) coleta de vestigios para, 

assegurada a cadeia de custodia, encaminhamento it pericia oficial, com a c6pia do 

Termo de Consentimento Informado; e) assistencia farmaceutica e de outros insumos e 

acompanhamento multiprofissional, de acordo com a necessidade; f) preenchimento da 

Picha de Notificac,;il.o Compuls6ria de violencia domestica, sexual e outras violencias; g) 

orientac,;il.o it vitima ou ao seu responsive! a respeito de seus direitos e sobre a existencia 

de servic,;os de referenda para atendimento its vitimas de violencia sexual. Observa-se, 

assim, que o atendimento das vitimas contempla o acesso a cuidados em saude que 

abarcam o acesso a medicamentos e aspectos sociais e psicol6gicos que penne1am a 

violencia sexual. 

476. Como objetivo de disciplinar o Decreto n° 7.958, de 13 de marc,;o de 2013, 

foi editada a Portaria Interministerial 11° 288, de 25 de marc,;o de 2015, pelo Ministerio 

da Justic,;a e pelo Ministerio da SaMe, que tern como objeto o atendimento its vitimas de 
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violencia sexual pelos profissionais de seguran<;a publica e de sallde do Sistema Unico 

de Sallde quanto a humaniza<;iio do cuidado e ao registro de informa<;oes e coleta de 

vestigios. As orienta<;oes constantes da Portaria apontada tern como objetivo garantir a 

integralidade e a humaniza<;iio do atendimento as vitimas de violencia sexual, bern 

como oferecer elementos a responsabiliza<;iio dos autores de violencia. 

477. Na esfera do Sistema Unicode Sallde, a Portaria n° 485, de I ode abril de 

2014, editada pelo Ministro de Estado da Saude, redefiniu o funcionamento do Servi<;o 

de Aten<;ao as Pessoas em Situa<;ao de Violencia Sexual. Conforme a redefini<;ao 

aludida, o Servi<;o de Aten<;ao as Pessoas em Situa<;ao de Violencia Sexual no ambito 

do Sistema Unico de Saude integra as redes intersetoriais de enfrentamento da violencia 

contra mulheres, homens, crian<;as, adolescentes e pessoas idosas e tern como fun<;oes 

precipuas preservar a vida, ofertar aten<;ao integral em saude e fomentar o cuidado em 

rede. No que tange a mulher, ha classifica<;ao especifica, dentre os Servi<;os, cuja 

denomina<;ao e Servi<;o de Referenda para Aten<;ao Integral as Mulheres em Situa<;iio 

de Violencia Sexual. Os Servi<;os de Referencia para Aten<;iio Integral as Mulheres em 

Situa<;ao de Violencia Sexual tern sua atua<;ao balizada pela Norma Tecnica de 

Preven<;ao e Tratamento dos Agravos resultantes da Violencia Sexual contra Mulheres e 

Adolescentes do Ministerio da Sallde, elaborada pelo Ministerio da Sattde em 2005 108 

Quanto a constitui<;ao das equipes de atendimento das vitimas de violencia sexual, 

contam com urn profissional de cada especialidade: medico; enfermeiro; tecnico em 

enfermagem; psic6logo; assistente social; e fannaceutico. 

478. Importa assinalar, ainda, o Programa Mulher: Viver sem Violencia, 

instituido pelo Decreta n" 8.086, de 30 de agosto de 2013, integra a Politica Nacional de 

Enfrentamento a Violencia contra as Mulheres e as a<;oes de implementa<;ao do Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento a Violencia contra as Mulheres. 0 objetivo do Programa e 

integrar e ampliar os servi<;os publicos existentes voltados as mulheres em situa<;ao de 

violencia, mediante a articula<;ao dos atendimentos especializados no ambito da saude, 

da justi<;a, da rede socioassistencial e da promo<;i'io da autonomia financeira. A 

coordena<;ao do Programa 6 realizada pelo Ministerio das Mulheres, da Igualdade Racial 

e dos Direitos Humanos. 0 Programa e desenvolvido por meio de uma serie de a<;oes, 

dentre elas, destacam-se a institui<;ao das Casas da Mulher Brasileira, que consistem em 

108 
MINISTERIO DA SAUDE. Prevenr;ao e tratamento dos agravos resultantes da vioiEncia sexual contra 

mulheres e adolescentes. Brasflia: Minist€rio da SaUde. 2005. 
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espa<;:os publicos onde se concentrarao os principais servwos especializados e 

multidisciplinares de atendimento as mulheres em situa<;:ao de violencia, bem como a 

organiza<;:ao, a integra<;:ao e a humaniza<;:ao do atendimento as vitimas de violencia 

sexual. Nessa dire<;:ao, o Programa Mulher: Viver sem Violencia surge como uma a<;:ao 

importante visando garantir a uniao necessaria de esfor<;:os para combater as varias 

formas de violencia contra as mulheres, assegurar e garantir o acesso ao atendimento 

integral e humanizado do qual necessita nesse contexto e contribuir para o 

enfrentamento da impunidade de autores (as) de agressao. Para tanto, propi'ie o 

fortalecimento e a consolida<;:ao, em ambito nacional, de uma rede integrada de 

atendimento as mulheres em situa<;:ao de violencia, envolvendo e articulando as diversas 

areas de assistencia, prote<;:ao e defesa dos direito da mulher, tendo os integrantes dos 

6rgaos e servi<;:os publicos das tres esferas de Estado e de governo como comparticipes 

na sua implementa<;:ao. 0 Programa Mulher: Viver sem Violencia e composto por seis 

estrategias de a<;:ao: Casada Mulher Brasileira; Amplia<;:ao da Central de Atendimento a 

Mulher - Ligue 180; Organiza<;:ao e Humaniza<;:ao do Atendimento as Vitimas de 

Violencia Sexual; Centros de Atendimento as Mulheres nas Regii'ies de Fronteira Seca; 

Unidades M6veis para 0 Campanhas Continuadas de Conscientiza<;:ao; e 

Atendimento as Mulheres do Campo e Floresta. Todas essas a<;:i'ies representam um 

importante avan<;:o para o atendimento as mulheres em situa<;:ao de violencia e reafinna 

os principios da transversalidade e intersetorialidade das politicas publicas, visando 

ampliar o acesso eo atendimento integral as mulheres 109
. 

479. Tratando-se singularmente sobre capacita<;:ao para assegurar o atendimento 

da vitima de violencia sexual, serao apresentadas duas politicas publicas como modo de 

ilustrar o compromisso do Estado brasileiro com o assunto. Inicialmente, salienta-se o 

Curso Aten<;:ao Humanizada as Pessoas em Situa<;:ao de Violencia Sexual com Registro 

de Informa<;:i'ies e Coleta de Vestigios, realizado pelo Ministerio das Mulheres, da 

lgualdade Racial e dos Direitos Humanos, pelo Ministerio da Saude e pelo Ministerio 

da Justi<;:a. 0 Curso Aten<;:ao Humanizada as Pessoas em Situa<;:ao de Violencia Sexual 

com Registro de Infonna<;:i'ies e Coleta de V estigios integra o conjunto de a<;:i'ies 

previstas para a implementa<;:ao da estrategia 3 do Programa Mulher: Viver sem 

Violencia. Tal estrategia consolida, especialmente, a implementa<;:ao das disposi<;:i'ies do 

109 lnforme do Curse Atenc;ao Humanizada as Pessoas em Situac;ao de Viol@ncia Sexual com Registro de 

lnformac;5es e Coleta de Vestfgios. 
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Decreta n" 7.958/2013, que estabelece diretrizes para o atendimento its vitimas de 

violencia sexual pelos profissionais de seguran<;:a publica e da rede de atendimento do 

SUS. Ate outubro de 2015 foram rcalizadas cinco edi<;:oes do Curso Aten<;:iio 

Humanizada its Pessoas em Situa<;:iio de Violencia Sexual com Registro de Informa<;:oes 

e Coleta de Vestigios, capacitando OS profissionais de saude do Sistema Unico de Saude 

dos hospitais de referenda para o atendimento its pessoas em situayiio de violencia 

sexual e os profissionais da Seguran<;:a Publica das capitais do Distrito Federal e dos 

seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceara, Espirito Santo, Maranhao, 

Minas Gerais, Malo Grosso do Sui, Para, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Parana, Rio de 

Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Sergipe, Sao Paulo e Tocantins. 

Nas cinco edi<;:oes foram certificados 3 7 6 ( trezentos e setenta e seis) profissionais llO. 

480. Para alem da realiza<;:iio do curso de capacita<;:iio, no iimbito do Eixo 3 do 

Programa Mulher: Viver Sem Violencia, em setembro de 2015 foi lan<;:ada a Norma 

Tecnica para Aten<;:iio Humanizada its Pessoas em Situa<;:iio de Violencia Sexual com 

Registro de Informa<;:oes e Coleta de Vestigios. Trata-se de documento orientador para 

gestores e profissionais de Estados e Municipios, construido em parceria pelo 

Ministerio das Mulheres, da Igualdade Racial e pelo Ministerio da Justi<;:a e da Saude. 

481. Alem disso, de modo a qualificar profissionais de saude, o Ministerio da 

Saude mantem parcerias institucionais para atuar na amplia<;:iio e qualifica<;:iio de 

servi<;:os no que se refere it aten<;:iio integral its mulheres em situa<;:iio de violencia sexual 

no SUS. Atualmente, as parcerias mantidas constituem os projetos listados a seguir: 

PROJETO PARA ELAS, POR ELAS, POR ELES, POR NOS: Projeto 

em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esse 

projeto tern o objetivo de fortalecer a aten<;:iio nos servi<;:os de saude e 

contribuir para a integra<;:iio das redes locais de aten<;:iio it mulher em 

situa<;:iio de violencia. Abrange seminarios macrorregionais em todas as 

cinco regioes do pais, oficinas locais em municipios do campo e da floresta 

que compoem Territ6rios de Cidadania, e curso de capacita<;:iio a distancia 

para profissionais de saude e profissionais que compoem a rede intersetorial 

de atendimento a mulheres e adolescentes em situa<;:iio de violencia sexual. 

110 lnforme do Curso Aten~ao Humanizada as Pessoas em Situa~ao de Violencia Sexual com Registro de 

lnforma,5es e Coleta de Vestigios. 
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J a foram realizadas, ate o momenta, 5 seminarios macrorregionais com a 

participa<;:ao aproximada de 360 pessoas e 7 oficinas com a participa<;:ao 

aproximada de 250 profissionais. 

PROJETO SUPERANDO BARREIRAS: Projeto em parcena com o 

Centro de Pesquisas Matemo-Infantis de Campinas (CEMICAMP) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Com esse projeto tem-se 

o objetivo principal de qualificar hospitais nas capitais e no interior do pais 

para a aten<;:ao as mulheres em situa<;:ao de violencia sexual e a interrup<;:ao 

da gesta<;:ao pre vista em lei. 0 proj eto encontra-se em andamento e des de o 

ano passado ja abrangeu 46 servi<;:os de saude no pais. 

PROJETO ATEN<;AO HUMANIZADA AO ABORTAMENTO: 

Projeto em parceria com a AADS (A<;:5es Afirrnativas em Direitos e Saude) 

nas regi5es Norte e Nordeste para avaliar a qualidade de servi<;:os do SUS 

que atendem mulheres em situa<;:ao de abortamento, bern como apoiar a 

introdu<;:ao de melhorias no cui dado. Esse proj eto tern como meta avaliar e 

apoiar 13 servi<;:os que atendam mulheres e adolescentes em situa<;:ao de 

abortamento. 

PROJETO HOSPITAlS UNIVERSITARIOS: Projeto em parceria com a 

Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) para a implementa<;:ao de 30 

novas servi<;:os em hospitais universitarios e de ensino para o atendimento a 

pessoas em situa<;:ao de violencia sexual. 

482. Destaca-se, pois, que as a<;:5es Iistadas acima representam os esfor<;:os que 

vern sendo empreendidos no que se refere a organiza<;:ao e estrutura<;:ao da rede de 

servi<;:os de saude para aten<;:ao a pessoas em situa<;:ao de violencia sexual no SUS e, 

consequentemente, a implementa<;:ao da Lei n° 12.845/2013. Tais esfor<;:os visam ao 

fomento do cuidado em rede e a integralidade da aten<;:ao, somando-se a inciativas de 

ambito estadual/DF, municipal, e a importantes parcerias com institui<;:5es de ensino e 

sociedade civil em pro! do objetivo comum de enfrentar as perversas faces da violencia 

sexual. 

483. Ante o exposto, verifica-se que o Estado brasileiro encontra-se plenamente 

comprometido com o atendimento as vitimas de violencia sexual, nao se revelando, 

destarte, oportuna a determina<;:ao de medidas nesse sentido, haja vista que politicas e 
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programas pt!blicos sao desenvolvidos com racionalidade adequada e em consoniincia 

com os recursos humanos e financeiros disponiveis, bem como com estruturas:ao 

federativa do Estado, a sua extensao territorial e desigualdades. 

6 Reformas legislativas 

6.1 Criar;iio da carreira autonoma de perito nos Estados 

484. 0 Estado brasileiro convida esta Honon\vel Corte para uma reflexao sobre 

os poderes que !he foram conferidos pela Conven<;:iio Americana quanto il edi<;:ao de 

medidas de nao repeti9iio. 

485. Caso a Corte Interamericana compreenda estarem presentes os pressupostos 

para que se ordene ao Estado a ados:ao de medidas de nao repetis:ao com vistas il ado<;:ao 

de reforrnas legislativas, o Brasil considera inadequada a forrnulas:ao de condena<;:iio em 

atendimento ao que solicitam os representantes, pelas razoes que passa a expor. 

486. Os representantes pleiteiam que a Corte condene o Estado a editar uma lei 

em cada Estado da federas:ao brasileira que confira autonomia das pericias perante ils 

policias por meio da cria<;:ao de uma carreira especifica e independente ilqueles 

profissionais, e que lhes sej am garantidos recursos humanos, financeiros e de estrutura 

para a realiza<;:iio de suas fun<;:oes. 

487. Inicialmente, verifica-se que o pleito dos representantes e juridicamente 

impassive!, uma vez que a Constituis:ao nao confere ao Govemo Federal brasileiro 

poderes de ingerencia perante aos Estados da federa<;:ao para obriga-los a editar uma lei 

estadual que confira autonomia das pericias perante as policias por meio da cria<;:ao de 

uma carreira especifica e independente ilqueles profissionais. 

488. Ademais, a inten<;:iio dos representantes e a garantia de uma "autonomia 

pericial" para que haja uma isenta investiga<;:i'io dos crimes. Sucede que, para tal fim, 

nao ha necessidade de uma condena<;:ao do Estado brasileiro para edi9iio de leis 

estaduais. 

489. Se somente a lei resolveria o problema para garantir urna investiga<;:i'io 

isenta, o Estado brasileiro considera que jii cumpriu sua obrigas:ao ao editar a Lei n° 

12.030/2009, que garante a autonomia tecnica, cientifica e funcional para a atividade 

pericial. Veja-se o que diz o seu artigo 2°: 
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Art. 2Q No exerciCIO da atividade de pencJa oficial de natureza criminal, e 
assegurado autonomia tecnica, cientifica e funcional, exigido concurso publico, 
com formayiio academica especifica, para o provimento do cargo de perito oficial. 

490. Quanto a cria91io de uma carreira aut6noma, no Brasil ja houve diversas 

tentativas no ambito dos estados federados, no entanto o Supremo Tribunal Federal 

entendeu pela necessidade de alteravao da Constitui9ao Federal brasileira, tendo em 

vista que o seu artigo 144 possui um rol taxativo sobre os 6rgaos encarregados do 

exercicio da seguran9a publica, que sao: I - policia federal; II - policia rodoviaria 

federal; III - policia ferroviaria federal; IV - policias civis; e V - policias militares e 

corpos de bombeiros militares. Sobre o assunto, veja-se a jurisprudencia do Supremo 

Tribunal Federal: 

EMENT A: A9iio direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional no 19, 
de 16 de julho de 1997, a Constitui9iio do Estado do Rio Grande do Snl; expressao 
"do Instituto-Geral de Pericias" contida na Emenda Constitucional n° 18/1997, a 
Constitui9iio do Estado do Rio Grande do Sui; e Lei Complementar no 
10.687/1996, com as altera9oes introduzidas pela Lei Complementar no 
10.998/1997, ambas do Estado do Rio Grande do Sui 3. Cria9iio do Instituto-Geral 
de Pericias e inser9iio do 6rgao no rol daqneles encarregados da segnran9a publica. 
4. 0 reqnerente indicou os dispositivos sabre os qnais versa a a91io, bern como os 
fundamentos jnridicos do pedido. Preliminar de inepcia da inicial rejeitada. 5. 
Observilncia obrigat6ria, pelos Estados-membros, do disposto no art. 144 da 
Constitui9iio da Republica. Precedentes. 6. Taxatividade do rol dos 6rgiios 
encarregados da segnran9a publica, eontidos no art. 144 da Constitui9iio da 
Republica. Precedentes. 7. Impossibilidade da cria9ao, pelos Estados-membros, de 
6rgiio de seguran9a publica diverso daqueles previstos no art. 144 da Constitui91io. 
Precedentes. 8. Ao Instituto-Geral de Pericias, instituido pela norma impngnada, 
sao incnmbidas fun9oes atinentes a seguran9a publica. 9. Violayao do artigo 144 
c/c o art. 25 da Constitui9ao da Republica. 10. A9iio direta de inconstitucionalidade 
parciahnente procedente. 

(ADI 2827, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribnnal Plena, jnlgado em 
16/09/2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 EMENT VOL-
02497-0 1 PP-000 19) 

491. Observa-se que o Supremo vedou tao somente a cria9ao de uma carreira 

aut6noma, pennitindo a autonomia tecnica, cientifica e funcional como ja assegurada 

pela Lei Federal 11° Lei no 12.030/2009. 

492. Ressalta-se que ja tramita no Congresso Nacional uma proposta de alteravao 

da Constitui91io Federal (PEC n° 499/2010) para a inclusao da "pericia oficial criminal". 

Veja-se a referida Proposta de Emenda a Constitui9ao: 
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As Mesas da Cihnara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3", do 
art. 60 da Constitui<;:ao Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 1 ". 0 inciso IV do artigo 144 da Constitui<;:iio Federal, pas sa a 
vigorar com a seguinte reda<;:ao: 
I- .... .. 
II - .... .. 
III- .... . 
IV- policias civis e pericia oficial criminal 
v -""" 

Art. 2°. Institui o § 10° do artigo 144 da Constitui<;:iio Federal, que passa a vigorar 
com a seguinte reda9ao: 

§ 1 0" A remunera91io dos servidores da Peri cia Oficial Criminal dos Estados 
niio poderi ser inferior it dos integrantes da Pericia Oficial Criminal do 
Distrito Federal, aplicando-se tambem aos servidores inativos" 

493. Assim, o Estado brasileiro, it luz daqueles julgados que reconhecem a 

margem nacional de apreciaviio, solicita a esta Hononivel Corte que nao o condene na 

implementayao de leis para criayao de uma carreira especifica de peritos. 

6.2 Fortalecimento do Incidente de Deslocamento de Competencia -!DC 

494. Nos termos do art. 1°, inciso III, da Constituiyao Federal de 1988 111
, a 

Republica Federativa do Brasil e urn Estado Democnitico de Direito, o qual tern como 

urn dos seus fundamentos "a dignidade da pessoa humana ". 

495. Em seu art. 4°, inciso II, nossa Carta Politica estabelece tambem a 

prevalencia dos direitos humanos e, sendo urn principia do Estado brasileiro em suas 

relavoes intemacionais, atribui ao tema a condivi'io de chiusula petrea ( nucleo 

imodificavel), dispondo, em seu art. 60, § 4°, inciso IV, que "nao sera objeto de 

deliberar;ao a proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e 

garantias individuais ". 

496. Buscando sempre a maior efetividade desses direitos e garantias, a Emenda 

Constitucional n. 45, de 31 de dezembro de 2004, introduziu no ordenamento juridico 

brasileiro a possibilidade de deslocamento da competencia originaria da Justi.;:a Estadual 

para a esfera da Justi.;:a Federal, no que toea it investiga.;:ao, processamento e julgamento 

dos delitos praticados com grave viola.;:ao de direitos humanos, passando o art. 109, § 

5°, da Constitui<;:ao da Republica Federativa do Brasil, a dispor que: 

111 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
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Art. 109 -Aos juizes federais compete processar e julgar: 

[ ... ] 
V-A -as cans as relativas a direitos humanos a que se ref ere o § s• deste artigo: 
[ ... ] 
§ 5" -Nas hip6teses de grave viola~ao de direitos humanos, o Procurador-Geral 
da Republica, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obriga~iies 
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
seja parte, podeni suscitar, perante o Superior Tribunal de Justi9a, em qualquer 
fase do inquerito ou processo, incidente de deslocamento de competencia para 
a Justi~a Federal. 

497. Com essa inova9iio legislativa no ambito constitucional, criou-se, pois, urn 

mecanismo que permite ao Procurador-Geral da Republica, com a finalidade de garantir 

o cumprimento das obriga96es decorrentes de tratados internacionais de direitos 

humanos dos quais o Brasil seja parte, buscar junto ao Superior Tribunal de Justi9a o 

deslocamento de competencia para a Justi9a Federal de inquerito e processo, em 

qualquer fase, que apure caso de grave viola9iio a tais direitos. 

498. A possibilidade da federalizar;iio dos crimes foi positivada no texto 

constitucional tanto como meio de avan9o dos mecanismos assecurat6rios dos direitos 

humanos, como de instrumento de fortalecimento do combate a impunidade nessa 

materia. Outro progresso obtido com a institui9iio desse mecanismo foi o 

robustecimento e consolidar;iio da proter;iio a vitima, pois, caso as institui96es locais se 

mostrem falhas nessa tarefa, ela (a vitima) podeni valer-se das instiincias federais, como 

forma de amp liar e fortificar a prote9iio de seus direitos. 

499. A cria9iio do instituto decorre de uma bandeira hist6rica do Movimento 

Nacional de Direitos Humanos, tendo origem remota em proposta apresentada pelo 

entao Deputado Federal Helio Bicudo, apoiada expressamente por varias entidades de 

classe, especialmente pela Associa9ao dos Juizes pela Democracia, pela Associa9ao 

Nacional dos Procuradores da Republica e pela Associa9ao dos Juizes Federais, tendo 

como justificativa a necessidade de garantir papel de relevo, no sistema federativo 

brasileiro, ao interesse da Uniao em ver efetivamente investigados e apurados casos que 

impliquem na ofensa aos compromissos internos e internacionais de prote9ao dos 

direitos humanos. 

500. Depois de Iongo debate no Congresso Nacional, em que diferentes fonnatos 

foram propostos, des de urn rol determinado de fatos (trabalho escravo, por exemplo) ate 
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um conceito de manifesta91io de interesse federal a partir de decisao das agencias 

govemamentais vinculadas ao tema, tal como o Conselho Nacional de Direitos 

Humanos, optou-se por um modelo de ah!ayi'io que conferiu ao Procurador-Geral da 

Republica e ao Superior Tribunal de Justi9a o papel de interpretar os casas concretos e 

deles extrair a necessidade de que os feitos sejam deslocados da competencia estadual 

para a competencia federal. 

501. Extrai-se da leitura do texto constitucional que essa competencia federal 

seni exercitada quando se tratar de grave violar;ao de direitos humanos e para que seja 

assegurado o cumprimento de obrigar;oes decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais seja parte o Brasil. Desse modo, a denominada 

federalizar;ao das causas relativas aos direitos humanos depende da ocorrencia desses 

requisitos constitucionais minimos, sem os quais as causas permanecerao sendo 

processadas e julgadas pela Justi9a do respectivo Estado-membro. 

502. Vale ressaltar que o !DC nao visa a substituir, pura e simplesmente, as 

atribui96es legais das pessoas juridicas federadas - ate porque os Estados federados 

possuem autonomia politico-administrativa e 6rgaos investigativos e judiciarios 

pr6prios, tudo nos termos do art. 18 da Constituiyi'io F edera1, a saber: 

Art. 18. A organiza~ao politico-administrativa da Rept!blica Federativa do Brasil 
compreende a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, todos 
autonomos, nos tennos desta Constituiyao. 

Art. 92. Silo orgaos do Poder Judichhio: 
[ ... ] 
VII- os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e Territ6rios. 

503. Entretanto, na medida em que a seguran9a publica e um dever do Estado e 

responsabilidade de todos os cidadilos brasileiros - tambem de acordo com o art. 144 da 

Carta Politica -, e perfeitamente passive! incluir um mecanismo juridico como mais um 

instmmento a garantir o trabalho conjunto de 6rgaos estaduais e federais na consecuyi'io 

da prote91io dos direitos humanos. Confira-se: 

Art. 144. A seguran~a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida para a preserva~ao da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: [ ... ] 
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504. Desse modo, quando os mecamsmos entao disponiveis para apura<;iio e 

puni<;iio desses delitos demonstraram-se insuficientes e, ate mesmo, ineficientes, utiliza

se o instituto do IDC para fazer prevalecer os direitos humanos e resgatar o 

compromisso do Estado brasileiro com a Conven<;iio Americana sabre Direitos 

Humanos. 

505. Ainda sabre os requisitos (cumulativos) para quehaja esse deslocamento de 

competencia, o Superior Tribunal de Justi<;a - STJ ( competente para uniformizar a 

interpreta<;iio de leis federais do Brasil, bern como julgar acerca da procedencia ou nao 

da hip6tese de federaliza<;iio dos crimes), manifestou-se no seguinte sentido, por ocasiao 

do IDC n° liP A ( caso Dorothy Stang) 112
: 

Alem dos dois requisitos prescritos no § so do art. 109 da CF, quais sejam, (a) 
grave viola~1io a direitos humanos e (b) assegurar o cumprimento, pelo Brasil, 
de obriga~iies decorrentes de tratados internacionais, e necessaria, ainda, a 
presenya de terceiro requisito, (c) a incapacidade (oriunda de inercia, 
neglig~ncia, falta de vontade politica, de condi~iies pessoais, materials etc.) de 
o Estado-membro, por suas institui~iies e autoridades, levar a cabo, em toda a 
sua extens1io, a persecu~1io penal. Tais requisitos -os tres -h1io de ser cumulativos, 
o que parece ser de sensa comum, pois do contn\rio haveria indevida, 
inconstitucional, abusiva invas1io de competencia estadual por parte da Uni1io 
Federal, ferindo o Estado de Direito e a propria federay1io, o que certamente 
ninguem deseja, sabendo-se, outrossim, que o fortalecimento das instituiyoes 
publicas -todas, em todas as esferas -deve sera tOnica, fie! aquela asser101io segundo 
a qual, figuradamente, "nenhuma Corrente e mais forte do que 0 seu elo mais 
fraco". 

506. Essa tambem foi a conclusao do STJ no julgamento do IDC n. 2/DF 113
, cuja 

ementa e a seguinte: 

A teor do § so do art. 109 da Constitui101io Federal, introduzido pela Emenda 
Constitucional n. 4S/2004, o incidente de deslocamento de competencia para a 
Justiya Federal fundamenta-se, essencialmente, em tr~s pressupostos: a existencia 
de grave viola~1io a direitos humanos; o risco de responsabiliza~1io 

internacional decorrente do descumprimento de obriga~iies juridicas 
assumidas em tratados internacionais; e a incapacidade das instancias e 
autoridades locais em oferecer respostas efetivas. 

507. Portanto, a partir do exame dos requisitos estabelecidos para o acolhimento 

112 Disponivel em; 
http://www.stj. jus. br/SCON/jurispmdencia/toc. jsp?livre-!DC+ 1 +dorothy&&b-A COR&thesaums-JURI 
DICO&p-true 
"' n· . 1 1spomve em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurispmdencia/toc.jsp?i-J&b-ACOR&livre-(('IDC'.clas.+e+@num-'2')+ou 
+('IDC'+adj+'2'.suce.)) 
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desse incidente constitucional, conclui-se inegavelmente que sua principal caracteristica 

e a excepcionalidade. Isso porque, para a propositura dessa a<;ao, exige-se nao s6 a 

existencia de grave viola<;i'io a direitos humanos, mas tambem a necessidade de se 

assegurar o cumprimento de obriga<;6es intemacionais aven<;adas, quando diante de 

omissi'io ou incapacidade das autoridades responsaveis pela apura<;i'io dos ilicitos. 

508. E perceptive!, de todas essas considera<;6es, que a primeira exigencia a 
acolhida do incidente (a ocorrencia de grave viola<;i'io a direitos humanos), advem da 

preocupa<;i'io da Republica Federativa do Brasil em fazer prevalecer tais direitos, 

cooperando com os demais povos para o progresso da humanidade, conforme 

estampado no rol de principios previstos no art. 4° da sua Constitui<;i'io Federal, a saber: 

Art. 4° A Republica Federativa do Brasil rege-se nas suas re!ayiies internacionais 
pelos seguintes principios: 
I - independencia nacional; 

II - prevaH!ncia dos direitos humanos; 
III - autodetenninayi'io dos povos; 
IV - ni'io-intervenyi'io; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII- soluyiio pacifica dos conflitos; 
VIII- rep(tdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - coopera~lio entre os povos para o progresso da humanidade; 
X- concessao de asilo politico. 

Panigrafo (mica. A Republica Federativa do Brasil buscarii a integrayiio economica, 
politica, social e cultural dos povos da America Latina, visando it fonnayiio de uma 
comunidade latina-americana de nayiies. 

509. Com aten<;i'io ao fie! significado da expressao grave violar;ao a direitos 

human as, que por si s6 gera grande repudio e repercussi'io perante a sociedade nacional 

e intemacional, pois atinge o sagrado direito it vida e a dignidade da pessoa humana, a 

jurisprudencia do STJ, no IDC n. 1/PA, decidiu que estariam abrangidos por essa 

expressao os seguintes delitos: 

Nesse ponto, muito se discutiu acerca da necessidade de norma legal definindo 
expressamente quais seriam os crimes praticados com grave viola~lio aos 
direitos humanos. ( ... ) As conclusiies foram no sentido de que seria da Justi'(a 
Federal a competencia para processar e julgar os crimes de tortura; os homicidios 
dolosos qualificados praticados por agente funcional de quaisquer dos entes 
federados; os cometidos contra as comunidades indigenas ou seus integrantes; 
os homicidios dolosos quando motivados por preconceito de origem, ra~a, 
sexo, op~lio sexual, cor, religilio, opiniao politica ou idade on quando 
decorrente de conflitos fundiiirios de natureza coletiva; e os crimes de uso, 
intermedia~lio e explora~lio de trabalho escravo ou de crian~a e adolescente 
em quaisquer das fonnas previstas em tratados internacionais. 
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510. No que lange ao segundo requisito constitucionalmente positivado 

(assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigar;oes decorrentes de tratados 

internacionais), niio e demais lembrar que a falha nos compromissos pactuados gera 

prejudiciais consequencias politicas e juridicas ao Estado brasileiro, dai porque o Brasil 

experimenta a preocupa9iio internacional com a efetiva prote9iio dos direitos e garantias 

individuais dos seus cidadiios. 

511. lnterligado a essa ideia, pms, exsurge o ultimo requisito, consistente na 

demonstra9ao inequivoca da total incapacidade das instiincias e autoridades locais em 

oferecer respostas as ocorrencias de grave violar;ao aos direitos humanos. Assim, ao 

analisar esse terceiro requisito, o STJ concluiu, no IDC n° 3/G0 114
, que, ao se pretender 

o deslocamento da competencia, deve-se: 

[ ... ] buscar entender o prop6sito da medida incluida em nossa Constitui9ao Federal. 
Para tanto, [ ... ] nao se pode confundir incapacidade ou ineficacia das instancias 
e autoridade locais com ineficiencia. Enquanto a incapacidade ou ineficacia 
derivam de completa ignorancia no exercicio das atividades estatais tendentes 
a responsabiliza~ao dos autores dos delitos apontados, a ineficiencia constitui 
a ausencia de obten~ao de resultados uteis e capazes de gerar consequencias 
juridicas, nao obstante o conjunto de providencias adotadas. 

E evidente que a ineficiencia dos 6rgaos encarregados de investiga~ao, 
persecu~ao e julgamento de Crimes Contra OS direitos bumanos e situa~ao 
grave e deve desencadear no seio dos Conse!hos Nacionais e dos 6rgaos 
correcionais a tomada de providencias aptas a sua resolu9ao. Mas nao e a 
ineficiencia, substancialmente, o propulsor da necessidade de deslocamento da 
competencia. Ao contr:hio, e a ineficiicia do Estado, revelada pela total falta 
de capacidade de mover-se e, assim, de cumprir papel estruturante de sua 
propria existencia organizacional, o fator desencadeante da federaliza~ao. 

Gize-se, pela relevilncia e eomo ja foi lembrado, que os requisitos discorridos sao 
imperiosamente cumulativos, sendo i16gica a federaliza~ao de processos 
judiciais apenas pelo fato de implicarem em grave viola~ao a direitos 
bumanos, pois e preciso que OS casos nao tenbam sido investigados, 
processados ou julgados, ficando a deriva da persecu~ao penal. 

Convem lembrar que o fator primordial para o deslocamento da competencia e, 
sem duvida, a ineficacia dos iirgaos estatais encarregados da investiga~ao, 
persecu~ao e julgamento dos crimes. Nao se trata de medida adequada aos 
casos de ineficiencia, situa~iies em que o Estado nao utiliza os melhores 
recursos para atingir urn resultado ou nao mantt\m uma rela~ao de coerencia 
adequada entre os meios empregados para o alcance de seus objetivos e fins 
visados. 

114 Disponivel em: 
http://www.stj .jus.br/SCON/jurisprudencia/toc. j sp ?livre-IDC+ 2&&b-ACO R&thesaurus-JURIDICO&p 
=true 
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Par is so, e preciso a verificayao obj etiva e indelevel da total inelicacia dos 
6rg1ios envolvidos, de tal modo que nao consigam mover sua maquina, a fim de 
garantir que boa parte dos elementos fundantes do Estado Democn\tico de Direito 
possam se fazer valer. 

512. Feitas essas considera<;oes, registre-se que quatro pedidos de IDC 115 ja 

foram formulados ao STJ, todos eles ja ju1gados por aque1a Corte, a saber: 

1) IDC n° 1, tendo por objeto o homicidio da mission:iria Dorothy Stang, 

ocorrido no Estado do Para; 

2) IDC n° 2, CUJO objeto envo1via caso ja submetido ao Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, em raziio da necessidade de investiga<;iio de urn 

grupo de exterminio do nordeste Brasileiro, que levou it morte do advogado e ativista de 

direitos humanos Manoel Mattos; 

3) IDC n° 3, que buscava o des1ocamento de urn conjunto de 52 fatos 

investigados, alguns tratando da morte de pessoas em situa<;iio de rua e outros 

decorrentes de noticias de tortura, homicidio e desaparecimento de pessoas em 

decorrencia de atua<;iio policial no Estado de Goias, e por fim, 

4) IDC n° 5, em que se buscou o deslocamento de competencia das 

investiga<;oes pelo homicidio de que foi vitima o Promotor de Justi<;a do Estado de 

Pernambuco Thiago Faria Soares, em regiiio marcada por atua<;iio de grupos de 

exterminio no interior do Estado de Pernambuco. 

513. Na discussiio de tais pedidos, dois foram parcialmente deferidos (IDC no 2 e 

n° 3), urn deferido (IDC n° 5) e urn negado (IDC n° 1), em aprecia<;oes bastante t6picas 

do Superior Tribunal de Justi<;a, que destacam o carater excepcional da medida, bern 

como a alegada necessidade de demonstra<;iio da incapacidade dos entes estaduais de 

fornecer resposta adequada ao dever de apurar. 

514. Embora niio numericamente expressivos, os casos propostos ja permitem 

afirmar que a simples provoca<;iio ao Superior Tribunal de Justi<;a tern o resultado 

concreto de fazer com que o aparato estatal se movimente, em busca de demonstrar a 

eficiencia questionada. 

115 Registre~se que chegou a ser autuado pelo Superior Tribunal de Justic;a o IDC 0° 4, mal tal ato se deve 
a equivoco da secretaria do Tribunal, que aceitou como valida petic;ao inicial formulada por pessoa 
diversa do Procurador-Geral da RepUblica, o que levou a extinc;ao liminar do processo. 
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515. Assim, nota-se que, proposto o IDC, perceptive! a aten<,:ao que passam a 

receber as investiga<,:oes e os processos cuja competencia se pretende deslocar, o que, 

em si mesmo, ja se demonstra um resultado relevante. 

516. Ao !ado de tal consequencia pratica, tambem se mostra razoavel afirmar que 

o instituto tornou-se eficaz meio de pressao para o fortalecimento das estruturas internas 

dos estados-membros, diante da possibilidade de sua propositura. 

517. Assim, ganham relevo os numeros da atua<,:ao extrajudicial do Procurador

Geral da Republica que, preocupado com o desempenho responsive! de suas 

atribui<,:i'ies, passou a desenvo1ver esfor<,:o instrut6rio preliminar, a fim de colher os 

dados para a forma<,:ao de seu juizo de valor quanto it necessidade de propositura do 

IDC. 

518. Na estrutura<,:ao atual do Gabinete do Procurador-Geral da Republica, o 

tema ganhou tratamento especifico, com a atribui<,:ao de tais fun<,:i'ies it Assessoria 

Juridica em Tutela Coletiva e com a cria<,:ao de uma classe especifica de procedimentos 

extrajudiciais, denominada de Procedimento Preparat6rio de Incidente de Deslocamento 

de Competencia - PPIDC, cuja finalidade e dar transparencia aos casos analisados pelo 

Procurador -Geral da Republica, bem como garantir a cria<,:ao de uma serie hist6rica 

estatistica confiavel. 

519. Embora tais dados nao possam ser tidos como exaurientes, 6 possivel 

afirmar que cerca de 80 PPIDC ja foram instaurados, dos quais 20 foram arquivados. 

520. Do universo de casos em andamento, 20 deles se referem a fatos ocorridos 

entre os anos de 2006 a 2012, sendo os demais posteriores a 2012, estando todos em 

tramita<,:ao, ainda pendentes de obten<,:ao dos dados necessarios it fonna<,:ao de juizo de 

valor. 

521. Embora nao se mostre mensuravel objetivamente, 6 possivel afirmar que a 

atua<,:ao extrajudicial do Procurador-Geral da Republica, para instrn<,:ao de PPIDCs, ja 

tem se mostrado capaz de provocar respostas efetivas no andamento de investiga<,:oes, 

diante da necessidade de prestar contas itque1e que podera provocar o Superior Tribunal 

de Justi<,:a. 

522. No campo objetivo de resnltados decorrentes de Incidentes de 

Deslocamento de Competencia, tem-se que: no IDC n° 2, deslocado o jn1gamento pelo 

homicidio de Manoel Mattos, realizou-se o julgamento pelo Tribunal do Juri no ambito 
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federal, que resultou na condena<;ao dos acusados; no roc no 3, como resultado do 

deslocamento de competencia, medidas constritivas foram autorizadas pela Justi<;a 

Federal, com a realiza<;ao de buscas e apreensoes e prisao processual de investigados; 

no roc no 5, a investiga<;ao foi deslocada para a Justi<;a Federal, o que permitiu sua 

conclusao pela Policia Federal e apresenta<;ao de acusa<;ao pelo Ministerio Publico 

Federal, o que resultou na pronuncia dos acusados, estando pendente a designa<;ao da 

sessao do Tribunal do Juri por conta da interposi<;ao de recurso ao Tribunal Regional 

Federal da s• Regiao. 

523. A forma de atua<;ao do Ministerio Publico Federal, ap6s a decisao de 

deslocamento de competencia pelo Superior Tribunal de Justi<;a, tambem merece 

registro, pois sao designadas equipes especificas de membros para que a atua<;ao seja 

concertada e prioritaria, garantindo tratamento adequado its investiga<;oes, fato que 

tambem se tern verificado no ambito da Policia Federal, tudo a demonstrar a 

necessidade de atribuir-se eficiencia e celeridade it atua<;ao estatal. 

524. Ante o exposto, os dados aqui apresentados demonstram a plena vigencia do 

roc, bern como sua concreta eficiencia na defesa dos direitos humanos, objeto da sua 

finalidade. Assim, embora o Projeto de Lei n° 6.647/2006, que trata da regulamenta<;ao 

infraconstitucional do roc, ainda esteja tramitando perante o Congresso Nacional, esse 

fato nao retira a efetividade do instituto. 

525. As propostas perseguidas pelos representantes (tais como a cria<;ao de lei 

para o roc, a previsao de casas de violencia policial dentre as hip6teses de cabimento, 

maior transparencia na instaura<;ao e julgamento dos casas, participa<;ao social nas 

etapas e independencia das equipes investigativas) sao questoes que ja estao sendo 

democraticamente discutidas em delibera<;oes parlamentares. De todo modo, como ja 

afirmado, a previsao constitucional do roc ja tern revelado a plena eficacia do instituto. 

526. Alem disso, dada a amplitude e a magnitude da expressao "direitos 

humanos", discute-se inclusive a necessidade de defini<;ao do rol dos crimes que 

passariam para a competencia da Justi<;a Federal, devido it preocupa<;ao em se restringir 

os casas de incidencia do art. 109, § 5°, da Constitui<;ao Federal, afastando-o de sua 

finalidade precipua, que e a de assegurar o cumprimento de obriga<;iies decorrentes de 

tratados internacionais firmados pelo Brasil sabre a materia. 
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527. Nao M tambt\m sequer indicios de que os casos en tao apresentados a 

julgamento pelo Superior Tribunal de Justi<;:a tenham sofrido qualquer tipo de 

ingerencia ou influencia por parte de envolvidos, o que demonstra ja a absoluta 

independencia dos 6rgaos envolvidos na apura<;:ao dos casos submetidos itquela Corte. 

Alias, os dados apresentados demonstram que, em verdade, houve apura<;:ao, processo e 

julgamento dos autores do crime, o que demonstra que a independencia pretendida pelos 

representantes ja se encontra assegurada. 

528. Se por um !ado o pedido de fortalecimento do IDC requerido pelos 

representantes se mostra in6cuo, uma vez que o Estado brasileiro ja tem adotado todas 

as medidas necessiirias para assegurar o fortalecimento do IDC ( o fa to de atualmente 

nao haver regularnenta<;:ao desse instrumento juridico nada impede que ele seja eficaz), 

por outro !ado o Estado brasileiro confia em que a sociedade (incluidos os 

representantes) provoque os 6rgaos governarnentais competentes, a fim de que o IDC 

possa ser aperfei<;:oado e fortalecido. 

529. 0 Estado brasileiro pugna, portanto, pela declara<;:ao de inadequa<;:ao da 

medida de repara<;:ao ora em analise, tendo em considera<;:ao sua desnecessidade e a falta 

de correla<;:ao com as viola<;:oes supostamente cometidas. 

6.3 Inadequar;iio do pedido de ador;iio de reformas legislativas a fim de garantir 

a ampliar;lio do escopo da produr;iio antecipada de provas para incluir as 

testemunhas de casas de violencia perpetrada par agentes do Estado 

530. 0 ordenamento intemo brasileiro ja preve a possibilidade da produ<;:ao 

antecipada de provas cujas regras arnoldam-se satisfatoriarnente it hip6tese de crimes de 

violencia policial. Conquanto reconhe<;:a a gravidade de tais viola<;:oes de direitos 

humanos, o Estado brasileiro considera nao haver justificativa razoavel para a inclusao 

explicita das circunstancias que norteiam essa situa<;:ao, como solicitam os 

representantes. 

531. Sobre o tema, o Estado brasileiro esclarece que, em 9 de junho de 2008 foi 

editada a Lei n" 11.690 que alterou o C6digo de Processo Penal em dispositivos 

relativos it produ<;:ao de probat6ria. Mais especificamente, alterou o art. 156, passando a 

prever a possibilidade do juiz, de oflcio, ordenar, antes de iniciada a a<;:ao penal, a 

produ<;:ao antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. Nesse ponto o 
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legislador optou por afastar o procedimento comum de produ91io de provas. Vejamos o 

que dispoe o dispositivo citado: 

Art. 156. A prova da a1egayiio incumbin\ a quem a fizer, sendo, porem, facultado 
ao juiz de oficio: 

I- ordenar, mesmo antes de iniciada a ayao penal, a produyiio antecipada de provas 
consideradas urgentes e re!evantes, observando a necessidade, adequayiio e 
proporcionalidade da medida; 

II - determinar, no curso da instruyao, au antes de proferir sentenya, a realizayao de 
diligencias para dirimir d(tvida sabre ponto relevante. 

532. Nesse sentido, o legislador optou par estender os poderes do juiz no tocante 

it produ9ao de provas para alem dos limites do processo, permitindo-o faze-lo antes 

mesmo de ajuizada a a9iio penal, de oficio. Com a preocupayao de que tal prerrogativa 

nao fosse utilizada de modo abusivo, foram definidos requisitos a serem observados 

pelo magistrado, quais sejam: a necessidade, a adequayao e a proporcionalidade na 

produ9i'io antecipada das provas. 

533. A necessidade diz respeito it sua imprescindibilidade, a sua aptidao para 

atingir os fins almejados na persecuyao criminal, em detrimento dos outros meios de 

prova disponiveis. No que diz respeito a proporcionalidade, trata-se de uma tensao, uma 

ponderayao de principios. Deve o magistrado avaliar se a eventual flexibilizayao de urn 

direito fundamental pode ser feita diante da magnitude de outro direito fundamental a 

ser protegido, au seja, a afeta9ao de urn direito fundamental deve ser justificavel diante 

da necessidade de prote91io do outro. Quanta it adequa9i'io, trata-se da rela9ao de 

pertinencia entre o meio elegido e o fim almejado. Somam-se a esses requisitos a 

possibilidade de produ9ao da prova, para evitar pedidos absurdos, e a releviincia. Tais 

requisitos sao absolutamente razoaveis. 

534. Com o objetivo de privilegiar a boa instruyao processual, a produ9iio 

antecipada de provas se aplica, sobretudo, a provas [!] urgentes, nos casos em que ha 

risco de perecimento au que a produyao da prova seja inviabilizada em momenta 

posterior; e [2] relevantes, desde que resguardada absoluta pertinencia e 

imprescindibilidade com o fato que se deseja provar. 

535. Desse modo, a prova antecipada e aquela produzida num momenta anterior 

it instru91io processual. Nesse. contexto, a antecipayao de provas pode ser feita de tres 

maneiras diferentes: preventivamente, como medida asseguradora de urn direito, 
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objetivando sua prote9ao de consequencias futuras; cautelarrnente, quando hit o perigo 

de que a evidencia desapare9a em decorrencia da natural demora do processo, e como 

uma medida secundaria visando precaver uma a9ao ja em andamento e que ainda nao 

atingiu a fase instrut6ria. 116 

536. Nao se pode, no entanto, confundir a prova antecipada com as provas 

cautelares, ou mesmo com as diligencias investigat6rias anteriores it a9ao penal. 

Lembrando-se do rito de produ9ao da prova, a mesma s6 ingressa no processo quando 

admitida em juizo e e produzida apenas quando submetida ao contradit6rio. Portanto, 

dentro desse criterio, tudo que for produzido dentro das diligencias investigat6rias 

anteriores it a9ao penal, enquanto nao submetidas ao juizo de admissibilidade, ainda nao 

sera considerado como prova em sentido estrito. Cabendo observar, entretanto que 

constituem exce96es a essa regra as provas cautelares, nao repetiveis e antecipadas, nos 

termos do art. 155, do C6digo de Processo Penal (doravante CPP), vejamos: 

Art. !55. 0 juiz forman\ sua convic9ao pela livre apreciayao da prova produzida 
em contradit6rio judicial, nao podendo fundamentar sua decisao exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investigayao, ressalvadas as provas 
cautelares, niio repetiveis e antecipadas. 

537. Isso significa que, alem da possibilidade de o juiz requisitar a produ9ao 

antecipada de provas, resguarda-se ainda a possibilidade de produ9ao de provas 

cautelares, para abranger situa96es diversas. 

538. Com relayao it prova testemunhal, ja existe previsao a respeito da produ9ao 

dessa especie de prova antecipadamente, nos termos do art. 225 do CPP, quando hit 

receio de que ao tempo de sua colheita, a mesma ja tenha perecido, seja por 

enfermidade ou em razao de idade avan9ada da testemunha. Alem disso, nada impede 

que, com base no art. !56 supracitado, o juiz determine a antecipa9ao da produ9ao 

probat6ria testemunhal. 

539. Registre-se que o art. 225 do C6digo de Processo Penal preceitua que se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfennidade ou por velhice, inspirar 

receio de que ao tempo da instru9ao criminal ja nao exista, o juiz podera, de oficio ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Nesse 

sentido, mesmo nas hip6teses em que a testemunha se encontra em perfeitas condi96es 

"' CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21. ed. Silo Paulo: Saraiva, 2014. p. 472. 
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de saude, mas o juiz verifica que se nao for ouvida naquele momenta podera ocorrer 

prejuizo para a apura<;ao da verdade real, pode ser procedida a sua oitiva. 

540. Par fim, cabe ressaltar o disposto no art. 19-A da Lei n° 9.807, de 13 de 

julho de 1999, que estabelece normas para a organiza<;ao e a manuten<;ao de programas 

especiais de prote<;ao a vitimas e a testemunhas amea<;adas, institui o Programa Federal 

de Assistencia a Vitimas e a Testemunhas Amea<;adas e dispoe sabre a prote<;iio de 

acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colabora<;iio a 
investiga<;ao policial e ao processo criminal. Sendo assim, conforme o dispositivo 

citado, terao prioridade na tramita<;ao o inquerito e o processo criminal em que figure 

indiciado, acusado, vitima ou reu colaboradores, vitima ou testemunha protegidas pelos 

programas de que trata a Lei citada. Outrossim, impende salientar que a Lei assenta: 

"Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, ap6s a cita<;iio, tamara 

antecipadamente o depoimento das pessoas incluidas nos pro gramas de prote<;ao 

previstos nesta Lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de faze-lo no caso 

concreto ou o passive! prejuizo que a oitiva antecipada traria para a instm<;ao criminal." 

541. Pelo exposto, conclui-se que os requisitos de incidencia do instituto sao 

requisitos basicos, a serem observados, independenternente do tipo penal, na medida em 

que trata da aplica<;ao de urn procedimento excepcional, qual seja, o afastamento do 

procedimento comum de instm<;iio probat6ria. A falta de previsao de tipos especificos, 

como o pretendido pelos representantes, e benefica para todas as vitimas e testemunhas, 

pois a exce<;ao propicia maior efetividade da norma e niio o contrario, como parecem 

intuir os representantes. 

542. Diante disso, o Estado brasileiro refor<;a o entendimento de que o pedido 

formulado pelos representantes niio merece acolhimento. 

6.4 Jnadequar;iio do pedido de ador;iio de reformas legislativas a jim de garantir 

a ampliar;iio da participar;iio da sociedade civil no processo penal 

543. 0 Estado brasileiro entende como inadequada a medida solicitada pelos 

representantes, tendo em vista que as nonnas processuais penais vigentes no Brasil 

consistem em medidas adequadas e efetivas para garantir a participa<;i'io da sociedade 

civil no processo penal. Trata-se de institutos previstos constitucionalrnente e 

disciplinados no C6digo de Processo Penal brasileiro, que possibilitam o 
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acompanhamento da sociedade civil em processes criminais, quais sejam a ac,;ao penal 

privada subsidiaria da publica e a assistencia. 

544. A ac,;ao penal privada subsidiiiria da publica esta prevista no art. 5°, LIX, da 

Constituic,;ao Federal de 1988, autorizando a vitima ou seu representante legal a intentar 

a ac,;ao penal por meio de queixa-crime nos casos de inercia do Ministerio Publico, 

legitimado originario para a persecuc,;ao penal. 

Art. 5", LIX - sera admitida ac,;ao privada nos crimes de ac,;ao publica, se esta nao 
for intentada no prazo legal; 

545. E considerada a unica excec,;ao prevista na Constituic,;ao Federal de 1988 a 

titularidade exclusiva da ac,;ao penal publica, condicionada ou nao, pelo Ministerio 

Publico. Essa Unica excepcionalidade sugere o especial cuidado do Poder Constituinte 

no sentido de garantir a devida prestac,;ao jurisdicional aqueles que se mantem diligentes 

na busca pelajusta punic,;ao do infrator.ll7 A doutrina brasileira assinala118
• que se !rata 

de urn instrumento a disposi<;ao do ofendido para controlar os abusos do Estado, nos 

casos em que houver excessiva mora no exercicio da pretensao punitiva. 

546. Embora haja previsao de prazo de seis meses para o Ministerio Publico 

oferecer a ac,;ao penal, o dever de den(Jncia do Estado persiste ate o momenta da 

prescri<;ao. Vejamos: 

Art. 46. 0 prazo para oferecimento da denuncia, estando o reu preso, sera de 5 
dias, contado da data em que o 6rgao do Ministerio Publico receber os autos do 
inquerito policial, e de 15 dias, se o reu estiver solto ou afianc,;ado. No ultimo caso, 
se houver devoluc,;ao do inquerito a autoridade policial (art. 16), contar-se-a o prazo 
da data em que o 6rgao do Ministerio Publico receber novamente os autos. 

Art. 38. Salvo disposic,;ao em contrario, o ofendido, ou seu representante legal, 
decaira no direito de queixa ou de representac,;ao, se nao o exercer dentro do prazo 
de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem e o autor do crime, ou, no 
caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denuncia. 

547. Desse modo, segundo as nonnas vigentes, o Ministerio Publico, ao receber 

os autos do inquerito policial ou as informa<;oes sobre eventual infra<;ao penal, deve se 

manifestar, seja para denunciar o suposto autor da infra<;ao, opinar pelo arquivamento 

do inquerito ou ainda requerer diligencias. Assinale-se que nao hii prazo distinto para 

117 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2014. P. 190. 
118 NUCCI, Gui1henne de Souza. Manual de processo penal e execuyao penal. II. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014.p. 164. 
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manifesta<;iio e para denuncia, trata-se de um prazo (mico em que o 6rgiio publico deve 

agir, nao o fazendo, incide em desidia, ensejando o controle pelo cidadao· 119 

548. Por 6bvio, tal instituto s6 se aplica nos casas de mora pelo 6rgiio legitimado 

para acusa<;iio, nao sendo cabivel quando do arquivamento do inquerito a requerimento 

do Ministerio Publico, niio restando configurada a ina<;iio do 6rgao estatal, sendo este 

requisito para incidencia do instituto. 

549. Trata-se de potencial instrumento de controle da atua<;iio estatal pela 

sociedade civil, a qual deve manter-se atenta as diligencias investigat6rias para verificar 

o decurso do prazo para o 6rgao ministerial. Por outro lado, e neste ponto em que se 

destaca a importiincia do ofendido nao se manter inerte, uma vez que, em regra, a vitima 

dificilmente acompanha as investiga<;oes, seja pessoalmente, seja por meio de seu 

advogado. 

550. Em suma, a queixa-crime referida consubstancia-se em instrumento efetivo 

de fiscaliza<;iio pela sociedade da atividade acusatorial do poder publico. 0 instituto 

ganha mais for<;a quando autoriza ao particular buscar a presta<;iio jurisdicional quando 

o Estado niio o faz. Portanto, nao se trata apenas de acompanhamento do cumprimento 

da fun<;ao exercida pelo poder publico, mas tambem a possibilidade de atua<;iio no caso 

concreto, empoderando a sociedade civil no ambito do processo penal. 

5 51. Quanta a outra forma de participa<;ao do particular no processo criminal - a 

assistencia de acusa<;ao -, vejamos o disposto no art. 268, do C6digo de Processo Penal. 

Art. 268. Em todos os termos da as:ao publica, podera intervir, como assistente do 
Ministerio Publico, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das 
pessoas mencionadas no Art. 31. 

552. E passive! a atua<;iio do ofendido junto ao Ministerio Publico no polo ativo 

da a<;ao. A sua participa<;iio na a<;iio penal busca, alem do titulo executivo judicial para 

reparas:ao do dano no civel, tambem a repressao geral e singular do crime, por meio da 

aplica<;ao da justa pen a. Busca-se, sobretudo, a coopera<;iio com a justi<;a· 120 

553. Normalmente, a assistencia e feita pelo proprio ofendido, mas o dispositivo 

supracitado preve a possibilidade de participa<;ao de seus sucessores, como o c6njuge 

(companheiro ou companheira), ascendente, descendente ou irmao. 

119 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 16" edi9ao. Sao Paulo: Saraiva, 
2013.p 23!. 
120 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execw;ao penaL lla edic;fio. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014.p.506. 
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554. Sua natureza juridica e de parte contingente, ou seja, nao e necessaria sua 

participa9ao na rela9iio processual, exercendo urn papel de sujeito acess6rio ao 

principal, o Ministerio Publico. 121 

555. Vale lembrar que no caso da a9ao penal privada exclusiva nao se .concebe a 

figura do assistente, uma vez que a legitimidade para propositura da a9ao e apenas do 

ofendido. 

556. E urn instituto destinado it sociedade civil, nao cabendo intervenyao de 

pessoa juridica de direito publico como assistente. Sendo assim, as exce96es previstas 

em lei devem ser interpretadas de forma restritiva, nao devendo ser estendidas a outros 

casas. Deve-se, portanto, destinar a utilizayao do instituto ao que !he foi concebido - a 

participa9iio do ofendido no curso da persecu9iio penal. 122 

557. Os poderes do assistente estao previstos no C6digo de Processo Penal no 

caput do art. 271, consistente em: 

Art. 271. Ao assistente sen\ pennitido propor meios de prova, requerer perguntas 
its testemunhas, aditar o libelo e os articu!ados, participar do debate oral e arrazoar 
os recursos interpostos pelo Ministerio Publico, ou par ele proprio, nos casas 
dos arts. 584, § I 0 , e 598. 

558. 0 assistente podera atuar na produ9ao de provas, na complementayao das 

pe9as apresentas pelo Ministerio Publico e ainda recorrer das decisoes proferidas no 

processo penal. Verifica-se uma ampla atua9ao do assistente, desde a participayao no 

processo de instruyao processual ate sua possibilidade de atuar na reforma de decisoes. 

559. Assim, nao restam duvidas quanta it consideravel margem de atua9ao da 

sociedade civil no curso do processo criminal. Em suma, pode o cidadao fiscalizar e 

perquirir a responsabilizayao penal por infra9iio praticada quando da mora do Ministerio 

Publico e ainda, a possibilidade de atuar, na qualidade de assistente, ao !ado do 

Ministerio Publico gozando de amplos poderes. 

560. Por tudo que se expos, tem-se que a legislayao processual penal brasileira 

oferece de modo efetivo e adequado recursos que possibilitam o acompanhamento e 

participa9iio da sociedade civil nos processos penais tramitados em sen territ6rio. Por 

essa razao, requer o afastamento do pedido formulado pelos representantes. 

121 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10' edi<;ao. Sao Paulo: Saraiva, 2013. P. 773. 
122 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10" edi<;ao. Sao Paulo: Saraiva, 2013. P. 773. 
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6. 5 Extinr;iio dos "autos de resist<Jncia" 

561. Entre as recomenda96es da Comissao lnteramericana de Direitos Humanos, 

previstas em seu Relat6rio de Merito no 141111, acerca dos fatos ocorridos em 1994 e 

1995 na favela Nova Brasilia 123
, prop6s-se ao Estado brasileiro que buscasse eliminar a 

pnitica de registrar mortes causadas pela for9a policial mediante os denominados "autos 

de resistencia". 

562. Seguindo essa orienta9ao, a entao Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidencia da Republica - hoje integrada a estrutura do Ministerio das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos -, 6rgao do govemo brasileiro que 

implementa, promove e assegura os direitos humanos no ambito domestico, emitiu a 

Resolu9iio n° 8, de 21 de dezembro de 2012 124
• Essa Resolu91io dispoe sabre a 

aboli91io de designa96es genericas, como "autos de resistencia", "resistencia seguida de 

morte", em registros policiais, boletins de ocorrencia, inqueritos policiais e noticias de 

crime, recomendando a utiliza9ao dos terrnos "lesiio corporal decorrente de 

intervenr;iio policial" ou "homicidio decorrente de intervenr;Cio policial", conforrne 

o caso, alem de outras disposi<;oes. Alem disso, estabelece garantias para uma imediata 

instaura9ao de processos administrativos para apurar a regularidade da a9ao policial de 

que tenha resultado em morte, bern como a investiga<;ao, por parte do Ministerio 

Pt1blico, isenta e imparcial de homicidios decorrentes de a9ao policial. 

563. Vale registrar, no entanto, que, aprovado em dezembro de 2009, pelo 

Decreta Presidencialn° 7.037, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-

3), em sua Diretriz 14, Objetivo Estrategico I, ja recomendava "o fim do emprego nos 

registros policiais, boletins de ocorrencia policial e inqueritos policiais de expressoes 

genericas como "autos de resistencia ", "resistencia seguida de morte" e assemelhadas, 

em casas envolvendo mortes por agentes de seguran<;a publica. 

564. A terceira versao do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 

procura oferecer continuidade ao processo hist6rico de consolida91io das orienta<;oes 

para concretizar a promo<;ao e defesa dos Direitos Humanos no BrasiL A van<;a 

123 CIDH, Relat6rio de Merito n' 141/11, Casas 1!.566 e 1!.694, Cosme Rosa Genoveva, Evandro de 
Oliveira e Outros (Favela Nova Brasilia) (Brasil), 31 de outubro de 2011, pitg. 63, Recomend"''oes, item 
3. 
124 Resolu>ao n" 08 de 21 de dezembro de 2012- publicada no D.O.U n" 246 de 21 de dezembro de 2012, 
Seyao I, pag. 09. Disponive1 em: http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao
social/cddph/resolucoes/2012/resolucao-08-auto-de-resistencia 

164 



617
incorporando a transversalidade nas diretrizes e nos objetivos estrategicos propostos, na 

perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependencia dos Direitos 

Humanos. 

565. Em 2008, iniciou-se uma cuidadosa atualiza<;ao e revisao do Programa 

Nacional de Direitos Humanos I e II, tendo como instrumento fundamental a realiza<;ao 

da II" Conferencia Nacional dos Direitos Humanos - II' CNDH. 

5 66. F oram realizados, em todos os Estados e no Distrito Federal, 13 7 encontros 

previos as etapas estadual e distrital. Esses encontros envolveram aproximadamente 14 

mil participantes, representando a sociedade civil organizada e o poder publico, 

garantindo for<;a institucional ao Programa. 

567. Portanto, a realiza<;ao da 11" CNDH e a elabora<;ao do PNDH-3 sao a<;iies 

compartilhadas entre govemo e sociedade civil, e por isso capazes de gerar as bases 

para a formula<;ao e fortalecimento de a<;iies que convergem para uma Politica N acional 

de Direitos Humanos como politica de Estado. 

568. 0 PNDH-3 esta estruturado em seis eixos orientadores, subdivididos em 25 

diretrizes, 82 objetivos estrategicos que incorporam ou refletem os 7 eixos, as 36 

diretrizes e as 700 resolu<;iies da II' CNDH. 0 Programa tern ainda, como alicerce de 

sua constru<;ao, as resolu<;iies das Conferencias Nacionais tematicas, os Pianos e 

Programas do govemo federal, os Tratados intemacionais ratificados pelo Estado 

brasileiro e as Recomenda<;iies dos Comites de Monitoramento de Tratados da ONU e 

dos Relatores especiais. 

569. Segundo o disposto no terceiro "considerando" da Resolu<;ao n° 08/12 da 

SDH/PR, por nao existir na legisla<;ao brasileira excludente denominada de 

'resistencia seguida de morte', sendo documentada por 'auto de resistencia', o registro 

do even to morte deve ser feito utilizando-se a nomenclatura 'homicidio decorrente 

de intervenr;ao policial '. A! em dis so, esta previsto que, no curso da investiga<;ao, deve 

ser verificada se houve efetiva resistencia que possa fundamentar eventual excludente de 

ilicitude. 

570. Seguindo essa diretriz, o art. 2° da referida Resolu<;ao preve medidas a 

serem adotadas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos na investiga<;ao de infra<;iies 

penais, a saber: 
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"Art. 2' - Os 6rgiios e instituiv5es estatais que, no exercicio de suas atribuiv5es, se 
confrontarem com fatos classificados como 'lesao corporal decorrente de 
intervenviio policial' ou 'homicidio decorrente de intervenyiio policial' devem 
observar, em sua atuac;ao, o seguinte: 

I - OS fatos serao noticiados imcdiatamente a Delegacia de Crimes contra a 
Pessoa ou a repartiviio de policia judiciaria, federal ou civil, com atribuiviio 
assemelhada nos termos do Art. 144 da Constituiviio que deven\: 

a) instaurar inquerito policial para investigayao de homicidio ou de lesiio 
corporal; 

b) comunicar nos termos da lei, o ocorrido ao Ministerio Publico. 

II- a pericia tecnica especializada sera realizada de imediato em todos os 
armamentos, veiculos e maquinarios, envolvidos em ayiio policial com resultado 
morte ou lesiio corporal, assim como no local em que a ayao tenha ocorrido, com 
preservayao da cena do crime, das capsulas e projeteis are que a pericia compareya 
ao local, conforme o disposto no art. 6.0

, incisos I e II; art. !59; art. 160; art. 164 e 
art. 181, do C6digo de Processo Penal; 

Ill - e vedada a remoyiio do corpo do local da morte ou de onde tenha sido 
encontrado scm que antes se proceda ao devido exame pericial da cena, a tear 
do previsto no art. 6.0

, incisos I e II, do C6digo de Processo Penal; 

IV- cumpre garantir que nenhum inquerito policial seja sobrestado ou arquivado 
scm que tenha sido juntado o respectivo laudo necrosc6pico ou cadaverico 
subscrito par peritos criminais independentes e imparciais, niio subordinados as 
autoridades investigadas; 

V - todas as testemunhas presenciais seriio identificadas e sua inquiriviio sera 
realizada com devida proteyao, para que possam relatar o ocorrido em seguranya e 
sem temor; 

VI - cumpre garantir, nas investigay6es e nos processos penais relativos a 
homicfdios ocorridos em confrontos policiais, que sej a observado o disposto na 
Resoluyao 1989/65 do Conselho Economico e Social das Na96es Unidas 
(ECOSOC). 

VII- o Ministerio Pt1blico requisitara diligencias complementares caso algum dos 
requisitos constantes dos incisos I a V niio tenha sido preenchido; 

VIII - no ambito do Ministerio Publico, o inquerito policial sera distribuido a 
membra com atribniviio de atuar junto ao Tribunal do Juri, salvo quando for 
hip6tese de 'lesao corporal decorrente de intervenyiio policial'; 

IX- as Corregedorias de Policia determinariio a imediata instaurayao de 
processos administrativos para apurar a regularidade da ayiio policial de que 
tenha resultado morte, adotando priori dade em sua tramitayiio; 

X -scm prejuizo da investigayi'io criminal e do processo administrativo disciplinar, 
cumpre a Ouvidoria de Policia, quando houver, monitorar, registrar, informar, de 
forma independente e imparcial, possiveis abusos cometidos par agentes de 
seguranya publica em ay6es de que resultemlesao corporal ou morte; 

XI- os Comandantes das Policias Militares nos Estados envidarao esforyos no 
sentido de coibir a realizayiio de investiga96es pelo Serviyo Reservado (P-2) em 
hip6teses nao relacionadas com a pratica de infraviies penais militares; 

XII - ate que se esclareyam as circunstiincias do fato e as responsabilidades, os 
policiais envolvidos em ayao policial com resultado de morte: 
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a) seriio afastados de imediato dos servi9os de policiamento ostensivo ou de 

1nissOes externas, ordimirias ou especiais; e 

b) niio participarao de processo de promo9iio par merecimento ou par bravura. 

XIII - eumpre as Secretarias de Seguran9a Publica ou pastas estaduais 
assemelhadas abolir, quando existentes, politicas de promo9iio funeional que 
tenham par fundamento o eneorajamento de confrontos entre polieiais e pessoas 
supostamente envolvidas em pratieas eriminosas, bern como absterem-se de 
promo9oes fundamentadas em a9oes de bravura deeon·entes da morte dessas 
pessoas; 

XIV - sen\ divulgado, trimestralmente, no Diario Ofieial da unidade federada, 
relat6rio de estatistieas eriminais que registre o numero de easos de morte ou 
lesoes eorporais decorrentes de atos pratieados par polieiais eivis e militares, bern 
como dados referentes a vitimas, elassifieadas par genera, faixa etaria, r~a e cor; 

XV - sen\ assegurada a inelusao de conteudos de Direitos Humanos nos 
concursos para provimento de cargos e nos eursos de forma9iio de agentes de 
seguran9a publica, membros do Poder Judiciario, do Ministerio Publico e da 
Defensoria Publica, com enfoque historicamente fundamentado sabre a 
neeessidade de a9oes e proeessos assecurat6rios de politica de seguran9a baseada 
na eidadania e nos direitos humanos; 

XVI - serao instaladas eiimeras de video e equipamentos de geoloealiza9iio 
(GPS) em todas as viaturas policiais; 

XVII - e vedado o usa, em fardamentos e vefeulos ofieiais das polieias, de 
simbolos e expressoes com eonteudo intimidat6rio ou amea9ador, assim como de 
frases e jargoes em musieas au jingles de treinamento que f~am apologia ao crime 
e a violencia; 

XVIII - o aeompanhamento psieol6gieo constante sera assegurado a polieiais 
envolvidos em eonflitos com resultado morte e facultado a familiares de vitimas de 
agentes do Estado; 

XIX - cumpre garantir a devida repara9iio as vitimas e a familiares das pessoas 
mortas em deeorrencia de interven9oes polieiais; 

XX - sera assegurada repara9iio a familiares dos policiais mortos em decorrencia 
de sua atua9iio profissionallegitima; 

XXI - cumpre eondieionar o repasse de verbas federais ao cumprimento de mctas 
publicas de redu9iio de: 

a) mortes decorrentes de interven9iio policial em situa96es de alegado confronto; 

b) homicidios com suspeitas de a9iio de grupo de exterminio com a particip~iio 
de agentes publicos; e 

c) desaparecimentos for9ados registrados com suspeita de partieipa9iio de 
agentes publicos. 

XXII - cumpre criar unidades de apoio espeeializadas no ambito dos Ministerios 
Publicos para, em casas de homicidios decorrentes de interven91io polieial, 
prestarem devida colabora<;:1io ao promotor natural previsto em lei, com 
conhecimentos e recursos humanos e financeiros necessarios para a investiga9iio 
adequada eo processo penal eficaz". 
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571. Conforme afirmam os pr6prios representantes em seu EPAP (pags. 46 e 

21 0), essas diretrizes foram devidamente acatadas pela Policia Civil do Rio de 

Janeiro, que editou, no ano de 2003, a Portaria CERJ n° 617, determinando a 

substitui<;ao das expressoes "auto de resistencia" ou "resistencia seguida de morte" 

dos registros de ocorrencia, bern como a ado<;ao de todas as medidas investigativas 

previstas na Resolu<;ao no 08/11. Alem disso, os representantes das vftimas registram 

que o Estado de Sao Paulo tambem editou a Resolu<;iio SSP n° 5, de modo a atender essa 

relevante medida para o banimento definitivo dos chamados 'autos de resistencia'. 

572. Ainda a respeito desse relevante tema, encontra-se, tambem, em tramite 

perante a Camara dos Deputados, 6rgao que compoe o Congresso Nacional brasileiro, 

o ja referido Projeto de Lei n° 4.471/2012125
, o qual propoe a altera<;iio de diversos 

artigos do C6digo de Processo Penal brasileiro (CPP). Conforme exposto na justificativa 

do referido Projeto de Lei, busca-se garantir a correta apura<;i'io e a devida puni<;iio de 

agentes policiais envolvidos em casos de uso indevido da for<;a leta!. 

573. Alem disso, destaca-se do Projeto de Lei no 4.471/2012 nova reda<;i'io 

proposta para o art. 292 do CPP que, alem de ressaltar a "modera<;iio" e a "necessidade" 

nas medidas de legitima defesa adotadas por agentes publicos para canter eventual 

resistencia a sua atua<;ao legal, tambem acrescenta quatro paragrafos ao artigo, dispondo 

sobre os procedimentos imediatos de apura<;ao dos fatos: 

"Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistencia a captura em 
flagrante, ou ao cumprimento de ordem judicial, o executor e as pessoas que o 
auxiliarem poderao usar moderadamente dos meios necessarios para defender-se 
ou para veneer a resistencia. 

§ 1 o Se do emprego da for<;a resultar ofensa it integridade corporal ou it vida do 
resistente, a autoridade policial competente devera instaurar imediatamente 
inquerito para apurar esse fato, sem prejuizo de eventual prisao em flagrante. 

§ 2° Da instaura<;ao do inquerito policial de que !rata o paragrafo anterior sen\ feita 
imediata comunica<;ao ao Ministerio Pi1blico e a Defensoria Publica, sem prejuizo 
do posterior envio de c6pia do feito ao 6rgao correcional correspondente e, onde 
houver, it Ouvidoria, ou 6rgao de atribui<;oes am\logas. 

§ 3° Observado o disposto no art. 6°, todos os objetos que tiverem conexao com o 
evento mencionado no § I 0 , como armas, material balistico e veiculos, deverao ser, 
imediatamente, exibidos it au tori dade policial. 

125 Projeto de Lei no 4471/2012, proposto pelos deputados federais Paulo Teixeira, Fabio Trad, Miro 
Teixeira e Delegado Prot6genes. Informac;Oes sabre a tramitac;ao do PL dispon(veis em: 
http:/ /www.eamara.gov .br/proposicoes W eb/fichadetramitacao?idProposicao=S 56267. 
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§ 4° Independentemente da removao de pessoas e coisas, deven\ a autoridade 
policial responsavel pela investigavao dos eventos com resultado morte requisitar 
o exame peri cia! do local". 

574. Registre-se, tambem, que o referido Projeto de Lei preve regras especificas 

para a realizayao de exames periciais em casas de morte violenta, os quais seriio 

indispensaveis quando houver apura9iio de conduta de agentes do Estado. Neste caso, os 

novas dispositivos preveem que, alem de serem elaborados em ate I 0 dias, os laudos 

deverao ser encaminhados imediatamente a autoridade policial, ao 6rgao correicional 

correspondente, ao Ministerio Publico e a familia da vitima, sem prejuizo da realiza9iio 

de exames complementares. Alem dis so, caso os laudos nao sejam juntados aos autos no 

prazo de I 0 dias, a autoridade policial os requisitar:i e comunicar:i ao Ministerio 

Publico. Confiram-se as novas proposi96es: 

"A1t. 162 ....................................................................................................... . 

§ I o Nos casas de morte violenta sera obrigat6rio exame interno, 
documentavao fotografica e coleta de vestigios encontrados durante o exame 
necrosc6pico. 

[ ... ] 

§ 3° 0 exame intemo sempre sera realizado nos casas de morte violenta 
ocorrida em avoes com envolvimento de agentes do Estado. 

§ 4° Na hip6tese do § 3°, o laudo seni elaborado em ate dez dias e 
encaminhado imediatamente a autoridade policial, ao 6rgao correicional 
correspondente, ao Ministerio Publico e a familia da vitima, sem prejuizo, 
quando necessaria, de posterior remessa de exames complementares. 

[ ... ] 

§ 6° Caso o laudo nao seja juntado aos autos no prazo do § 4°, a autoridade 
policial o requisitar:i e comunicara o Ministerio Publico." (NR) 

"Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infravao, a autoridade providenciara imediatamente para que nao se altere o 
estado das coisas ate a chegada dos peritos, que deverao instruir seus laudos 
com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

[ ... ] 

§ 2° Nos casoo de morte violenta ocorrida em avoes com envolvimento de 
agentes do Estado, o laudo sera entregne a autoridade requisitante em ate dez 
dias, sem prejuizo, quando necessaria, de posterior remessa de exames 
complementares." 

575. Como se pode constatar, o Projeto de Lei no 4.471/2012 visa a atender a 
necessidade de correta e devida apura9iio de casos envolvendo letalidade no emprego 
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da for9a estatal. Alem disso, ao refor<;ar a regula<;iio das fases, procedimentos e 

pressupostos fundamentais de uma investigayiio eficaz, o referido Projeto de Lei 

garantini que as a<;iies que envolvam o emprego de for<;a leta! policial - outrora 

designadas genericamente como "resistencia seguida de morte", ou documentadas em 

"autos de resistencia" -, sej am rigorosamente submetidas a de vida aprecia91io do sistema 

judiciario brasileiro. 

576. Desse modo, o Projeto de Lei n° 4.471/2012 atende aos reclamos dos direitos 

humanos, ja que observa as regras de tratados intemacionais dos quais o Brasil e 

signat:irio. Neste sentido, mencionem-se os principios das Na<;iies Unidas para a 

preven<;iio efetiva e investiga91io de execuviies sumarias, arbitrarias e extralegais, 

adotado em 24 de maio de 1989126
: 

1. Os Govemos proibiriio por lei todas as execu96es extrajudiciais, arbitn\rias ou 
sumarias e velariio para que, todas essas execu91ies sejam tipificadas como crimes 
no seu direito penal e sejarn puniveis com penas adequadas que tenham ern conta a 
gravidade de tais infrac96es. Niio poderiio ser invocadas para justificar essas 
execu91ies circunstilncias excepcionais, como por exernplo, o estado de guerra ou de 
risco de guerra, a instabilidade politica intema nem nenhurna outra emergencia 
publica. Essas execu91ies niio seriio levadas a cabo ern nenhuma circunstiincia, nern 
sequer ern situa91ies de conflito armada interno, de abuso ou de uso ilegal da for9a 
por parte de urn funcionario publico ou de outra pessoa que atue com can\cter oficial 
ou de outrern que atue por instigayiio, ou corn o consentimento ou aquiescencia 
daquela, nem mesmo em situa96es ern que a morte se verifique durante a prisiio 
preventiva. Esta proibi91io prevalecen\ sabre os decretos prornulgados pela 
autoridade executiva. [ ... ] 

577. Com efeito, o Estado brasileiro ao mesmo tempo em que reconhece seus 

deveres intemacionais, tarnbem esta trabalhando para aprimorar seus procedimentos 

intemos, de modo a que haj a uma investiga9iio completa, imediata e imparcial de todos 

os casos suspeitos de execu91io sumaria, arbitraria e extralegal. 0 prop6sito das 

investiga<;iies deve ser o de estabelecer as causas, as raziies e autoria de qualquer ato 

ou pnitica que possa ter causado a morte de uma pessoa. Para tanto, devem ser 

fortalecidos os mecanismos de apura<;iio, seja atraves de exames periciais adequados e 

analise de qualquer prova fisica ou documental, seja pela colheita de relatos de 

testemunhas, tudo de modo a que a investiga<;iio possa distinguir a morte natural ou 

acidental do homicidio. 

126 Anexo no IV - Organizac;ao das Nac;Oes Unidas. Conselho Econ6mico e Social das Nac;Oes Unidas 
(ECOSOC), Resolw;ao n . 1989/65, de 24 de maio del989. Disponivel em: 
http://www.rcdh.es.gov.br/sites/default/files/1989%200NU%20Principios%20Prevencao%20Investigacao 
%20Execucoes%20Extrajudiciais.pdf 
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578. A partir da premissa de que a eficiicia de uma investigac,;ao implica, entre 

outros fatores, a sua imparcialidade, o Projeto de Lei n" 4.47112012 garante que a 

investigac,;ao sen\ capaz de determinar se a forc,;a utilizada foi ou nao justificada 

segundo as circunstiincias presentes no caso concreto e de identificar e punir os 

responsaveis em caso de eventual abuso. 

579. Assim, o referido Projeto de Lei, a exemplo da Resoluc,;ao n° 08, de 21 

de dezembro de 2012, encontra-se em conformidade com os direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana, a1em de observar irrestritamente o devido processo 

legal por meio da conduc,;ao de uma investigac,;ao sistematizada e de busca pela 

reduc,;ao de falhas, o que se mostra imprescindivel para coibir praticas violadoras de 

direitos humanos. 

580. Nesse contexto, o projeto ora proposto garante ainda a preservac,;ao dos 

me10s de prova em relac,;ao it pericia, it conservac,;ao e ao exame dos vestigios e a 

coleta da maior amplitude possivel de elementos materiais aptos a permitir a 

correta e isenta apurac,;ao dos fatos pelos 6rgiios do sistema de justic,;a, sempre que 

da ac,;ao dos agentes do Estado resultar ofensa it integridade corporal ou it vida de 

qualquer cidadao. 

581. A proposta assegura, ainda, que nao havera mais uma tramitac,;ao especifica 

de procedimentos que tenham como objeto central a resistencia, sempre que esta tiver 

como resultado uma ofensa fisica ou mesmo morte. Nesses casos, deverii ser respeitada 

a apurac,;ao primordial tanto do evento morte quanto das eventuais lesoes corporais, 

segundo as competencias materiais determinadas pela legislac,;ao vigente e aplicadas a 

esses atos. Afasta-se assim, qualquer possibilidade de que uma eventual resistencia de 

urn cidadao a ordem legitima de autoridade publica prevalec,;a sobre eventual 

consequencia leta! da ac,;iio do agente publico. 

582. Portanto, a sua aprovac,;ao proporcionani a ampliac,;ao do controle e da 

fiscalizac,;ao sobre a atividade de seguranc,;a publica, de maneira eficiente e 

independente, de modo a diminuir excessos e garantir a responsabilizac,;ao pelos 

atos que nao estejam condizentes com as conquistas do Estado Democratico de 

Direito e com os anseios sociais pela reduc,;ao da vio!Cncia estatal e da letalidade de 

suas ac,;oes. 
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583. Por todo o exposto e, em virtude do fato de que medidas de caniter 

legislativo e administrativo estiio sendo implementadas para que se aprimorem e se 

fortalec;am os mecanismos democraticos e institucionais para apura<;iio e controle 

extemo e intemo das for<;as policiais, tais como relativas a extin<;iio de autos de 

resistencia policial, tudo em atendimento ao Prograrna Nacional de Direitos Humanos 

adotado pelo pais e as recomenda<;oes da Comissao Interamericana, toma-se 

inapropriado o pedido dos representantes para que medidas relativas a extin<;ao de 

autos de resistencia sejam providenciadas pelo Estado brasileiro. 

7 Repara~ao simb6lica 

584. 0 Estado brasileiro reconhece nas providencias de repara<;ao simb6lica 

medidas de satisfa<;ao possivelmente determinadas por esta Honora vel Corte ao se valer 

do que preceitua o artigo 63 .I da Conven<;ao Americana. 

585. Essas medidas, ademais, colaboram para que o sistema de peti<;oes 

individuais fome<;a altemativas a satisfa<;ao de viola<;oes de direitos humanos, para alem 

do pagarnento de repara<;oes pecuniarias. Parte dessas medidas, inclusive, possui valor 

intrinseco muitas vezes maior do que aquele fixado em pecunia. 

586. Caso este Egregio Tribunal entenda cabivel a condena<;ao em medida dessa 

natureza, no entanto, particularmente para ordenar a instala<;ao de uma placa em 

homenagem its vitimas reconhecidas no presente caso, considera-se que a condena<;ao 

deve observar a capacidade do Estado brasileiro de bem desempenhar essa obriga<;ao, 

sem que haja necessidade alguma de acordo previa com os representantes para a 

defini<;ao do texto a ser inscrito e de outros eventuais detalhes relativos it execu<;ao da 

senten<;a. A experiencia do Estado brasileiro indica que o cumprimento de pontos 

resolutivos de senten<;as desta Corte subordinados a anuencia ou acordo de 

representantes das vitimas costumam ficar pendentes por anos a fio, segundo exclusivo 

interesse da parte contriiria, 0 que e um desprestigio a efetividade das decisoes desta 

Corte. 

587. Caso esta Colenda Corte considere que os agentes publicos do Estado 

brasileiro nao sao dotados da capacidade de bem desempenhar autonomarnente essa 

eventual obriga<;ao, o Estado brasileiro solicita que esta Corte considere fixar, ela 
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propria, em senten<;a, os termos da referida homenagem e todos os demais detalhes 

necessiirios a sua devida execu<;ao. 

8 Ato publico de reconbecimento de viola.;oes 

588. Requer-se que o Estado brasileiro promova urn ato publico de 

reconhecimento de responsabilidade internacional e pedido oficial de desculpas pelas 

graves viola<;6es aos direitos humanos perpetrados contra as vitimas do presente caso. 

589. Sugere-se, ainda, que esse ato seja organizado com participa<;ao de 

representantes e vitimas e que seja facultada a palavra para ambos. Alem disso, solicita

se que o Estado brasileiro garanta a presen<;a de altas autoridades das institui<;6es 

publicas e da sociedade civil envolvidas no combate a violencia no Brasil, assim como 

promova a divulga<;ao nos meios de comunica<;ao a nivel nacional para garantir que 

aquelas vitimas que nao possam se deslocar tenham a oportunidade de compartilhar o 

ato publico. 

590. 0 Estado brasileiro nao concorda com esses pedidos. Isso porque, por uma 

razao 16gica, o Estado brasileiro nao pode promover urn ato publico dessa natureza se 

nao reconhece as supostas viola<;6es alegadas pelos representantes. 

591. Alem disso, o Estado brasileiro entende que, se houver eventual 

reconhecimento de viola<;ao a Conven<;ao Americana por esta Colenda Corte e, por 

conseguinte, a sua condena<;ao, a publica<;ao da senten<;a, bern como a inerente 

divulga<;ao do caso em midias nacionais e internacionais, jii atinge a finalidade 

perseguida pelos representantes, tornando in6cuos esses pedidos. 

9 Fornecimento de tratamento psicol6gico e psiquilitrico adequado as vitimas 

diretas e indiretas 

592. No que toea a tal pedido dos representantes, verifica-se que se solicita a 
Corte que o Estado assegure assistencia medica e psicol6gica gratuita aos familiares das 

vitimas, incluindo o acesso a profissionais especializados e a medicamentos. Constata

se, com fulcro no titulo do item que hii o pedido de servi<;os e hens concernentes a 
aten<;ao a saude mental. Particularmente, quanto ao dever do Estado de prover servi<;os 

e hens de satide mental, importa assinalar que a saude e urn direito social, contido no 
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art. 6° da Constituiyao Federal de !988, e no art. 196, o qual assenta que "A saude e 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econ6micas 

que visem a reduyao do risco de doen9a e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitario its a96es e servi9os para sua promoyao, proteyao e recuperayao". Sendo 

assim, no Brasil o acesso a bens e servi9os de saude e universal, isto e, independe de 

pagamento ou qualquer tipo de contribuiyao financeira. 

593. Desse modo, com o fito de materializar o acesso da populayao a bens e 

serv190 de saude, a ConstihJiyao Federal de 1988 previu que as a96es e servivos de 

saude constituem urn sistema (mico. Nesse sentido, a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990, estruh1rou o Sistema Unico de Saude - SUS, que se constitui pelo conjunto de 

a96es e servi9os de saude, prestados por 6rgaos e institui96es publicas federais, 

estaduais e municipais, da Administrayao direta e indireta e das funda96es mantidas 

pelo Poder Publico. Com efeito, o SUS tern, dentre sues tres objetivos, a assistencia its 

pessoas por intermectio de ay6es de promoyao, proteyao e recuperayao da saude, com a 

realizayao integrada das a96es assistenciais e das atividades preventivas. 

594. Assim, compete ao Estado, por meio dos entes da Federa<;ao, Uniao, 

Estados e Municipios, cada urn conforme suas competencias legais, prover presta<;oes 

de atenyao a saude, abarcando a adoyaO das medidas direcionadas it efetivayaO de 

tratamento psicol6gico e psiquiatrico. Tendo em conta o presente caso, inicialmente, 

cabe salientar que a Lei n° 10.216, de 6 de abril de 200 I, assentou a responsabilidade do 

Estado de desenvolver a politica de saude mental, a assistencia e a promovao de a<;oes 

de saude its pessoas com transtornos mentais, com a devida participa<;ao da sociedade e 

da familia, a qual sera prestada em estabelecimento de saude mental, assim entendidas 

as institui<;oes ou unidades que ofere<;am assistencia em saude aos portadores de 

transtornos mentais. Ainda, de acordo com referida Lei, a interna<;ao, em qualquer de 

suas modalidades, s6 sera indicada quando os recursos nao hospitalares se mostrarem 

insuficientes, assim, o tratamento visara, como finalidade permanente, a reinser<;ao 

social do paciente em seu meio. 0 tratamento em regime de interna<;ao serii estruturado 

de forma a oferecer assistencia integral it pessoa com transtornos mentais, incluindo 

servi<;os medicos, de assistencia social, psicol6gicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

595. Assim, verifica-se que o Estado brasileiro incorporou ao seu marco 

normativo o dever de prestar tratamento psicol6gico e psiquiatrico. Conforme o 

Ministerio da Saude, a Politica Nacional de Saude Mental tern como fito consolidar urn 
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modelo de aten<;:ao it saude mental aberto e de base comunitaria 127

. Com efeito, a 

Portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Aten<;:ao Psicossocial 

para pessoas com sofrimento ou transtomo mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, alcool e outras drogas, no ambito do SUS. A Rede de Aten<;:ao 

Psicossocial e composta pelos seguintes componentes: a) Unidade Basica de SaUde; b) 

equipe de aten<;:ao basica para popula<;:oes especificas; c) Centros de Convivencia; d) 

Centros de Aten<;:ao Psicossocial, dentre outros. Ademais, M a aten<;:ao residencial de 

carater transit6rio, forrnada pela Unidade de Recolhimento e pelos Servi<;:os de Aten<;:ao 

em Regime Residencial. 

596. Assinala-se que o Centro de Aten<;:ao Psicossocial e constituido por equipe 

multiprofissional que atua sob a 6tica interdisciplinar e realiza atendimento its pessoas 

com transtomos mentais graves e persistentes e its pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, alcool e outras drogas, em sua area territorial, em regime 

de tratamento intensivo, semi-intensivo, e nao intensivo. 0 cuidado, no ambito do 

Centro de Aten<;:ao Psicossocial e desenvolvido por interrnedio de Projeto Terapeutico 

Individual, envolvendo em sua constru<;:ao a equipe, o usuario e sua familia, e a 

ordena<;:ao do cuidado estara sob a responsabilidade do Centro de Aten<;:iio Psicossocial 

ou da Aten<;:iio Basica, garantindo permanente processo de cogestao e acompanhamento 

longitudinal do caso. 

597. Merece destaque o fato de que mesmo quando o cuidado e ofertado na 

aten<;:ao hospitalar por meio de enferrnaria especializada ou servi<;:o Hospitalar de 

Referencia para Aten<;:ao its pessoas com sofrimento ou transtomo mental, o cuidado 

ofertado deve estar articulado com o Projeto Terapeutico Individual desenvolvido pelo 

servi<;:o de referencia do paciente e a intema<;:ao deve ser de curta dura<;:ao ate a 

estabilidade clinica. 

598. Portanto, constata-se que o Estado possui politica de aten<;:iio it saude 

mental, que abarca servi<;:os e hens, tais como medicamentos. Considerando que e um 

dos escopos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e fortalecer a cultura de 

direitos humanos, as politicas, programas e mecanismos estatais que visam a assegurar 

os direitos humanos, dentre eles, o direito it saude, espera-se que a Corte concorra para o 

127 MINISTERIO DA SAUD E. Disponivel em: http:ljportalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e
programas/conte-com-a-gente. Acesso em: 23 out. 2015. 
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f01ta!ecimento do SUS por meio do entendimento de que as vitimas poderao lan<;ar mao 

a qualquer tempo dos Centros de Atenc;ao Psicossocial, por exemplo. 

599. Cabe registrar que a Corte considera no lastro de sua jurisprudencia que o 

Estado brasileiro deve prestar atendimento medico e psicol6gico ou psiquiatrico, de 

forma gratuita e imediata, adequada e efetiva, por meio das institui<;oes publicas 

especializadas de saude, its vitimas que assim o solicitem. Para isso, deverao ser levados 

em conta os sofrimentos especificos das vitimas, mediante a realiza<;ao previa de uma 

avalia<;ao fisica e psicol6gica ou psiquiatrica. Os respectivos tratamentos tarnbem 

deverao ser prestados pelo tempo que seja necessaria e incluir o fomecimento gratuito 

dos medicamentos que eventualmente requeiram. Ademais, a Corte aponta que, 

particularmente, o tratamento psicol6gico ou psiquiatrico deve ser prestado por pessoal 

e institui<;oes especializadas. Sendo assim, com fulcro na decisao da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, extrai-se que, no caso de tratarnentos que 

envolvam aten<;ao it saude mental, o Estado brasileiro, por meio do Ministerio da Saude, 

deven\ prestar tratarnento psicol6gico mediante profissionais vinculados ao SUS. Isso 

significa que o atendimento psicol6gico ou psiquiatrico devera atender its 

especificidades de cada vitima, mediante abordagem clinica adequada por meio do o 

Projeto Terapeutico Individual. 

600. Insta salientar que a Rede de Aten<;ao Psicossocial parte da compreensao da 

especificidade do tratamento de vitimas de traumas psicol6gicos ocasionados por 

violencia institucional. Com efeito, os Centros de Aten<;ao Psicossocial ja instalado 

destinam-se a prestar aten<;ao diaria a pessoas com transtomos mentais, pois realizarn o 

acompanhamento clinico e a reinser<;iio social do paciente pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercicio dos direitos humanos e fortalecimento dos la<;os familiares e comunitarios. 

Ainda, os Centros de Aten<;ao Psicossocial apoiarn os pacientes e seus familiares na 

busca de independencia e responsabilidade para com seu tratamento. Assim, os 

tratamentos em tais Centros, muitas vezes, ultrapassam a propria estrutura fisica, em 

busca da rede de suporte social, cujo foco holistico recai sobre a pessoa, sua hist6ria, 

sua cultura e sua vida cotidiana. Por fim, destaca-se que os Centros de Aten<;ao 

Psicossocial dispoem de equipe multiprofissional composta por medico/psiquiatra, 

psic6logos, dentre outros. 

601. Por fim, resta evidenciado que o Estado, por meio do SUS, e da Rede de 

Aten<;i'io Psicossocial, revela que ja possui todos os modos assecurat6rios da efetiva<;ao 
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do tratamento psicol6gico e psiquiatrico das vitimas. Segundo dados do "Observat6rio, 

Crack, e possivel veneer", tem-se: 1.035 CAPS I no Brasi!128
, ou seja, ha um numero 

elevado de servi<;:os de saude que atende pessoas com transtomos mentais graves e 

persistentes e tambem com necessidades decorrentes do uso de crack, alcool e outras 

drogas de todas as faixas etarias. No que toea ao acesso a medicamentos, apenas para 

exemplificar, o Estado oferece, por meio do SUS, terapia completa para transtomo 

bipolar via a oferta gratuita os medicamentos Clozapina, Lamotrigina, Olanzapina, 

Quetiapina e Risperidona129
• Desse modo, o Estado ja se coloca completamente a 

disposi<;:ao das vitimas para prover servi<;:os de saude mental de qualidade e 

individualizados, afirmando o direito a saude de todos eo acesso universal ao SUS. 

10 Oferecimento de local de moradia para L.R.J 

602. Conforme demonstrado em t6pico acima, os fatos apresentados pelos 

representantes nao indicaram minimamente indicios de viola91io ao direito a liberdade 

de circula<;:ao e de residencia das supostas vitimas L.R.J. C.S.S. e J.F.C. Assim, se nao 

M uma amea<;:a efetiva ou qualquer restri<;:ao de suas locomo<;:oes ou residencia, simples 

conjecturas das vitimas nao autorizam presun91io de ferimento ao direito a liberdade de 

circula<;:ao e de residencia. E que a amea<;:a ou persegui<;:ao deve ser efetiva, nao 

bastando o mero receio. Assim, se nao ha demonstra<;:ao de uma efetiva amea<;:a ou 

mesmo de um deslocamento for<;:ado, conclui-se que o Estado brasileiro - ao contrario 

do que foi alegado -, tem efetivamente garantindo aos seus cidadaos o dire ito de livre 

circula<;:ao e de residencia, o que significa poderem transitar e residir livremente no 

territ6rio nacional. 

603. A corroborar essa afirma<;:ao ha o fato de que, decorridos quase 20 anos das 

mortes, nao houve nenhuma manifesta<;:ao de qualquer das vitimas a autoridades 

publicas denunciando terem sofrido qualquer amea<;:ada nesse periodo. Muito pelo 

contrario, os fatos demonstram, inclusive,  

 o que evidencia a inocorrencia de viola<;:ao ao seu direito de residencia. 

128 Observat6rio, Crack, € passive! veneer. Disponfvel em: 
http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/cuidado/outros-centros-atencao-psicossocial.html. Acesso 
em: 23 out. 2015. 
129 PORTAL BRASIL. Disponivel em: http://www.brasil.gav.br/saude/2015/03/sus-oferece-terapia
completa-para-transtorno-bipolar. Acesso em: 20 out. 2015. 
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604. Por outro !ado, nao M fato que indicie no caso concreto qualquer pnitica 

comtsstva do Estado acerca de retirada it fon;a de pessoas de sua residencia, o que 

caracterizaria viola<;ao do direito de circula<;ilo e de residencia de L.R.J e de qualquer 

outra vitima. Assim, se nao houve ( e nao M) uma a<;ilo positiva de alguem ou do Estado 

em rela<;ilo a qualquer vitima, o afastamento de L.R.J do local dos fatos ocorreu por 

outros motivos, mas que nao poderao jamais ser considerados urn deslocamento 

for<;ado. 

605. Por todas essas razoes faticas, e ass1m entender totalmente descabido, o 

Estado brasileiro requer desta Colenda Corte o nao acolhimento do pedido de 

oferecimento de local de moradia a L.R.J. 

11 Indeniza~ao por dano moral a familiares dos 26 mortos e as 3 supostas vitimas 

de abuso 

11.1 1nadequm;ao das medidas de compensar;ao pecuniaria. Violar;ao a 
obrigar;ao de investigar, julgar e sancionar. Suficiencia de outras medidas de 

reparar;ao. 

606. Especificamente quanto ao pagamento de indeniza<;ao a titulo de dano moral 

por suposta viola<;iio a obriga<;ao de investigar, julgar e sancionar os eventuais 

responsaveis por viola<;oes de direitos humanos, o Estado considera que, a luz da 

jurisprudencia desta Corte, nao deve ser ordenado o pagamento de indeniza<;ao por 

eventual constata<;ao de viola<;ao aos artigos 8° e 25 da Conven<;ao Americana, devendo 

ser considerada eventual senten<;a condenat6ria uma repara<;ao em si e a forma mais 

apropriada de repara<;ao a estas supostas viola<;oes. E o que se compreende a partir de 

antecedentes deste Tribunal130
. Veja-se: 

"Adicionalmente, en atenci6n a las afectaciones derivadas de las violaciones 
establecidas a los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n, en perjuicio de Florentin 
Peceros Farfan, Nemecia Pedraza de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, 
Herma Luz Cueva Torres y Edgar Od6n Cruz Acufia en diferentes grados a 
consecuencia de los hechos del presente caso y que asi han sido constatadas par 
este Tribunal, Ia Corte estima que Ia presente sentencia constituye, en sf misma, 
una forma de reparac!6n y satisfacci6n moral para los familiares512. Asimismo, las 
reparaciones relativas a Ia investigaci6n y a Ia difusi6n de esta sentencia que se 
ordenaron anterionnente significan una debida reparaci6n en los tenninos del 

13° Corte IDH. Caso Cruz Sanchez e outros Vs. Peru. Senten9a de 17 de abril de 2015 (Exce96es 
Preliminares, M6rito, Reparw;5es e Custas). S6rie C, N°. 292. par. 485; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. 
PerU. Fonda, Reparaciones y Costas, par. 225. 
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articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana." (Corte IDH. Caso Cruz Sanchez e 
outros Vs. Peru. Sentenva de 17 de abril de 2015 (Excev5es Preliminares, Merito, 
Reparav5es e Custas). Serie C, N'. 292. par. 485) 

607. Em certas circunstancias, a Corte IDH considerou que a prolavao da 

sentenva jii bastava a titulo de reparavao, ainda que se tivesse constatado violavao aos 

artigos go e 25 da Convenvao 131
. 

608. Em outros casos considerou que a prola<;ao de senten<;a nao e suficiente 

quando hii viola<;ao a vida. Veja-se: 

56. Por otra pa1te, son muchos los casas en que otros tribunates internacionales han 
acordado que Ia sentencia de condena per se constituye una suficiente 
indemnizaci6n del daiio moral, tal como se desprende, por ejemplo, de Ia 
jurisprudencia de Ia Corte Europea de Derechos Humanos (arret Krus/in du 24 
avril1990, serie A n°176-A p. 24 par. 39; arret McCallum du 30 aout 1990, serie A 
n"183, p. 27 par. 37; arret Wassink du 27 septembre 1990, serie A n"185-A, p. 15 
par. 41; arret Koendjbiharie du 25 octobre 1990, serie A n"185-B, p. 42 par. 35; 
arret Darby du 23 octobre 1990, serie A n"187 p. 14 par. 40; arret Lala c. Pays
Bas du 22 septembre 1994, serie A n"297-A p. 15 par. 38; arret Pel/adoah c. Pays
Bas du 22 septembre 1994, serie An" 297-B p. 36, par. 44; arret Kroon et autres c. 
Pays-Bas du 27 octobre 1994, serie A n'297-C p. 59 par. 45; arret Boner c. 
Royaume-Uni du 28 octobre 1994, serie A n'300-B p. 76 par. 46; arret Ruiz Tarija 
c. Espagne du 9 decembre 1994, serie A n"303-A p. 13 par. 33; arret B. contre 
Autriche du 28 mars 1990, serie A n'175, p. 20, par. 59). Sin embargo, esta Corte 
considera que a(m cuando uma sentencia condenatoria, puede constituir en si 
misma una forma de reparaci6n y satisfacci6n moral, en el presente caso, esta no 
seria suficiente dada Ia especifica gravedad de Ia violaci6n a] derecho a Ia vida y a! 
sufrimiento moral causado a las victimas y sus familias, las cuales deben ser 
indemnizadas conforme a Ia equidad. (Caso Neira Alegria e outros Vs. Peru. 
Reparav5es e Custas. Sentenva de 19 de setembro de 1996. Serie C No. 29, par. 56) 

609. No caso em tela, em que pese a ocorrencia de mortes, a reparavao que se 

pede refere-se tao somente a suposta viola<;ao a obrigas;ao de investigar, julgar e 

sancionar os eventuais responsiiveis por violas;oes de direitos humanos, uma vez que, 

como os pr6prios representantes reconhecem132
, as referidas mortes ocorreram em 

momento anterior ao reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da competencia dessa 

Egregia Corte. 

131 Corte IDH. Caso Lopez Mendoza Vs. Venezuela. Merito. Senten>a de I' de setembro de 
20ll(Repara>5es e Custas). Serie C, N' 233. par. 230 e ponto resolutivo 3'. 
132 Folha 21 do Escrito de Peti>5es, Argumentos e Provas- EPAP: 

Desse modo, esta Corte 'pode examinar e se pronunciar sobre as( ... ) violay5es alegadas ( ... ) 
que se fundamentam em fatos que ocorreram ou persistiram a partir de 10 de dezembro de 1998". 

Assim, no que se refere ao presente caso, a Honodvel Corte tem plena competencia para 
conhecer os fatos relacionados com a falta de investiga'(llo; assim como em rela'(llo as a90es e omissOes 
das autoridades estatais, posteriores a data de aceita9ffo da competSncia do Tribunal, que resultaram na 
situa9ao de impunidade absoluta a respeito das execu96es extrajudiciais cometidas por agentes estatais em 
1994 e 1995, assim como a falta de investiga9ao dos casos de vio1Cncia sexual aqui expostos. 
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610. Assim, considerando que o caso so mente se ref ere a falta de investiga<;i'io e 

puni<;i'io, a prola<;ao da senten<;a ja basta a titulo de repara<;ao por dano moral, conforme 

jurispmdencia dessa Honoravel Corte. Do contrario, caso haja uma condena<;i'io 

pecuniaria, essa Corte estaria condenando indiretamente o Estado brasileiro por 

viola<;i'io ao direito a vida. 

611. Ressalta-se que a eventual lesi'io a integridade moral dos familiares decorre 

da morte das vitimas fatais, mas ni'io da simples falta de acesso ao Poder Judiciario 

brasileiro. 

612. Conforme ja salientado 133
, as vitimas alegam que a dor ni'io adviria da falta 

de prote<;i'io judicial, mas sim das mortes. Alias, essa conclusi'io e refor<;ada pela 

transcri<;i'io de testemunhos de alguns familiares trazidos pelos pr6prios representantes 

em seu EPAP (pag. 176). Esses testemunhos ressaltam que, em tese, a perda da pessoa 

da familia seria o fator do abalo moral, e ni'io uma suposta falta de prote<;i'io judicial. 

613. Portanto, e indevida uma eventual correla<;i'io direta e automatica entre o 

suposto sofrimento das vitimas com a falta de investiga<;i'io e puni<;i'io. Desse modo, a 

prola<;i'io da senten<;a ja basta a titulo de repara<;i'io por dano moral, conforme 

jurispmdencia dessa Honoravel Corte, sob pena de se promover uma indesejada 

"monetizat;iio" do sistema de peti<;oes individuais insculpido na Conven<;i'io. 

11.2 Da necessidade de comprovat;iio de dano para o terceiro prejudicado 

614. 0 conceito de vitima para os direitos humanos era restrito its pessoas que 

sofreram diretamente alguma viola<;i'io. No caso de morte, eram tambem consideradas 

vitimas os sucessores, que sao os filhos para a maioria das 1egisla<;5es domesticas. No 

entanto, a recente jurisprudencia dessa Corte tern ampliado o conceito de vitima, 

passando a entender que os familiares tambem podem ser considerados vitimas, pois 

estes podem sofrer algum dano material e dano moral, quando comprovado urn la<;o 

afetivo com a vitima direta. 

615. Ressalta-se que a observilncia do dana imaterial causado a alguns familiares 

ni'io e presumida, pais exige a comprova<;ao de urn verdadeiro la<;o afetivo com a vitima 

direta da viola<;i'io de direitos humanos. Conforme indicado anteriormente, tal "onus 

133 Item "Estado nao violou o direito de integridade pessoal em desfavor dos familiares das vitimas devido 
a fa!ta de investiga9aO e puni9aO (art. 5" c/c art. 1.1 da CADH)". 

180 



633
probandi" e exigido, pois, niio raras vezes, apesar do la<;:o sanguineo, parentes (ate os 

bern mais pr6ximos) nero sempre nutrem sentimentos de afeic;ao, temura e amor uns 

pelos outros; muito pelo contrario, em alguns casos, verifica-se exatamente o oposto, 

isto e, rela.;:oes de conflito ao Iongo da vida, penneadas de hostilidades e ausencia 

mutua, descaracterizando qualquer tentativa de revelar urn dano moral (inexistente ). 

616. Assim, a jurisprudencia desta Corte tern entendido pela necessidade de 

comprova<;:ao do la.;:o afetivo entre a vitima direta e o familiar. V eja-se o Caso Trujillo 

Oroza vs. Bolivia134
: 

56. La Corte ha indicado, y lo reitera, que el derecho a Ia indenmizaci6n por los 
dai\os sufridos por las victimas basta el momenta de su muerte se transmite por 
sucesi6n a sus herederos. Segim ha afinnado este Tribunal 

[ e ]s una regia comim en Ia mayoria de las legislaciones que los sucesores de 
una persona son sus hijos. Se acepta tambien generalmente que el c6nyuge 
participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y algunas 
legislaciones le otorgan ademas un derecho sucesorio junto con los hijos. Si 
no existen hijos ni c6nyuge, el derecho privado com{m reconoce como 
herederos a los ascendientes. Estas reglas generalmente admitidas en el 
concierto de las naciones deben ser aplicadas, a criteria de Ia Corte, en el 
presente litigio a fin de determinar los sucesores de las victimas en lo 
relativo a Ia indenmizaci6n. 

57. Por otro !ado, los dai\os provocados a los familiares de Ia victima o a terceros, 
por Ia muerte de esta, pueden ser reclamados fnndandose en un derecho propio. 
Respecto de estos reclamantes, el onus probandi corresponde a los mismos, 
entendiendose el tennino "familiares de Ia victima", de conformidad con el articulo 
2.15 del Reglamento adoptado por Ia Corte mediante Resoluci6n de 24 de 
noviembre de 2000 y que entr6 en vigor el I de julio de 2001, como un concepto 
amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas por un parentesco cercano, 
incluyendo a los hijos, padres y hermanos, los cuales pueden ser tenidos como 
fmniliares y tener derecho a recibir una indenmizaci6n, en Ia medida en que 
cumplan los requisitos fijados por Ia jurisprudencia de este Tribunal. Debe 
prestarse atenci6n, asimismo, a! hecho de que el Tribunal presume que Ia muerte de 
una persona ocasiona a sus padres y hermanos un dai\o inmaterial. Para efectos del 
caso sub judice, Ia reparaci6n a los familiares sera analizada en las secciones 
conespondientes, de conformidad con el acervo probatorio que las partes han 
aportado a este Tribunal. 

617. Segundo a jurisprudencia, esta Corte fez uma distin.;:iio clara para efeitos de 

comprovac,;iio do la.;:o afetivo. Considerou que familiares podem ser os sucessores da 

vitima direta e terceiros prejudicados. Em rela.;:ao aos sucessores, entendeu-se pela 

presun.;:iio do dano moral, conferindo ao Estado o onus de provar o contrario. Ja em 

rela.;:iio aos terceiros prejudicados, que sao os nao sucessores e que podem ser os 

134 Sentenva de 27 de fevereiro de 2002, par. 56 e 57. 
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irmaos, entendeu-se que devem comprovar a ocorrencia de alguma lesao imaterial para 

ter direito a uma repara<;ao. Veja-se o Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname 135
: 

54. Los dafios sufridos par las victimas hasta el momenta de su muerte dan derecho 
a una indemnizaci6n. Ese derecho de las victimas se transmite par sucesi6n a sus 
herederos. 
La indemnizaci6n que se debe pagar par el heche de haber privado a a!guien de su 
vida es un dcrecho propio que corresponde a aquellos que han resu!tado 
perjudicados. Par esta raz6n, la jurisprudencia de los tribunates internes de los 
Estados acepta generalmente que el derecho de solicitar la indemnizaci6n par la 
muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que resultan afectados par 
ella. Esa jurisprudencia establece una distinci6n entre los sucesores y los 
terceros perjudicados. En cuanto a los primeros, se presume que Ia muerte de 
Ia victima les ha causado un perjuicio material y moral y estaria a cargo de Ia 
contraparte probar que tal perjuicio no ha existido. Pero los reclamantes que 
no son sucesores, tal como se expone miis abajo (cfr. infra, piirr. 68), deben 
aportar determinadas pruebas para justificar el derecho a ser indemnizados. 

67. La obligaci6n de reparar el dafio causado se extiende en ocasiones, dentro de 
los limites impuestos par el arden juridico, a personas que, sin ser sucesores de la 
victima, han sufrido alguna consecuencia del acto ilfcito, cuesti6n que ha sido 
objeto de numerosas decisiones par parte de los tribunales internes. La 
jurisprudencia establece sin embargo, ciertas condiciones para admitir la demanda 
de reparaci6n de dafios planteada par un tercero. 

68. En primer Iugar, el pago reclamado debe estar fundado en prestaciones 
efectuadas realmente por Ia victima a! reclamante con independencia de si se 
trata de una obligaci6n legal de alimentos. No puede tratarse solo de aportes 
esporiidicos, sino de pagos hechos regular y efectivamente en dinero o en 
especie o en servicios. Lo importante es Ia efectividad y Ia regularidad de Ia 
misma. 
En segundo Iugar, Ia relaci6n entre Ia victim a y el reclamante debi6 ser de 
naturaleza tal que permita suponer con cierto fundamento que Ia prestaci6n 
habria continuado sino hubiera ocurrido el homicidio de aquella. 
Por ultimo, el reclamante debe haber tenido una necesidad economica que 
regularmente era satisfecha con Ia prestacion efectuada porIa victima. En este 
orden de cosas, no se trata necesariamente de una persona que se encuentre en 
Ia indigencia, sino de alguien que con Ia prestaci6n se beneficiaba de algo que, 
si no fuera porIa actitud de Ia victima, no habria podido obtener por si sola. 

71. La Corte ha efectuado anteriormente una distinci6n entre la reparaci6n 
correspondiente a los sucesores y Ia debida a los reclamantes o dependientes. A los 
primeros, la Corte otorganila reparaci6n solicitada porque existe una presunci6n de 
que la muerte de las victimas les ha causado perjuicio, quedando a cargo de Ia 
contraparte la prueba en contrario ( cfr. supra, piirr. 54). Pero, respecto de los 
otros reclamantes o dependientes, el onus probandi corresponde a Ia Comision. 
Y esta, a criterio de Ia Corte, no ha aportado las pruebas necesarias que 
permitan demostrar el cumplimiento de las condiciones indicadas. (destacou
se) 

135 Sentenya de 10 de setembro de 1993, Reparar,:iio e Custas. 
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618. No mesmo sentido, no Caso de los "Niiios de Ia Calle" (Villagnin Morales y 

otros) V s. Guatemala 136
, esta Corte entendeu que, para ser considerado vitima, o terceiro 

prejudicado deve demonstrar a existencia de uma relayao afetiva continua e de apoio 

econ6mico, ou sej a, alem de ter que demonstrar urn layo afetivo, e necessaria provar 

alguma dependencia econ6mica. Veja-se: 

68. Par otro !ado, los daiios provocados a otros familiares de Ia victima o a 
terceros, par Ia muerte de esta, pueden ser reclamados fundandose en un derecho 
propio. Sin embargo, este Tribunal ha seiialado que para que el daiio y el 
consecuente derecho a reparacion se contiguren, se deben dar determinadas 
circunstancias, entre las que se cuenta, Ia existencia de relaciones de apoyo 
economico efectivas y regulares entre Ia victima y el reclamante y Ia 
posibilidad de presumir validamente que ese apoyo hubiera continuado 
dandose si Ia victima no hubiese muerto. Respecto de estos reclamantes el onus 
probandi corresponde a los mismos, sean o no familiares de Ia victima, 
entendiendose el termino "familiares de Ia victima" como un concepto amplio que 
abarca a todas aquellas personas vinculadas par un parentesco cercano, es decir, a 
los hijos, padres y hermanos, los cuales podrian ser tenidos como familiares y tener 
derecho a recibir una indemnizaci6n, en Ia medida en que cumplan los requisitos 
fijados par Ia jurisprudencia de este Tribunal. Debe tenerse en cuenta, tambien, que 
seg(Jn Ia jurisprudencia mas reciente de Ia Corte, se puede presumir que Ia muerte 
de una persona ocasiona a sus hermanos un daiio moral. Para efectos del caso 
subjudice, Ia reparaci6n a los familiares sen\ analizada en !a secci6n 
correspondiente, bajo las circunstancias de cada una de las victimas y del acervo 
probatorio que las partes hayan aportado a este Tribunal. ( destacou-se) 

619. Diante do exposto, considerando que os representantes nao comprovaram a 

relayiio afetiva e dependencia econ6mica dos irmaos com as vitimas diretas, o Estado 

brasileiro entende que estes nao podem ser considerados terceiros prejudicados para fim 

de eventual reparayao. 

VI- GASTOS E CUSTAS 

620. 0 Estado brasileiro solicita a esta Honora vel Corte que, ao analisar o pedido 

de reembolso de gastos e custas, !eve em considera(,:ao os parametros geralmente 

aplicados em sua jurisprudencia, considerando a titulo de custas somente os montantes 

razoiiveis e devidamente comprovados e necessarios para a atuayiio dos representantes 

ante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 137
. Dessa forma, o Estado solicita 

136 Senten9a de 26 de maio de 200 I, Reparayiio e Custas. 

137 Corte IDH. Caso Vera Vera e outra Vs. Equador. Sentcn9a de 19 de maio de 20 II (Exce9ao 
Preliminar, Merito, Repara9oes e Custas). Serie C, n". 226. par. 144. 
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que se !eve em conta o valor demandado, a documentac;ao de suporte, a rela<;ao direta 

das demandas com o caso concreto 138 e as circunstancias do caso 139 

621. Compreende-se, ademais, que o reembolso de custas e eventual pagarnento 

de honorarios em favor dos advogados que atuam na causa em representac;ao a supostas 

vitimas decorre necessariamente de sentenc;as em que se reconhece a responsabilidade 

do Estado. Nesse sentido, se a Corte IDH vier a considerar que o Estado brasileiro nao 

incorreu em responsabilidade intemacional, solicita-se que nao haja condenac;ao ao 

pagarnento de nenhum valor a titulo de custas e honorarios, pois tal obrigac;ao deve 

decorrer necessariarnente da sucumbencia do Estado, o que se comprova a partir da 

analise de casos arquivados pela Corte IDH sem a responsabilizac;ao do Estado 140
• 

622. 0 Estado brasileiro nota que eventual sucumbencia estatal deve implicar o 

reembolso de custas decorrentes da atuac;iio no caso e que nao deve originar semelhante 

ressarcimento de honorarios ou salarios pagos a advogados que trabalharem para os 

representantes das vitimas. Quanto ao pagarnento de honorarios, o Estado brasileiro 

entende que compete a esta Corte fixar os valores a base do trabalho realizado em favor 

das vitimas, e nao a base de contratos celebrados entre tais advogados e organizac;5es da 

sociedade civil que representam as vitimas, como no presente caso. Como nao h:i 

qualquer parametro previo para a fixac;ao dos valores salariais entre estes agentes, nao 

deve o Estado softer imputac;ao quanto a qualquer pagamento baseado nestes valores. 

623. Ainda assim, nota-se que o pedido de reembolso de custas no item "Tabela 

de sa/arias" referente aos "gastos correspondentes ao tempo de trabalho juridico 

dedicado a atenr;iio especifica ao cas a e a pesquisa" esta baseado em percentuais que 

sao meras estimativas, impossiveis de serem devidamente comprovados pela 

documentac;ao de suporte apresentada nos anexos 33 e 34 ao EPAP, o que espera seja 

levado em considerac;iio pela Corte lnteramericana. 

VII-PROVAS 

138 Como exemplo, os recibos de fls. 152 a 15 5 faz referenda a gastos estranhos ao caso, que nao tern 
relayao~ pois trata de execuyiio do projeto "Mecanismos Internacionais de Direitos Humanos e a Defesa 
de Gmpos Prioritarios no Nordeste do Brasil". 
139 Corte JDH. Caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala. Senten<;a de 25 de maio de 2010 (Exce<;oes 
Preliminares, Merito, Repara<;oes e Custas). Serie C, N'. 212. par. 288. 
14° Corte IDH. Caso Grande Vs. Argentina. Senten<;a de 31 de agosto de 20 11 (Exce<;oes Pre1iminares e 
Merito) Serie C, N'. 231; Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho e outro Vs. Brasil. Senten<;a de 28 de 
novembro de 2006 (Exce<;oes Preliminares e Merito). Serie C, N'. 161. 
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Prova pericial 

624. Claude Jacques Chambriard 141
. Medico legista. Atuou por Iongo tempo 

na Divisao de Homicidios (ja sob o novo modelo ). Hoje, encontra-se na 

administra9ao do DGPTC - Departamento Geral de Pericia Tecnico-Cientifica, 6rgao da 

Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Declarara sabre as politicas publicas de 

seguranya no Estado do Rio de Janeiro, bern como a maneira como ocorrem as 

investiga9oes de homicidios quando ha envolvimento de policiais, demonstrando que, 

atualmente, nao ha mais os chamados "autos de resistencia". 

VIII- PEDIDOS 

625. 0 Estado brasileiro, em conclusao, entende que as diversas exce9oes 

preliminares apontadas ao Iongo desta Contesta9ao impedem que esta Honoravel Corte 

exer9a julgamento de merito sabre o caso. 

626. Em razao disso, o Estado brasileiro solicita a esta Honoravel Corte que 

reconhe9a haver no presente caso, pelos fundamentos anteriormente expostos: 

a) inadmissibilidade da submissao do caso pela CIDH, por ocorrencia de 

preclusao 16gica, dado que a Comissao publicou seu Relat6rio e isso impede 

o envio do caso a esta Corte; 

b) na hip6tese de compreender nao ter havido preclusao do direito de 

submeter o caso a sua jurisdiyao, viola9ao aos artigos 50 e 51 da CADH, ja 

que a Comissao publicou seu Relat6rio Preliminar, solicitando-se que esta 

Corte determine a retirada do Relat6rio Preliminar de sitios eletronicos com 

acesso publico sob administrayao da CIDH; 

c) incompetencia ratione personae quanta as vitimas nao identificadas, 

identificadas sem procurayao ou nao listadas no Relat6rio da CIDH; 

d) incompetencia ratione temporis quanta aos fatos anteriores a data de 

reconhecimento da jurisdi9ao desta Corte (10 de dezembro de 1998) e em 

relayao a Conven9ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher (Convenyao de Belem do Para); 

141 Curricula. Anexo 20. 
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e) incompetencia ratione materiae por violayao ao principio da 

subsidiariedade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (formula 

da 4• instiincia) quanto ao pedido de reparayao por danos morais materiais 

em rela9iio a Monica Santos de Souza Rodrigues e Evelyn Santos de Souza 

Rodrigues; 

f) incompetencia ratione materiae quanto a supostas viola9i'ies de direitos 

humanos. Da incompetencia contenciosa para analisar os artigos I 0 , 6° e 8° 

da Convenyao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, bern como 

suposta viola9iio ao artigo 7° da Conven9iio Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher (Conven9iio de Belem do 

Para); 

g) impossibilidade de analise de merito face a nao interposiyaO e 

esgotamento previos de recursos intemos para a obten9iio de reparayao por 

danos morais (a exceyao da a9ao reparat6ria proposta por Monica Santos de 

Souza Rodrigues e Evelyn Santos de Souza Rodrigues) e it existencia de 

recursos intemos efetivos; 

h) inobserviincia de prazo razoavel para submissao de peti9i'io junto it CIDH 

para pretensoes de investiga9i'io criminal. 

627. Na remota hip6tese de esta Corte compreender ser possivel a supera9i'io de 

todas as exce9i'ies preliminares indicadas acima, para adentrar it analise de merito do 

presente caso, o Estado brasileiro, com base em todos os fundamentos de fato e de 

direito anteriormente apontados, solicita a esta Honoravel Corte julgamento pela 

improcedencia de todos os pedidos dos representantes de supostas vitimas. 

628. 0 Estado brasileiro solicita em especial que esta Hononivel Corte reconhe9a 

que: 

a) nao foi violado o direito de integridade pessoal em desfavor dos 

famiJiares das vitimas devido a falta de investigayi'i.O e puniyi'i.O (art. 5° c/c 

art. 1.1 da CADH); 
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b) a suposta falta de protec;ao judicial nao caracteriza violac;ao ao art. so da 

CADH; 

c) os fatos alegados nao pod em constituir simultaneamente violac;ao ao art. 

go e ao art. 2S da CADH, pois os dispositivos possuem objetos juridicos 

diversos; 

d) os fatos alegados nao podem constituir simultaneamente violac;ao aos art. 

go e art. 2S da CADH, em razao da proibic;ao do his in idem; 

e) na apreciac;ao dos fatos e do direito relativo a integridade pessoal de 3 

supostas vitimas de abuso sexual (art. so c/c art. 1.1 da CADH), deve ser 

considerada a percepc;ao geral acerca da teoria geral do processo penal nos 

ordenamentos juridicos contemporiineos, a exigencia de prova incontroversa 

sobre a autoria do delito e a materialidade do fato para que haja a 

condenac;ao criminal, hem como a relativizac;ao dessa teoria somente em 

circunstilncias bastante peculiares, segundo a jurisprudencia desta Corte; 

f) nao foi violado o direito de circulac;ao e residencia em desfavor de 3 

supostas vftimas de abuso sexual (art. 22.1 da CADH). 

629. Na remota hip6tese de esta Hononivel Corte condenar o Estado brasileiro 

por violac;ao de direitos sob sua jurisdic;ao, considera-se que as medidas de reparac;ao 

solicitadas pelos representantes de supostas vitimas devem ser indeferidas. 

630. 0 Estado brasileiro solicita a esta Colenda Corte, em especial, que 

reconhec;a haver inadequac;ao em relac;ao as seguintes medidas: 

a) fortalecimento das investigac;oes e responsabilizac;ao do Estado: 

Protocolo nacional de diligencias em investigac;oes de graves violac;oes de 

direitos humanos; criac;ao de Comissoes de Controle Externo nos MPs; 

criac;ao de varas especializadas na justic;a comum para crimes que 

constituem grave violac;ao de direitos humanos cometidos por policiais civis 

e militares; criac;ao de regras objetivas para a substituic;ao de juizes; criac;ao 

de mecanismo de apoio psicol6gico e tecnico a policiais submetidos a 

situac;oes de risco; fortalecimento das ouvidorias e corregedorias externas de 
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policia; aprimoramento do PROVIT A e do Programa de Prote<;iio a 

Defensores de Direitos Humanos; 

b) transparencia e controle nas investiga<;oes: cria<;iio de sistema continuo de 

numera<;i'io e acompanhamento de investiga<;5es na Policia, Ministerio 

Publico e Poder Judici:irio; cria<;iio nos Estados de Comissoes para Redu<;iio 

de Letalidade em A<;5es Envolvendo Policiais; divulga<;ao de relat6rios 

anuais com dados sabre ferimentos e mortes de policiais e civis par atos de 

policiais; 

c) mecanisme de atendimento it saude de vftimas de violencia sexual e 

capacita<;ao de agentes para assegurar efetividade da Lei n° 2.845/2014; 

d) reformas legislativas: cria<;iio da carreira aut6noma de peri to nos Estados; 

fortalecimento do Incidente de Deslocamento de Competencia - !DC; 

inadequa<;ao do pedido de ado<;ao de reformas legislativas a fim de garantir 

a amplia<;ao do escopo da produ<;i'io antecipada de provas para incluir as 

testemunhas de casas de violencia perpetrados par agentes do Estado; 

ado<;i'io de reformas legislativas a fim de garantir a amplia<;iio da 

participa<;ao da sociedade civil no processo penal; extin<;ao dos "autos de 

resistSncia"; 

e) repara<;ao simb6lica; 

f) ato publico de reconhecimento de viola<;5es; 

g) fornecimento de tratamento psicol6gico e psiquiatrico adequado its 

vftimas diretas e indiretas; 

h) oferecimento de local de moradia para L.R.J; 

i) indeniza<;iio par dana moral a familiares. Inadequa<;ao das medidas de 

compensa<;iio pecuniaria. Viola<;i'io a obriga<;iio de investigar, julgar e 

sancionar. Suficiencia de outras medidas de repara<;ao; 
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I 

631. 0 Bstado braslleiro aprovelta esta oportunidaoe para reafirraar seu 

compronjisso epm o Sistema lnteramericJJno de Direitos Humanos em geral e lloltl essa 

l~ononlvel Corte lnterilltlel'ieana de Direitos Humanos em partlcu lar. 

Brasilia. 9 de novembro de 201 S. 

Maria Dulce Sliva Barros 
llmbalxadora do Brasil na Costa Rica 

Felipe Derbli de Carvalho Bapti$la 
Procuradoria Oerul d9 

Estado do Rio de Janeiro 

Alldh!a Sepi'd~eda Brito 
Secretaria de &imlll de Assistancia Spcial 

e [)ireitos Humanos 
Bmdo do Rio de Janeiro 

Seeretaria . de Humaoos 
do M inist4rlo das Mulberes, da lgualdade 

Ritcial. e dos Direltos Humaoos 

seeretaria ~ial de lreitos Humart!lll 
dt> MlniMI!rlo das Mtalhere$, da lgualdade 

Racial e dos Oireitos Humenos 

Aline b · e e 1UJ1fllule Oliveira 
~$CSSUrla Ju .. ica vincull!da lll> 

· nlsterio das Mulh~ da lg\l~ldade 
Wal e.oos l)lreitoil.l:lumanos 
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