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RESUMO 

 

À luz do direito internacional, o presente estudo reflete acerca de casos envolvendo atuações 

policiais no Estado brasileiro. No primeiro caso, “Gomes Lund e outros vs. Brasil”, ocorrido 

na década de 1970, supostamente setenta guerrilheiros desapareceram, após um movimento 

armado desencadeado a partir de uma revolta contra o governo militar. Já em 1995, o segundo 

caso, “Favela Nova Brasília vs. Brasil”, policiais militares realizaram uma operação que 

visava deter um carregamento de armas ligado ao tráfico de drogas na Favela Nova Brasília. 

Na ocasião, iniciou-se tiroteio entre policiais e supostos traficantes, resultando em três 

policiais feridos e treze homens da comunidade mortos, além de três mulheres (duas menores 

de idade) supostamente terem sido torturadas e vítimas de violência sexual por agentes 

policiais. Para tal, utiliza-se o método de abordagem dedutivo, assim como o procedimento 

metodológico histórico, além de técnicas de pesquisas como artigos acadêmicos ligados à 

temática, livros relacionados ao tema, análise de sentenças e diversos sites informativos. 

Dessa forma, ao longo do trabalho, objetiva-se abarcar os fatos dos casos, as alegações dos 

direitos violados e os meios jurídicos utilizados pelas partes. Assim, o estudo também aborda 

casos de possíveis abusos de poder, as questões socioeconômicas e as estruturas na instituição 

policial. Ademais, possibilita teses acusatórias e defensivas, para ambos os casos, no afã de 

debater as possíveis violações de direitos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por 

fim, é importante ressaltar a relevância deste estudo, não só por rememorar a história, como 

também pela importância em colocar em discussão os casos emblemáticos no território 

brasileiro. 

Palavras-chave: Responsabilização Internacional. Segurança Pública. Violações. 

Convenção Americana. Direitos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente Guia de estudos tem por objetivo evocar o conhecimento a respeito do 

processo de violações de direitos humanos, transcorrido nos dois relevantes casos escolhidos. 

Estes casos foram selecionados diante das relevantes discussões sobre autoritarismo político, 

sob a perspectiva territorial e social, assim como perante à contenção de alguns dos direitos 

fundamentais elencados na Carta Universal dos Direitos Humanos. 

Este material, por sua vez, busca ampliar e conduzir os estudos individuais na 

construção de uma base informativa a respeito da formulação da própria Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e dos casos julgados, sendo eles: Caso A – Gomes Lund 

vs Brasil e Caso B – Favela Nova Brasília vs Brasil.  Ao longo do texto, cada um dos casos 

será destrinchado de forma a elucidar as controvérsias jurídicas, argumentações levantadas 

nos processos reais, perfil histórico da época e uma assimilação das partes nos casos.  

Sobre os casos, podemos ainda iniciar apontando que a escolha para o Caso A, partiu 

do conjunto de perspectivas criadas acerca de seu relevante caráter histórico, e os pretextos 

políticos existentes que garantiram um processo longo e tantas vezes indeterminado. Como 

forma de costurar um cenário internacional para os casos juridicamente trazidos a Corte, no 

Caso B, buscamos alinhar uma análise atual e uma nova perspectiva, também sobre a atuação 

do Estado brasileiro incidindo sobre pretextos políticos.  

 Diante de tais estudos, é de vital importância que os processos desenvolvidos nesta 

Corte, abarque todas as diretrizes e perspectivas possíveis acerca de ambos os casos, o que 

inclui não apenas uma análise jurídica, mas a interseccionalidade de estudos em outras áreas. 

Assim, garantimos não só um devido processo legal em matéria de completude de provas, 

como asseguramos a cooperação dos povos para o progresso da humanidade e a defesa da 

justiça.   
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2 SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E 

O CONTEXTO DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS  

 

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos foi gerado dentro da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), portanto, para que seja possível compreender 

todo o seu funcionamento é necessário um entendimento acerca do organismo a qual 

pertence. Esta Organização regional integra o Sistema das Organizações das Nações Unidas 

(ONU) e surgiu em 1948, com intuito de fortalecer o sistema político democrático, bem como 

para facilitar a promoção dos Direitos Humanos e as discussões de problemas comuns nas 

Américas.1 

No mesmo ano de sua criação, os Estados membros adotaram a Declaração 

Americana de Direitos e Deveres do Homem, primeiro documento a catalogar o rol de 

direitos humanos e determinar sua vigilância e proteção por todos os Estados, mesmo antes 

da existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos.2  

Contudo, somente após a Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida 

por Pacto de San José da Costa Rica, houve uma adequação internacional aos moldes 

interpretativos encontrados hoje.3 Este Pacto possui atualmente 24 (vinte e quatro) Estados 

parte, e mesmo tendo sido criado em 1969, teve a assinatura do Brasil apenas em 1992 em 

razão de um contexto político de autoritarismo e evasão expressa aos direitos humanos.4  

Conforme as disposições do Pacto de San José, cabe aos dois órgãos, a Comissão 

Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CorteIDH) a responsabilidade de observar o cumprimento dos Estados parte, nas 

designações aceitas. A Comissão, em termos de funcionalidade, foi adaptada com a criação 

da Convenção Americana, isto por ter sido criada ainda em 1959. Já a Corte foi criada pelo 

próprio Pacto, entretanto, seu funcionamento só deu início após um número mínimo de 

ratificações, que ocorreu em 1979.5 

 

                                                             
1 SALIBA, Aziz Tuffi. Corte Interamericana de Direitos Humanos: Peticionamento Perante a Corte. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k. Acesso em: 14 mar. 2020. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 

4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pacto de San José da Costa Rica sobre direitos humanos completa 

40 anos. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116380. Acesso 

em: 19 de mar. 2020. 
5 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. CIDH. Disponível em: 

https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/introduccion.asp. Acesso em: 19 mar. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116380
https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/introduccion.asp
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2.1 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH) 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma organização internacional 

fundada a fim de defender os direitos humanos enquanto matéria de proteção universal, e 

serve de órgão consultivo para a Organização dos Estados Americanos. Criada em 1959, sua 

atuação se dava mesmo antes de existir a Convenção Americana, por isso, teve sua 

funcionalidade adaptada para desempenhar um papel mais incisivo na efetivação e proteção 

dos direitos humanos.6  

O primeiro artigo do Estatuto criado para a Comissão, aprovado e adotado em 

outubro de 1979, declara que sua natureza parte do entendimento de direitos humanos 

definidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos com relação aos Estados parte 

— no qual as decisões serão tomadas por maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos votos 

de todos os membros — e dos direitos consagrados na Declaração Americana de Direitos e 

Deveres do Homem, com relação aos demais Estados.7 

Atualmente, possui como sede a cidade de Washington, Estados Unidos, mas poderá 

a localização de seus encontros ser alterada, desde que o novo Estado em questão esteja 

dentro dos Estados Americanos. Cada Governo poderá propor até três candidatos, no qual 

pelo menos um deles deverá ser nacional de outro Estado, e os membros serão eleitos em 

Assembleia Geral da Organização, a partir da lista proposta pelos Estados membros, não 

podendo fazer parte mais de um nacional do mesmo Estado.8 

Por ter o dever de representar os Estados internacionalmente, os sete membros 

escolhidos devem ter amplo conhecimento em matéria de direitos humanos. Além disso, as 

eleições contam com voto secreto e exigem obter o maior número de votos e a maioria 

absoluta dos Estados membros.9 

Assim que eleitos, exercem suas funções em mandato de quatro anos, com uma 

possível reeleição. De forma a vislumbrar um órgão íntegro, imparcial, independente e de 

alto prestígio internacional, a condição de membro torna-se incompatível com qualquer 

exercício de atividade a parte que venha a enfraquecer estas diretrizes. Este sujeito estaria 

                                                             
6 SALIBA, Aziz Tuffi. Corte Interamericana de Direitos Humanos: Peticionamento Perante a Corte. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k. Acesso em: 14 mar. 2020. 
7 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Regulamento da Comissão 

Interamericana de Direito Humanos. Disponível em:  

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/u.Regulamento.CIDH.htm. Acesso em: 14 mar. 2020. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/u.Regulamento.CIDH.htm
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passivo de separação do cargo que lhe foi concedido e perdendo, assim, as imunidades 

diplomáticas concedidas em exercício.10 

Por fim, suas funções e atribuições perpassam do estímulo à consciência dos direitos 

humanos nos povos das Américas, bem como a realização de visitas aos Países membros da 

OEA, publicação de informes especiais sobre a atuação dos Estados em relação à garantia e 

efetivação dos Direitos Humanos, recomendações de medidas aos Estados, atendendo a 

consultas dentro de suas atribuições e prestando-lhes assessoria, entre outros.11 

Em matérias jurídicas mais específicas, a Comissão tem o dever de receber, analisar 

e investigar petições individuais que alegam violações dos direitos humanos, comparecer à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos previstos na Convenção, podendo 

solicitar também que este, por sua vez, tome medidas provisórias de urgência.12 Além disso, 

pode consultar sempre que necessário à Corte em relação à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos no que concerne a proteção de seus direitos, podendo, inclusive, submeter 

em Assembleia Geral protocolos adicionais à referida Convenção, a fim de incluir proteção 

a outros direitos e liberdades.13 

 

2.2 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judiciária, autônoma 

e internacional, que aplica e interpreta a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 

outros tratados de Direitos Humanos, no que concerne à matéria jurídica dos casos.14 Sua 

fundação se deu junto ao próprio Pacto de San José da Costa Rica, entretanto, suas atividades 

tiveram início apenas em 1979 com a ratificação de um número mínimo de Estados membro. 

Ainda, desde sua gênese possui como sede o local que dá nome ao Pacto a qual foi criado, 

San José, capital da Costa Rica.15 

                                                             
10 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Regulamento da Comissão 

Interamericana de Direito Humanos. Disponível em:  

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/u.Regulamento.CIDH.htm. Acesso em: 14 mar. 2020. 
11 Idem. O que é a CIDH. Disponível em: https://cidh.oas.org/que.port.htm. Acesso em: 14 mar. 2020. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS. O que é?. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Corte-Interamericana-de-Direitos-Humanos/o-que-e.html. 

Acesso em: 19 mar. 2020. 
15 SALIBA, Aziz Tuffi. Corte Interamericana de Direitos Humanos: Peticionamento Perante a Corte. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k. Acesso em: 14 mar. 2020. 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/u.Regulamento.CIDH.htm
https://cidh.oas.org/que.port.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Corte-Interamericana-de-Direitos-Humanos/o-que-e.html
https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k
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Suas atribuições estão determinadas no próprio Estatuto e na Convenção a qual 

pertence, estando a Corte classificada como um dos três tribunais regionais de proteção aos 

Direitos Humanos, junto ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e à Corte Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos.16 Essas funções possuem dois caracteres distintos, 

jurisdicional e consultivo, as quais podem ser acionadas desde que tenham sido esgotados 

todos os procedimentos internos dos Estados, e tendo sobretudo, competência para julgar 

litígios17 envolvendo Estados Membros do Pacto. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) é o guardião da jurisprudência desta Corte.18 

Esta Corte é composta por sete juízes, eleitos seguindo os mesmos critérios da 

Comissão, reunindo também as condições de exercício de uma função judicial, de acordo 

com a lei de cada país que integram.19 Os juízes serão eleitos por mandatos de seis anos, 

sujeitos a apenas uma reeleição, e em casos decorrentes de morte, incapacidade permanente, 

renúncia ou remoção dos juízes, terão suas vagas preenchidas na próxima Assembleia Geral 

da OEA. A fim de preservar o quórum, poderá ser nomeado um ou mais juízes interinos até 

a substituição pelos juízes eleitos.20 

Um instrumento amplamente utilizado no direito internacional e legitimado perante 

a Corte é a utilização de “Juízes ad hoc’’. Estes são chamados nos casos em que os juízes 

designados a conhecer a ação possuem mesma nacionalidade de um dos Estados parte, 

ficando a cargo do outro Estado parte o direito a designar, no prazo de trinta dias seguintes 

ao convite escrito do Presidente da Corte, um novo juiz.21 

A Corte elege, por dois anos, dentre os seus membros, o Presidente, que preside suas 

sessões, representa e ordena a tramitação dos assuntos e decide em caso de empate; e o Vice-

Presidente o substitui em ausência temporária e ocupa seu lugar em caso de se tornar vago.22 

                                                             
16 MORGADO, Holdine. Natureza da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/49781/natureza-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos. Acesso em: 14 mar. 

2020. 
17 Termo técnico utilizado para se referir aos conflitos, às disputas, em que se demanda enfrentamento 

judicial. Ou seja, diz respeito às ações que foram entregues aos tribunais para análise e decisão. 
18 Constitui-se como conjunto das decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, que são 

utilizadas como base de interpretação para os demais casos. 
19 BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS. Apresentação da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Corte-Interamericana-de-

Direitos-Humanos/o-que-e.html. Acesso em: 19 mar. 2020. 
20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência: Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Disponível em: https://www.cnj.jus.br/corte-interamericana-de-direitos-humanos-corte-idh/. Acesso em: 19 

mar. 2020. 
21 COMISSÃO INTERAMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Corte Interamericana 

dos Direitos Humanos. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm. 

Acesso em: 19 mar. 2020. 
22 Ibidem. 

https://jus.com.br/artigos/49781/natureza-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Corte-Interamericana-de-Direitos-Humanos/o-que-e.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Corte-Interamericana-de-Direitos-Humanos/o-que-e.html
https://www.cnj.jus.br/corte-interamericana-de-direitos-humanos-corte-idh/
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm
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Todos os juízes membros estarão impedidos de participar de assuntos aos quais eles 

ou seus parentes tiverem interesse direto, ou já houveram intervindo anteriormente nas 

condições de agentes públicos, advogados, conselheiros, membros de comissão investigadora 

e/ou tribunais nacionais e internacionais.23 Desta forma, resguarda um dos princípios básicos 

a que constrói a Corte, a imparcialidade.  

 

2.2.1 COMPETÊNCIA CONSULTIVA E CONTENCIOSA  

 

Como já reportado anteriormente, este juízo possui duas competências básicas e 

amplamente efetivadas, a consultiva e a contenciosa. Há de se inferir que a competência 

consultiva é um marco em grande parte das organizações ligadas à Organização das Nações 

Unidas (ONU). Neste caso, tem por direcionamento a consulta a respeito da compatibilidade 

e da interpretação das normas internas de cada Estado em relação à Convenção e outros 

instrumentos internacionais de direitos humanos. 

Esta função pode ser invocada por qualquer Estado membro da OEA, como também 

por órgãos enumerados no art. 64 da Convenção, não se restringindo apenas àqueles que 

façam parte da dita Convenção.24 Esse instrumento foi destrinchado principalmente nos 

primeiros anos de existência da Corte, não só para entender melhor esta funcionalidade, como 

para abrir discussões acerca de garantias jurídicas, responsabilidade do Estado e diversos 

tipos de discriminações institucionalizadas.25 

Ainda, quando é retratada a função contenciosa da Corte, ficam nítidas as várias 

demandas e facetas que exigem desse sistema. Apesar de grupos, entidades e pessoas civis 

poderem recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apenas Estados têm a 

capacidade de demandar ações junto à Corte, após o esgotamento dos procedimentos internos 

previstos.26  

O processo demanda duas etapas: a primeira é a etapa escrita, com a produção de 

material e provas; e a segunda seria a etapa oral, personificada na audiência pública. Nesta 

                                                             
23 COMISSÃO INTERAMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Corte Interamericana 

dos Direitos Humanos. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm. 
Acesso em: 19 mar. 2020. 
24 DHNET. As funções da corte que compõem o sistema interamericano: a comissão e a corte. Disponível 

em: http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/mundo/oea/cejil1/04_funcoes.htm. Acesso em: 19 mar. 2020. 

25 Ibidem. 
26 INTERNATIONAL LAW CENTER. Esclarecendo: A Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Disponível em: http://centrodireitointernacional.com.br/esclarecendo-corte-interamericana-de-direitos-

humanos/. Acesso em: 19 mar. 2020. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/mundo/oea/cejil1/04_funcoes.htm
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/mundo/oea/cejil1/04_funcoes.htm
http://centrodireitointernacional.com.br/esclarecendo-corte-interamericana-de-direitos-humanos/
http://centrodireitointernacional.com.br/esclarecendo-corte-interamericana-de-direitos-humanos/
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última, toda a Comissão expõe a denúncia apresentada à Corte, elucidando todos os assuntos 

a serem considerados. Após esse momento, os Juízes escutam as testemunhas, peritos, 

vítimas, podendo todas serem interrogadas tanto pelas partes no processo como pelos 

próprios juízes.  

Em seguida, as supostas vítimas e seus representantes são chamados a expor suas 

alegações sobre o mérito da ação, dando a eles a possibilidade de réplica e tréplica. Por fim, 

após a apresentação de todas as alegações das partes e as perguntas ministradas pelos juízes, 

a Comissão apresenta suas observações finais para chegarem a uma sentença.27 

 

2.2.2 PROCEDIMENTO DE DENÚNCIA NO SISTEMA INTERAMERICANO 

 

Visando exercer a competência contenciosa, no julgamento de Estados que venham 

a descumprir os documentos assinalados e ratificados dentro do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, o Estado deve ter reconhecido a competência da Corte, como disposto no 

art. 62 do Pacto de San José: 

 

Todo Estado-Parte, pode, no momento do depósito do seu instrumento de 

ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 

declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção 

especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 

aplicação desta Convenção.28 

 

Para que um caso possa ser submetido à Corte, deve-se passar pela Comissão 

Interamericana, isto porque, como já mencionado, dentre suas funções é possível elencar o 

recebimento e análise destes documentos. Além disso, é válido destacar que as denúncias 

devem estar ligadas ao descumprimento e violação de documentos relativos a direitos 

humanos, que façam parte do Sistema Interamericano, no qual somente estes poderão ser 

utilizados como fundamentação de normas internacionais.29 

A legitimidade da denúncia é extremamente ampla, como observado no art. 44 do 

Pacto, qualquer pessoa, grupo, entidade governamental ou não, pode apresentar queixa de 

                                                             
27 INTERNATIONAL LAW CENTER. Esclarecendo: A Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Disponível em: http://centrodireitointernacional.com.br/esclarecendo-corte-interamericana-de-direitos-

humanos/. Acesso em: 19 mar. 2020. 
28 PLANALTO CENTRAL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em: 19 mar. 2020.  
29 DHNET. Direitos Humanos: Como Apresentar denúncias no sistema interamericano. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dh/mundo/oea/cartilhas/oea1/index.html. Acesso em: 14 mar. 2020. 

http://centrodireitointernacional.com.br/esclarecendo-corte-interamericana-de-direitos-humanos/
http://centrodireitointernacional.com.br/esclarecendo-corte-interamericana-de-direitos-humanos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm
http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dh/mundo/oea/cartilhas/oea1/index.html
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violação.30 Para que o caso seja encaminhado à Corte, os casos precisam necessariamente 

terem ocorrido após a ratificação do Estado ao Pacto de San José, como no caso do Brasil 

que reconheceu a competência contenciosa da corte em 1998.  

Contudo, é possível enviar petições que tramitem somente na Comissão 

Interamericana, relativas a casos anteriores a 1998, desde que fundamentados na 

imprescritibilidade31 dos direitos humanos. A Comissão poderá não admitir as petições que 

venham em descumprimento com os art. 46 e 47. O primeiro artigo suscitado faz referência 

à necessidade de prévio esgotamento de recursos internos, mínimo de seis meses após as 

decisões definitivas internas, a matéria não esteja pendente de solução em outro processo 

internacional e preenchimento total do preâmbulo32 do art. 46.33 

O segundo artigo faz referência à manifestação infundada e improcedente e o 

posterior exame da matéria por outro organismo internacional ou pela própria Comissão. 

Existe jurisprudência favorável a aceitação de petições sem prévio esgotamento de recursos 

internos, desde que exista perigo real à vida e/ou integridade física da vítima. Assim também, 

durante qualquer fase do processo, a Corte pode de ofício34 ordenar medida provisória, caso 

constate a existência de extrema urgência e possíveis danos irreparáveis aos direitos 

humanos.35  

Por fim, é necessário que conste todas as provas e depoimentos de testemunhas 

oculares36, podendo ser solicitado pela Comissão o complemento de informações tidas como 

elementos básicos. Esses documentos são de extrema relevância para a formação 

argumentativa dentro de cada uma das sessões e para a constatação de um julgamento justo.37  

                                                             
30 DHNET. Direitos Humanos: Como Apresentar denúncias no sistema interamericano. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dh/mundo/oea/cartilhas/oea1/index.html. Acesso em: 14 mar. 2020. 
31 A imprescritibilidade se refere a uma característica do direito de não extinção em decorrência do tempo. 

Dizer que determinado direito é imprescritível sugere que ele prevalece independentemente de qualquer lapso 

temporal para seu titular exercê-lo ativamente. 
32 Parte preliminar de uma lei ou decreto. 
33 SALIBA, Aziz Tuffi. Corte Interamericana de Direitos Humanos: Peticionamento Perante a Corte. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k. Acesso em: 14 mar. 2020. 
34 Do latim, ex officio, significa no caso em questão, que a decisão da corte foi tomada em virtude de sua 

autoridade, sem a necessidade de iniciativa ou participação de terceiros. 
35 MORGADO, Holdine. Natureza da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/49781/natureza-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos. Acesso em: 14 mar. 

2020. 
36 Indivíduo que presenciou determinado evento e é capaz de relatá-lo. 
37 SALIBA, op. cit.  

http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dh/mundo/oea/cartilhas/oea1/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=oIxf1ruHv9k
https://jus.com.br/artigos/49781/natureza-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos
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3 CASO A: CASO GOMES LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) 

VS. BRASIL 

 

O primeiro caso a ser simulado será o julgamento da República Federativa do Brasil, 

no tocante à alegada responsabilidade pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento 

forçado de 70 pessoas, sendo estas membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e 

camponeses, na região do Araguaia. O referido caso é o resultado das operações 

empreendidas pelo exército brasileiro entre 1972 e 1975, no contexto do regime militar, que 

visavam erradicar a Guerrilha do Araguaia.38 

Nesse sentido, em 26 de março de 2009, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos submeteu à Corte uma demanda contra o Estado. Esta se originou por uma petição 

apresentada em 7 de agosto de 1995, pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional 

(CEJIL) e pela Human Rights Watch Americas (HRW), em nome das pessoas desaparecidas 

na Guerrilha do Araguaia e seus familiares.39  

A Comissão decidiu submeter o caso à Corte em razão do valor histórico e para 

consolidar a jurisprudência interamericana acerca das leis de anistia com relação aos 

desaparecimentos forçados e à execução extrajudicial. Soma-se a isso, a consequente 

obrigação dos Estados em trazer a verdade à sociedade e investigar, processar e punir graves 

violações de direitos humanos.40 

 

3.1 CONTEXTO REGIONAL E HISTÓRICO 

 

No ano de 1964, no Brasil, um golpe militar depôs o governo constitucional do 

Presidente João Goulart. Nesse sentido, o regime militar consolidou-se por meio da Doutrina 

da Segurança Nacional, promulgando sucessivas normas de segurança nacional41 e de 

                                                             
38 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 

Acesso em: 12 mar. 2020. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Sendo estes os Decretos-lei nº 314, de 1967, e 510 e 898, de 1969. 
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exceção.42 Esse período ficou conhecido pela repressão, chegando ao seu mais alto grau com 

a promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968.43 

Posteriormente, durante o governo do Presidente Geisel, entre 1974 e 1979, o 

desaparecimento de presos políticos tornou-se predominante entre as mortes ocorridas. 

Todavia, a partir de 1974, o regime passou a não mais assumir os assassinatos dos seus 

opositores, uma vez que, oficialmente, não houve mortes nas prisões.44  

Em contraponto, declara a Comissão Especial que, cerca de vinte mil presos foram 

submetidos a torturas; trezentos e cinquenta e quatro foram tidos como mortos e 

desaparecidos políticos; quatro mil, oitocentos e sessenta e duas pessoas tiveram seus 

mandatos e direitos políticos suspensos, e centenas de camponeses foram assassinados. É 

destacado que, embora o Brasil, por meio da Lei nº 9.140/95, tenha reconhecido sua 

responsabilidade pelas mortes e desaparecimentos denunciados, configura-se como único 

país da região que não trilhou procedimentos penais para exame das violações de direitos 

humanos ocorridas na época do regime militar.45   

O palco onde, supostamente, se deram os choques, mortes, prisões, torturas e 

execuções ocorridas na região da Guerrilha compreende uma área de sete mil quilômetros 

quadrados entre as cidades São Domingos e São Geraldo, ambas no estado do Pará. Desse 

modo, os militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) foram deslocados de vários 

estados para a referida região entre os anos 1960 e abril de 1972, além de um número 

indeterminado de camponeses locais, que teriam se juntado aos ativistas habitantes de 

pequenas comunidades na mata.46  

Os preparativos para organização da guerrilha na área rural eram correspondentes à 

estratégia de uma guerra popular, além de que, o contingente do PCdoB no Araguaia dividia-

se em três destacamentos47 que deveriam completar vinte e um combatentes cada, 

subordinados a uma Comissão Militar. Os guerrilheiros acreditavam que a tomada do poder 

pelas armas deveria começar em áreas rurais e, em seguida, alastrar-se para os centros 

                                                             
42 Atos institucionais. 
43 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 
Acesso em: 19 mar. 2020. 

44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS. Direito à Memória e à 

Verdade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/a_pdf/livro_memoria1_direito_verdade.pdf. Acesso em: 19 mar. 2020. 
47 Os guerrilheiros eram espalhados na mata em três destacamentos, sendo eles, A, B e C. 
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urbanos. Os ativistas visavam fixar-se em regiões distantes, ganhar a confiança da população, 

com o fito de recrutar camponeses para lutar em conjunto na guerrilha e construir um exército 

popular de libertação.48 

 

3.2 DOS FATOS 

 

A história em questão é retratada durante os anos de 1972 a 1975, momento em que 

o partido comunista do Brasil organizou um movimento de luta armada em oposição ao 

regime militar que ocorria no país desde 1964. Tal acontecimento veio a ocorrer no estado 

do Pará, precisamente nas imediações do rio Araguaia. Assim, às vésperas da primeira 

expedição do Exército à região, a Guerrilha contava com cerca de setenta pessoas, em sua 

maioria, jovens.49  

Ainda consoante à Comissão Especial, entre 1972 e 1975, um contingente de 

integrantes do Exército, Marinha, Força Aérea e das Polícias Federal e Militar empreenderam 

reiteradas campanhas de informação e repressão contra os membros da Guerrilha do 

Araguaia. Nas primeiras, sabe-se que os guerrilheiros eram detidos, porém, não desapareciam 

e nem eram mortos.50  

Contudo, supõe-se que os integrantes do Exército receberam a ordem de deter os 

prisioneiros e sepultá-los na selva após sua identificação. Para isso, supostamente eram 

fotografados e identificados por oficiais de informação com o intuito de enterrá-los, 

posteriormente, em lugares diferentes da mata. No entanto, após uma mudança de estratégia 

das forças armadas, alega-se que o Estado, encabeçado pelo general Médici, assumiu o 

controle sobre as operações repressivas e deu ordem para eliminar os capturados.51  

Em razão disso, no final de 1974, não havia mais guerrilheiros no Araguaia. É 

apontado que os seus corpos foram desenterrados, queimados ou atirados nos rios da referida 

região. Ademais, sustenta a Comissão que o governo impôs silêncio absoluto acerca dos 

                                                             
48 COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS. Direito à Memória e à 

Verdade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/a_pdf/livro_memoria1_direito_verdade.pdf. Acesso em: 19 mar. 2020. 
49 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 

Acesso em: 19 mar. 2020. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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acontecimentos do Araguaia, proibindo, portanto, que a imprensa divulgasse notícias sobre 

o caso, enquanto o Exército negava a existência do movimento.52 

Entre 1980 e 2006, foram realizadas treze expedições de busca à região do Araguaia 

por parte dos familiares das vítimas, do Ministério Público, da Comissão Especial e da 

Comissão Interministerial. Em 2001, a missão do Ministério Público Federal, juntamente 

com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, encontrou oito restos 

mortais, os quais não foram identificados.53 Em março de 2007, a Comissão Interministerial, 

por sua vez, concluiu suas atividades, após a realização de três expedições à região do 

Araguaia, sem encontrar restos mortais.54 

 

3.3 PROCEDIMENTO DO CASO PERANTE A CORTE INTERAMERICANA DE            

DIREITOS HUMANOS 

 

Em 7 de agosto de 1995, foi protocolada uma demanda por parte do Centro pela 

Justiça e o Direito Internacional e pela Human Rights Watch em nome de pessoas 

desaparecidas no contexto da Guerrilha do Araguaia e seus familiares55 à CIDH. Essa mesma 

demanda feita contra a República Federativa do Brasil foi submetida pela Comissão à 

apreciação e julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 26 de março de 

2009.56  

Destaca-se que, em 6 de março de 2001, a Comissão deliberou o Relatório de 

Admissibilidade n° 33/01, aceitando o caso n° 11.552, quanto à alegada violação dos artigos 

4°, 8°, 12, 13 e 25, em concordância com o art. 1°.1, todos da Convenção Americana; bem 

como dos artigos 1º, 15 e 26 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.57 

Subsequentemente, em 31 de outubro de 2008, a CIDH autorizou o Relatório de 

Mérito n° 91/08, nas condições do art. 50 da Convenção. Este culminou o Estado como 

                                                             
52 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 

Acesso em: 19 mar. 2020.  

53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Posteriormente, agregaram-se ao caso como peticionários a Comissão de Familiares de Mortos e 
Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado, o Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio 

de Janeiro, além de Angela Harkavy, irmã de um dos desaparecidos. 
56 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 

Acesso em: 12 mar. 2020. 
57 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório anual 2000. Caso n°11.552. 

Disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/2000port/11552.htm. Acesso em: 12 mar. 2020. 
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responsável pelas transgressões aos direitos humanos dos quais foi acusado, em prejuízo das 

vítimas desaparecidas e de seus familiares, em razão da aplicação da Lei de Anistia e da 

ineficácia das ações judiciais não penais interpostas em face do caso narrado.58  

Ademais, o Relatório n° 91/08 indicou que o Estado não haveria desempenhado uma 

investigação penal com o objetivo de sentenciar e penalizar os responsáveis pelo 

desaparecimento forçado de setenta pessoas. Salientou que não foram efetivos os recursos 

judiciais de natureza cível para propiciar, às famílias dos desaparecidos e do indivíduo 

executado, o acesso à informação sobre a Guerrilha.59 

Em síntese, apontou que a execução, o desaparecimento forçado, a impunidade dos 

responsáveis, a falta de acesso à justiça e a omissão de informações teriam afetado 

negativamente a integridade pessoal e dignidade dos familiares dos desaparecidos e da pessoa 

executada. Diante disso, a Comissão decidiu submeter o caso à jurisdição da Corte, para que 

esta ordenasse ao Estado a adoção de determinadas medidas de reparação.60 

Como supracitado, em 2009, a Comissão processou o Brasil perante a Corte IDH, 

atestando que o país havia violado a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

responsabilizando-o pela tortura, detenção arbitrária e desaparecimento forçado de setenta 

pessoas. É válido ressaltar que, dentre as supostas vítimas, figuravam participantes do PCdoB 

e camponeses da região como resultado de operações do Exército executadas entre 1972 e 

1975, que tinham o objetivo de cessar a Guerrilha do Araguaia no período do regime militar 

brasileiro.61 

Importante salientar que em 31 de outubro de 2009, o Estado apresentou um escrito 

no qual contrapôs três exceções preliminares,62 contestou a demanda e elaborou observações 

sobre o escrito de solicitações e argumentos. Em continuidade, também pediu ao Tribunal 

que considerasse fundamentadas as exceções preliminares e, diante disso: 

 

a) que reconheça a incompetência ratione temporis para examinar as supostas 

violações ocorridas antes do reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte 

                                                             
58 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório anual 2000. Caso n°11.552. 

Disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/2000port/11552.htm. Acesso em: 12 mar. 2020. 

59  Ibidem. 

60 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1047796. Acesso em: 12 de mar. 2020 
61 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, op. cit. 
62  São exceções apresentadas por uma ou pelas partes no que concerne à possibilidade, por exemplo, da Corte 

julgar determinado caso, se essa seria competente ou não para julgar ou se a matéria seria de competência da 

Corte. Pode acontecer da sentença nem entrar no mérito, devido às exceções preliminares excluírem a 

competência ou não permitirem que a Corte julgue tal caso.  
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pelo Brasil; b) que declare-se incompetente, em virtude da falta de esgotamento 

dos recursos internos; e c) que arquive de imediato o presente caso, ante a manifesta 

falta de interesse processual dos representantes.63 

  

Nessa perspectiva, o Brasil, no que se refere ao mérito64, requisitou à Corte que 

reconhecesse todas as ações empreendidas no âmbito interno e julgasse improcedentes os 

pedidos tanto da Comissão, quanto dos representantes65, devido a estar “sendo construída no 

país uma solução, compatível com suas particularidades, para a consolidação definitiva da 

reconciliação nacional”.66 E assim, de acordo com o art. 38.4 do Regulamento, em janeiro de 

2010, a Comissão e os representantes das vítimas apresentaram, respectivamente, suas 

alegações às exceções preliminares opostas pelo Estado.67  

No decorrer do processo diante do tribunal, além da apresentação dos documentos 

principais, o Presidente da Corte exigiu a admissão, mediante declarações rendidas perante 

um agente público, dos depoimentos e pareceres68 de 26 supostas vítimas, 4 testemunhas e 5 

peritos. Esse acabou por convocar, também, a Comissão, os representantes e o Estado para 

uma audiência pública para ouvir os depoimentos de três supostas vítimas, quatro 

testemunhas, os pareceres de dois peritos e, enfim, as alegações finais orais das partes sobre 

as exceções preliminares e os eventuais méritos, reparações e custas.69  

Por fim, em 21 de junho de 2010, a Comissão, o Estado e os representantes enviaram 

suas alegações finais escritas, admitidas pelo Tribunal. Estes escritos foram enviados às 

partes para que realizassem as observações que julgassem pertinentes sobre os documentos. 

Nesse sentido, manifestaram-se sobre os documentos, com acréscimo de arquivos enviados 

pelos representantes.70  
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3.4 OS SUPOSTOS DIREITOS VIOLADOS DA CONVENÇÃO AMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

Uma vez esclarecidos os acontecimentos decorridos durante a Guerrilha do 

Araguaia, toma-se vez a análise das possíveis relações entre os fatos narrados e os 

dispositivos da Convenção Americana hipoteticamente violados. Para assim, identificar a 

existência ou não de uma responsabilidade internacional do Estado brasileiro quanto aos 

direitos à vida, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à integridade e à liberdade 

pessoal, e em relação às obrigações de respeito, proteção e garantia desses.71 

 

3.4.1 DIREITO À VIDA 

 

Falar sobre o direito à vida desperta a inquietação das pessoas tendo em vista a 

complexidade de se encontrar um conceito universal e adequado da palavra vida. Todavia, 

observa-se o ponto de convergência do tema ao tratar da importância desse direito e da 

exigência de sua proteção por lei. No direito brasileiro, por exemplo, os doutrinadores 

reconhecem o direito à vida como sendo o mais importante, uma vez que este é o pressuposto 

dos demais.72 

Por sua vez, em âmbito internacional e de interesse desta Corte, o Pacto San José da 

Costa Rica também reconhece a sua importância e apresenta o direito à vida dentro do 

capítulo de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 4º.1, o qual mostra tratar de um direito 

de toda pessoa e da mesma forma deve ser respeitado por todos: 

 

Art. 4º - Direito à vida 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. 

Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 

Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.73 

 

Sendo assim, partindo da ciência desta garantia, torna-se oportuna a análise das 

condutas relatadas anteriormente para enquadrá-las ou não em uma violação. Afinal, 
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conforme expressa o dispositivo, esse é um direito que deve ser protegido pela lei e por isso 

há de se julgar um possível desrespeito a tal. 

Em sua defesa, o Brasil alega objeções à aplicação da “doutrina de crimes contra a 

humanidade” no presente caso, em função dos princípios da legalidade e da anterioridade da 

lei penal, uma vez que o caso se refere aos fatos acontecidos na década de 70 e a tipificação 

dos crimes contra a humanidade ocorreu apenas em 1998, com a criação do Estatuto de 

Roma.74 

 

3.4.2 RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A priori, é essencial que se compreenda o que seria a personalidade jurídica. Desse 

modo, é válido apontar que personalidade jurídica é a aptidão de se adquirir direitos e 

deveres. Segundo o doutrinador civilista brasileiro Flávio Tartuce, a personalidade pode ser 

conceituada como a soma de caracteres corpóreos e incorpóreos da pessoa natural ou jurídica, 

ou seja, a soma de aptidões da pessoa. Assim, a personalidade pode ser entendida como 

aquilo que a pessoa é, tanto no plano corpóreo quanto no social.75 

Sobre essa personalidade, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 

aborda, de forma objetiva e clara, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica em 

seu art. 3º, o qual versa: “Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa 

tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica”.76 

Nesse sentido, é coerente averiguar se o desaparecimento forçado pode implicar à 

vulnerabilidade do direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, estabelecido no art. 

3º da Convenção Americana, uma vez que o desaparecimento subtrai uma pessoa de todo o 

ordenamento jurídico, nega a sua existência e a deixa em uma espécie de limbo ou situação 

de indeterminação jurídica tanto perante a sociedade quanto ao Estado.  

 

3.4.3 DIREITO À INTEGRIDADE PESSOAL 
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No caso em questão, os representantes das vítimas solicitaram a declaração de 

violação do art. 5º por parte do Estado brasileiro, levando em consideração a integridade 

pessoal dos familiares das supostas vítimas desaparecidas. A respeito do direito à integridade 

pessoal, um dos direitos inerentes a todos as pessoas, a Convenção expõe: 

 

Art. 5º - Direito à integridade pessoal  
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e 

moral.2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com 

o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.3. A pena não pode passar da 

pessoa do delinquente.4. Os processados devem ficar separados dos condenados, 

salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento 

adequado à sua condição de pessoas não condenadas. 5. Os menores, quando 

puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal 

especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento. 6. As penas 

privativas de liberdade devem ter por finalidade essência.77 

 

Nessa perspectiva, é necessário atentar-se que a ocorrência de privações de 

liberdade e desaparecimentos forçados teriam, por consequências, o impedimento do 

exercício dos recursos legais e garantias processuais pertinentes. Somado a isto, entende-se 

que seus familiares ou outras pessoas próximas podem ter acesso aos procedimentos jurídicos 

mais rápidos e eficazes em busca de informações dos desaparecidos.78 

Por outro lado, o Estado brasileiro entende tratar-se de um momento histórico de 

extrema relevância e acredita que o julgamento é um momento oportuno para honrar os 

mortos e as vítimas. E nesse sentido, o Estado alega que adotou diversas medidas, como a 

Lei nº 9.140/95 (Lei da Anistia) e a publicação do relatório “Direito à Memória e à Verdade”, 

com o intuito de honrar essas pessoas.79 

 

3.4.4 DIREITO À LIBERDADE PESSOAL 

 

O direito à liberdade pessoal representa a certeza que toda pessoa tem de que não 

será privada de ir e vir fisicamente a qualquer lugar. Em razão disso, facilmente pode-se 
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identificar uma situação em que esse direito é desrespeitado, a exemplo dos casos de detenção 

ou encarceramentos arbitrários. Sobre essa garantia, a Convenção Americana diz: 

 

Art. 7º - Direito à liberdade pessoal  

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 2. Ninguém pode ser 

privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente 

fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo 

com elas promulgadas. 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou 

encarceramento arbitrários. 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das 
razões da detenção e notificada, sem demora, da acusação ou das acusações 

formuladas contra ela. [...]80 

 

Acerca desse direito, encontrado no art. 7º da Convenção Americana, é importante 

salientar que o seu enquadramento aos fatos narrados está diretamente ligado à comprovação 

destes. Nesse viés, caso sejam demonstrados verídicos os desaparecimentos forçados e os 

encarceramentos arbitrários, há de se concluir que houve a violação desse dispositivo. 

 

3.5 GARANTIAS DA CADH E A CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA 

PREVENIR E PUNIR A TORTURA 

 

Esse capítulo tem o intuito de complementar a elaboração do estudo feito acerca dos 

direitos hipoteticamente violados, tendo em vista que tais dispositivos podem ser 

relacionados com outros textos presentes tanto na Convenção Americana quanto na 

Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Nesse ínterim, cabe ressaltar a 

conexão entre os artigos já mencionados com os artigos 1º.1, 2º, 8º, 13 e 25 da Convenção, 

bem como com os artigos 1º, 2º, 6º e 8º da Convenção Interamericana contra a Tortura.81 

 

3.5.1 OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR OS DIREITOS E O DEVER DE ADOTAR DISPOSIÇÕES DE 

DIREITO INTERNO 

 

O artigo primeiro, inciso 1, encontra-se no Capítulo I da Parte I da Convenção, que 

trata dos deveres dos Estados e dos direitos assegurados. Por esse motivo, o texto normativo 
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se refere às obrigações dos Estados Parte em respeitar os direitos e liberdades reconhecidos 

na Convenção Americana, bem como de garantir o pleno exercício desses, sem discriminação 

alguma:  

 

Art. 1º - Obrigação de respeitar os direitos 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 

e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 

pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por 

motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer 

outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição social. 2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo 

ser humano.82 (grifo nosso) 

 

Em sequência, o art. 2º aponta o dever de adotar disposições de direito interno, isto 

é, os Estados parte se comprometem a adotar medidas de qualquer natureza que for necessária 

a fim de garantir os direitos e liberdades previstos no art. 1º, desde que em conformidade 

com as suas normas constitucionais: 

 

Art. 2º - Dever de adotar disposições de direito interno Se o exercício dos direitos 

e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de 

acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, 

as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar 

efetivos tais direitos e liberdades.83 

 

Dessa maneira, caso o Estado parte não adote as disposições cabíveis de direito 

interno, ele deve incorporar as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 

necessárias para assegurar os direitos e liberdades mencionados, desde que estejam de acordo 

com suas normas constitucionais. 

 

3.5.2 AS GARANTIAS E PROTEÇÃO JUDICIAIS 

 

Abarcadas nos artigos 8º e 25, respectivamente, as garantias judiciais e a proteção 

judicial representam direitos inerentes a todas as pessoas quanto à oportunidade de receberem 

um julgamento justo, respeitoso e dentro do devido processo legal. Em outras palavras, as 

pessoas têm o direito de serem ouvidas por um juiz ou tribunal competente, independente e 
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imparcial dentro de um prazo razoável, bem como o direito ao recurso e ao comprometimento 

do Estado. Os referidos artigos versam: 

 

Art. 8º - Garantias judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as 

devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de 

seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 

natureza. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua 
inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, 

toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: a) 

direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso 

não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia 

e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; c) concessão ao acusado do 

tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; d) direito do acusado 

de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e 

de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; e) direito 

irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, 

remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele 

próprio, 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 que possam 

lançar luz sobre os fatos; g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, 

nem a confessar-se culpada; e h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal 

superior. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma 

natureza. 4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá 

ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser 

público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.84 

[...] 

Art. 25 - Proteção judicial 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido 

ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que 

a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja 

cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 2. 

Os Estados-partes comprometem-se: a) a assegurar que a autoridade competente 

prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que 

interpuser tal recurso; b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e c) a 

assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que 

se tenha considerado procedente o recurso.85 

 

Portanto, pode-se observar que o direito à proteção judicial e o direito às garantias 

judiciais estão diretamente relacionados aos esclarecimentos, à investigação factual e à 

eventual determinação de responsabilização por esses fatos. Por sua vez, apesar de 

reconhecer a sua obrigação em investigar e remover todos os obstáculos jurídicos que possam 
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dificultar o esclarecimento judicial do caso, o Estado brasileiro entende que se deve respeitar 

as limitações impostas pela Lei de Anistia.86 

Ademais, o Estado declara que existem questões do seu direito interno que podem 

aparecer como obstáculos legais à investigação dos fatos e à punição dos responsáveis, como 

a prescrição87 dos crimes e a falta de tipificação do crime de desaparecimento forçado no 

ordenamento jurídico brasileiro. Por estas razões, os meios de assegurar as garantias e 

proteções judiciais poderiam divergir dos meios indicados pela Comissão Interamericana.  

 

3.5.3 DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE PENSAMENTO DA CONVENÇÃO 

AMERICANA 

 

Como já relatado anteriormente, a narração fática do caso reflete um período 

conturbado e marcante da história brasileira. Mediante circunstâncias previstas no regime 

militar estabelecido e com a promulgação do Ato Institucional nº 5, sabe-se que prevaleceu 

a censura da imprensa e da liberdade de expressão dos indivíduos.88 

Diante disso, cabe analisar se os acontecimentos envolvidos se enquadram em 

situações de violação do art. 13 da Convenção Americana, caracterizada, possivelmente, 

como uma restrição indevida ao direito de acesso à informação ou como uma violação do 

direito à verdade.89 O dispositivo legal diz: 

 

Art. 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 1. Toda pessoa tem o direito à 

liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, 

receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações 

de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer meio de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso 

precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades 

ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam 

necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais 

pessoas; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 
moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de 

imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na 

difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a 

comunicação e a circulação de ideias e opiniões.90 
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Depreende-se então, que o ordenamento jurídico garante que o direito à liberdade 

de pensamento e de expressão é um direito de todos. Isso significa a proteção à liberdade de 

procurar, receber e difundir informações sem censuras. No entanto, ressaltam-se os limites 

prévios e estabelecidos em lei, que devem ser assegurados para o bem maior e para a 

segurança da sociedade. 

De outra mão, o Estado defende que tem e respeita as diversas normas que regulam 

a sistematização e a publicação de informação sobre mortos e desaparecidos políticos, 

aprovadas durante o regime constitucional. Nesse viés, o Brasil recorda que adotou diversas 

medidas, entre elas o projeto “Memórias Reveladas”, e salientou as realizações da Comissão 

Especial, que conseguiu reconstruir muitos episódios de morte e desaparecimentos forçados 

ocorridos durante o regime militar.91  

Ademais, o Brasil informa ter uma ampla e complexa rede de arquivos, os quais 

estão à disposição para consulta, dependendo “sua liberação” dos prazos legais de 

classificação. Afirma, ainda, que aos documentos especificamente relacionados com a 

Guerrilha do Araguaia não se aplica a restrição de acesso a documentos públicos baseada na 

segurança da sociedade e do Estado. Adicionalmente, o Exército, a Marinha e a Força Aérea 

informam que não possuem em seus arquivos nenhum documento desse período dado que os 

haviam destruído de acordo com a normativa vigente à época.92 

 

3.5.4 A CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA  

 

Os artigos da Convenção Americana supracitados, em conexão com os dispositivos 

apresentados a seguir, podem ou não representar uma falta de investigação e da devida 

diligência nos procedimentos de âmbito interno.93 Desse modo, é coerente examinar que as 

acusações feitas sobre o caso também podem se encaixar em ocasiões de violação a alguns 

dos artigos presentes na Convenção contra a Tortura, quais sejam: 

 

                                                             
Políticos. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/pacto-san-jose-costa-rica.pdf. Acesso em: 12 mar. 

2020. 
91 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 

Acesso em: 12 mar. 2020. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
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Art. 1º Os Estados Partes obrigam‐se a prevenir e a punir a tortura, nos termos desta 

Convenção. Art. 2º Para os efeitos desta Convenção, entender‐se‐á por tortura todo 

ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos 

físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, 

como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro 

fim.  Entender‐se‐á também como tortura a aplicação sobre uma pessoa, de 

métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade 

física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica. Não estarão 

compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais 

que sejam consequência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não 
incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere este artigo. 

 

Art. 6º Em conformidade com o disposto no art. 1º, os Estados Partes tomarão 
medidas efetivas a fim de prevenir e punir a tortura no âmbito de sua jurisdição. Os 

Estados Partes assegurar‐se‐ão de que todos os atos de tortura e as tentativas de 

praticar atos dessa natureza sejam considerados delitos em seu direito penal, 

estabelecendo penas severas para sua punição, que levem em conta sua gravidade. 

Os Estados Partes obrigam‐se também a tomar medidas efetivas para prevenir e 

punir outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito de 

sua jurisdição. 

 

Artigo 8º Os Estados Partes assegurarão a qualquer pessoa que denunciar haver 

sido submetida a tortura, no âmbito de sua jurisdição, o direito de que o caso seja 

examinado de maneira imparcial. Quando houver denúncia ou razão fundada para 

supor que haja sido cometido ato de tortura no âmbito de sua jurisdição, os Estados 

Partes garantirão que suas autoridades procederão de ofício e imediatamente à 

realização de uma investigação sobre o caso e iniciarão, se for cabível, o respectivo 

processo penal. Uma vez esgotado o procedimento jurídico interno do Estado e os 

recursos que este prevê, o caso poderá ser submetido a instâncias internacionais, 
cuja competência tenha sido aceita por esse Estado.94 

 

Com a leitura desses artigos, importa observar se foram, de fato, infligidos 

intencionalmente a uma pessoa, penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins já 

expostos. Além de analisar a ocorrência dessa situação, deve-se julgar se o Estado brasileiro 

teria responsabilidade quanto a isso. Salienta-se, ainda, que outros tipos de ações precisam 

ser vistos sob os artigos supracitados: a aplicação de métodos tendentes a anular a 

personalidade de uma pessoa, ou a diminuir sua capacidade física ou mental. 

Em resumo, a Comissão Interamericana alega que a prática de desaparecimentos 

forçados é um crime contra a humanidade e que o presente caso trata de fatos que ocorreram 

em um contexto de prática sistemática de detenções arbitrárias, torturas, execuções e 

desaparecimentos forçados perpetrados pelas forças de segurança do governo militar. Dessa 

maneira, resta aos representantes do Estado brasileiro comprovar que os dispositivos legais 

apontados anteriormente não foram violados. 

                                                             
94 OAS. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura.  Disponível em: 

https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/tortura.pdf. Acesso em: 12 mar. 2020. 
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4 CASO B: FAVELA NOVA BRASÍLIA E OUTROS VS. BRASIL 

 

O segundo caso a ser simulado é referente às duas operações policiais realizadas nas 

datas de 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995 na Favela Nova Brasília, localizada no 

Complexo do Alemão. Na primeira, houve o suposto assassinato de treze jovens pelos 

agentes estatais, ao passo que, na segunda, ocorreu um hipotético conflito entre policiais e 

civis, resultando em outras treze mortes e três agentes feridos.95  

Outrossim, as investigações foram abertas cinco anos após os fatos ocorridos na 

segunda operação policial e, em 2014, os casos foram arquivados pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e todas as provas produzidas foram consideradas nulas96, 

deixando as vítimas e suas respectivas famílias prejudicadas pela inconclusividade do 

processo.97 

O caso chegou para ser julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em 

maio de 2015, após mais de dez anos tramitando entre as fases de pré-julgamento da 

Comissão Interamericana de Direito Humanos, órgão responsável pela análise dos casos que 

posteriormente serão julgados pelo Tribunal.98 

 

4.1 CONTEXTO REGIONAL E HISTÓRICO 

 

A favela Nova Brasília é uma das dezessete comunidades do Complexo do Alemão, 

localizado na zona norte do Rio de Janeiro, reconhecida como uma das áreas mais violentas 

do município.99 O Complexo do Alemão ficou conhecido por esse nome na década de 1920. 

Segundo moradores locais, o polonês Leonard Kaczmarkiewicz adquiriu terras na serra da 

Misericórdia, região localizada na zona rural da Leopoldina. Dessa forma, a população local 

                                                             
95 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso favela Nova Brasília vs. Brasil. 

Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 19 mar. 2020. 

96 Nulidade é a ineficácia do ato ou relação processual, causada pela não observância da lei, ou seja, pela falta 

de cumprimento da legislação. Pode ser absoluta, quando a grave violação à lei torna o vício (erro) insanável, 

ou relativa, quando torna o ato apenas anulável, possibilitando que o vício seja suprido pelas partes. DIREITO 

NET. Nulidade – Novo CPC (Lei nº 13.105/15). Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/959/Nulidade-Novo-CPC-Lei-no-13105-15. Acesso em: 19 

mar. 2020. 
97 GANDRA, Alana. Brasil é condenado em corte da OEA por chacinas na favela Nova Brasília. Agência 

Brasil. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/estado-brasileiro-e-

condenado-na-corte-idh-por-chacinas-na-favela. Acesso em: 12 mar. 2020. 

98 Ibidem. 

99 VOZ DAS COMUNIDADES. História do Complexo do Alemão. Disponível em: 

http://www.vozdascomunidades.com.br/comunidades/complexo-do-alemao/historia-do-complexo-do-alemao-

2/. Acesso em: 08 mar. 2020. 
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se referia ao proprietário dessas terras como "Alemão" e, desde então, a região é conhecida 

como Morro do Alemão.100 

A partir de 1951, o polonês começou a vender e, sobretudo, alugar loteamentos de 

suas terras e, assim, surgiram as primeiras comunidades que pertencem ao Complexo. Além 

disso, pequenos produtores rurais passaram a ocupar casebres na Serra da Misericórdia e, 

gradualmente, a população do Morro crescia.101  

Um conjunto de fatores favoreceram a ocupação informal das terras do Alemão, 

formando o grande conjunto de comunidades que abrigam, atualmente, setenta mil 

pessoas.102 Nesse viés, o baixo desenvolvimento da região é justificado mediante sucessivas 

crises econômicas que afetaram o Complexo a partir da década de 1980, o que desprendeu 

no fechamento de indústrias locais e refletiu no aumento da criminalidade e desemprego do 

bairro.103 

 

4.2 DOS FATOS 

 

Em 18 de outubro de 1994, houve uma operação da polícia militar, aliada à polícia 

civil, na favela Nova Brasília, situada no Complexo do Alemão. Com apoio de um 

helicóptero, os policiais supostamente executaram treze jovens, dos quais a maioria eram 

negros e, segundo as denúncias da comunidade local, três mulheres, sendo duas delas 

menores de idade, torturadas e violentadas sexualmente.104  

Outrossim, no dia 14 de novembro de 1994, foi instaurada uma comissão especial 

de sindicância com o objetivo de fornecer maiores informações ao inquérito policial. Logo 

                                                             
100 LUCENA, Felipe. História do Complexo do Alemão. Disponível em: https://diariodorio.com/historia-do-

complexo-do-alemao/. Acesso em: 09 mar. 2020. 
101 Ibidem. 
102 PIMENTEL, Márcia. A história do jovem bairro do Complexo do Alemão. Disponível em: 
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bairro-do-complexo-do-alemao. Acesso em: 09 mar. 2020. 
103 Ibidem. 
104 GANDRA, Alana. Brasil é condenado em corte da OEA por chacinas na favela Nova Brasília. 

Agência Brasil. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/estado-

brasileiro-e-condenado-na-corte-idh-por-chacinas-na-favela. Acesso em: 10 mar. 2020. 
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em seguida, a perícia apurou sinais de execução arbitrária105 das vítimas e entenderam haver 

provas suficientes dos crimes de tortura e violência sexual das mulheres.106 

Pouco menos de sete meses após a primeira incursão, em 08 de maio de 1995, 

quatorze policiais civis, novamente com apoio aéreo, chegam na favela Nova Brasília a fim 

de bloquear um suposto carregamento de armas que seria entregue a traficantes do Morro do 

Alemão. O conflito entre agentes estatais e suspeitos traficantes resultou na morte de treze 

pessoas e três policiais saíram feridos.107 

Após os fatos supracitados, houve a abertura do primeiro inquérito relacionado ao 

ocorrido na primeira atuação policial, no dia 18 de outubro de 1994. A Divisão de Repressão 

e Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi responsável pelo conteúdo 

relatado no documento, a qual registrou as treze mortes na categoria de “resistência com 

morte dos opositores”.108  

Ademais, foi adicionado ao inquérito o depoimento de seis policiais da DRE que 

participaram da operação, além de uma lista das armas e drogas apreendidas no dia do fato. 

Nos depoimentos, o fator comum entre os relatos foi a suposta retirada dos “opositores” do 

local, com o objetivo de tentar salvar a vida das vítimas.109 

Em relação às investigações sobre os fatos ocorridos em 08 de maio de 1995. Cinco 

anos depois, em 25 de setembro de 2000, a pedido da promotoria do caso, foi apresentado 

pela perícia forense um relatório sobre as autópsias das supostas vítimas das operações 

realizadas no Complexo.110  

Após os primeiros inquéritos sobre os dois casos, as investigações e etapas do 

processo duraram até 21 de outubro de 2014, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro 

(MPRJ) apresentou um último relatório das diligências de análise de armas. Entre novembro 

                                                             
105 Execução arbitrária, também conhecida como execução sumária ou execução extrajudicial, é o termo 

usado para se referir a perda da vida com ação e envolvimento de agentes estatais, a partir de uma série de 

características como a relação vítima e autor, exclusão de legítima defesa ou do cumprimento do dever legal. 

EXECUÇÃO SUMÁRIA. O que é execução sumária?. Disponível em: https://execucaosumaria.info/o-que-

e-execucao-sumaria/. Acesso em: 10 mar. 2020. 
106 GANDRA, Alana. Brasil é condenado em corte da OEA por chacinas na favela Nova Brasília. 
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108 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil: 

Sentença de 16 de fevereiro de 2017, página 33. Disponível em: 
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110 Ibidem. 



 

 
35 

de 2014 e maio de 2015, foram conduzidas as diligências peticionadas pelo MPRJ. Por fim, 

em 07 de maio de 2015, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou 

o arquivamento da ação penal e a nulidade das provas produzidas.111  

Segundo o TJRJ, os acusados estariam sofrendo “tortura psicológica”, em 

consequência da “perpetuação investigatória” por dezenove anos.112 Até hoje, nenhum agente 

estatal ou órgão público foi responsabilizado ou punido pelas supostas execuções, sendo o 

caso arquivado e posteriormente reaberto pela CIDH.113 

Em maio de 2015, após quinze anos de trâmite na Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, o processo sobre o caso Nova Brasília vs. Brasil chegou à Corte IDH para 

ser julgado, na tentativa de responsabilizar o Estado brasileiro imputando vinte e seis mortos 

nas duas incursões policiais. 114 

 

4.3. O DESENVOLVIMENTO JUDICIAL  

  

Em conformidade com os procedimentos já esclarecidos, a demanda do Caso Favela 

Nova Brasília vs. Brasil foi submetida pela Comissão Interamericana em 19 de maio de 

2015.115 Não obstante a esta submissão ter configurado um marco na trajetória jurídica do 

caso, é crucial entender também alguns momentos anteriores: advindos da tramitação desta 

demanda ainda dentro da CIDH.   

Foi por meio de petições escritas pelo Centro de Direito pela Justiça e Direito 

Internacional e pela Human Rights Watch — respectivamente em novembro de 1995 e julho 

de 1996 — que a ação contra o Estado brasileiro chegou até a Comissão. O órgão emitiu 

relatório de admissibilidade para cada uma delas, em 25 de setembro de 1998 e 22 de 

fevereiro de 2001, os especificando como Relatórios de Admissibilidade de número 11.566 

e 11.694.116   
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Adiante, em setembro de 2011, ao elaborar o Relatório de Mérito sobre a temática, 

a CIDH optou por reunir esses dois casos, de modo que passaram a tramitar117 em conjunto 

como Caso 1.566. Esta junção foi feita, uma vez que ambos os casos apresentavam fatos 

similares em uma mesma região e breve intervalo temporal, além de revelarem, 

supostamente, um mesmo padrão de conduta.118 É válido lembrar que tal possibilidade de 

reunião de demandas tomou como fundamento o art. 28 do Regulamento da Corte IDH.119 

 Ao se debruçar sobre este Relatório de Mérito nº 144/11, pode-se apurar diversas 

conclusões que a CIDH tomou acerca dos fatos relatados pela CEJIL e HRW. Nessa lógica, 

foi constatada a necessidade de uma responsabilidade estatal e postas algumas 

recomendações também sob encargo do Estado brasileiro. As orientações que deveriam ser 

cumpridas se centravam em pontos como: a necessidade de uma investigação exaustiva, 

imparcial e efetiva sobre os fatos; o combate à impunidade da violência policial em geral; e 

a urgência de melhor capacitação, regulamentação e controle interno das forças policiais.120  

 Dessa forma, foi dado ao Brasil o prazo de dois meses para serem cumpridas as 

recomendações presentes no Relatório, contando a partir da data em que tal documento foi 

notificado ao país, ou seja, 19 de janeiro de 2015. Sabe-se que o prazo sofreu duas 

prorrogações, e ainda assim, o Estado brasileiro não havia cumprido satisfatoriamente e em 

tempo devido o recomendado pela Comissão IDH.  Foi nesse momento, então, que o caso foi 

submetido à Corte Interamericana, datando 19 de maio de 2015.121 

   

4.3.1 APRESENTAÇÃO PERANTE A CORTE 

  

Na visão da Comissão Interamericana, o Caso número 1.566 precisou ser levado até 

a CIDH diante de uma alegada “necessidade de obtenção de justiça”. O que fora levado para 
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o órgão jurídico foram justamente as supostas violações de direitos humanos descritos no 

Relatório de Mérito, bem como os fatos alegados.122  

Cabe ressaltar que a Corte foi alarmada para averiguar e julgar, especificamente, as 

ações e omissões estatais que ocorreram em 10 de dezembro de 1998, ou que permaneceram 

ainda ocorrendo após esta data. Este recorte de tempo foi baseado na data de ratificação123 

do Estado brasileiro acerca da competência da Corte. Isso não exclui, contudo, que o governo 

brasileiro concorde com que a Corte desfrute de conhecimento do caso em sua totalidade.124 

 Em linha contínua, foi em 12 de junho de 2015 que o Brasil e seus procuradores 

tomaram ciência de que o caso havia sido apresentado à Corte IDH pela Comissão. Seguindo 

a trajetória processual, em 17 de agosto de 2015, foi apresentado, por representantes das 

vítimas, um escrito de petições, argumentos e provas.125 Tal documento seguiu o disposto 

nos artigos 25 e 40, do Regulamento da Corte.126 Nessas peças, a parte se alinhou àquilo já 

apontado pela Comissão, acrescentando algumas violações à CADH, supostamente 

cometidas pelas instituições policiais brasileiras. 

Outra solicitação relevante realizada pelos representantes das vítimas foi o pedido 

de serem utilizados recursos do denominado “Fundo de Assistência Jurídica” da Corte 

Interamericana. Em 03 de dezembro de 2015, Humberto Sierra Porto, o Presidente da Corte 

em poder, aprovou o pedido das vítimas de se valerem dessa assistência financeira 

institucional.127 

  O dia 09 de novembro de 2015 também representou um marco importante no 

procedimento do caso perante a Corte, uma vez que foi nesta data que o Estado apresentou o 

seu documento oficial de defesa: o escrito de contestação. Foi nesta peça que o Brasil teve a 

sua primeira oportunidade de defesa. Nesse sentido, foram apontadas “exceções 
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127 Id. Relatório Anual 2015. Disponível em: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/POR/por_2015.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020.  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_por.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/POR/por_2015.pdf
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preliminares, contestação à apresentação do caso e observações sobre o escrito de petições, 

argumentos e provas”.128  

Isto é, foi então que o Estado brasileiro pode apontar possíveis causas de não 

admissibilidade do caso — alegando, por exemplo, falta de requisitos para competência 

legítima da Corte — bem como contra argumentar os fatos e acusações aduzidos.129  

 Em seguida, a partir de resoluções realizadas pelo Presidente da Corte, ocorreu uma 

audiência pública com presença das partes e da CIDH. O cerne desta audiência foi discutir 

acerca de exceções preliminares, do pedido de responsabilidade estatal e das possíveis 

reparações e custas. Também foi nesse momento do processo que as partes e a Comissão 

puderam apresentar suas observações por meio de alegações orais.130 

 Ordenou-se, ainda, que fossem ouvidos os depoimentos de duas supostas vítimas e 

de três peritos – indicados por cada polo do processo e o outro pela Comissão. Somado a isto, 

foi ordenado que fossem prestadas declarações juramentadas, ou seja, depoimentos 

testemunhais perante agentes de fé pública. Nessa lógica, mais dezoito supostas vítimas, doze 

peritos e uma testemunha foram também ouvidos.131  

 A audiência referenciada foi realizada durante o 56º Período Extraordinário de 

Sessões da Corte no Equador, nos dias 12 e 13 de outubro de 2016. Essa marca processual 

caracteriza uma fase significativa para o processo, uma vez que é nesta etapa de audiência 

pública que se define se os casos são arquivados ou se é ordenado seu prosseguimento. Na 

hipótese investigada, sabe-se que o Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil seguiu para fase 

deliberativa, assim sendo, foi entendido que havia razões suficientes para se julgar o Estado 

na Corte e, em seguida, decidir por meio de sentença judicial.132  

     

4.4 ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS NA CONDUTA DO ESTADO 

 

O exame da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sob a ótica da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, da Convenção de Belém do Pará e da 

                                                             
128 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso favela Nova Brasília vs. Brasil. 

Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 09 mar. 2020. 
129 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Nota Introdutória: O Pacto de San José da 

Costa Rica e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Revista do Ministério Público do Rio de 

Janeiro, nº 65, jul./set. 2017.   
130 Ibidem, p. 395.  
131 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso favela Nova Brasília vs. Brasil. 

Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 09 mar. 2020.  
132 Ibidem, p. 07.  
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Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em sede de denúncia, alega 

violação a sete artigos dos referidos tratados, conforme enumerados abaixo.133 

 

4.4.1 OS ARTIGOS DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A coercibilidade do Direito Internacional, segundo Hans Kelsen134, se daria em 

razão da possibilidade de manifestação de recurso à guerra ou represálias internacionais. 

Embora a coerção pelo descumprimento de normas internacionais não se deem pela guerra, 

o compromisso do Brasil com a Convenção Americana de Direitos Humanos se dá em 

obediência ao princípio Pacta Sunt Servanda, o qual estabelece a obrigatoriedade de cumprir 

com os pactos firmados convencionalmente de modo pacífico, ou seja, através de sanções 

econômicas ou diplomáticas.135 

 

4.4.1.1 Obrigação de respeitar os direitos 

 

Como consequência do hipotético desrespeito aos artigos seguintes, a CIDH 

defende que houve a violação do art. 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos, o 

qual estabelece o dever do Estado signatário em respeitar os direitos e liberdades de todo ser 

humano sem discriminação alguma.136 

Com observância à conjuntura sistemática da violência no Brasil, o polo acusatório 

aduz que as supostas mortes por alegada autoria policial seguiam um padrão. Enquanto isso, 

a defesa alega que as mortes são consequência dos problemas de segurança no Rio de Janeiro, 

em razão da acentuada atividade criminosa associada ao tráfico de drogas.137 

  

                                                             
133 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020. 
134 Hans Kelsen foi um grande jurista e filósofo do Direito austríaco, consagrado como um dos grandes 

juristas do século XX, tem como algumas das suas principais obras, a Teoria Pura do Direito e a Teoria Geral 

da Norma. 
135 CARREU, Dominique & BICHARA, Jahyr-Phillipe. Direito Internacional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2016. p. 55. 
136 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso 

em: 22 mar. 2020. 
137 PALMA, Rafael Ligabo. O interprocedimental das reclamações perante o sistema interamericano de 

direitos humanos: O caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 

http://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/20797/RAFAEL%20LIGABO%20PALMA.pdf?sequence

=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 mar. 2020. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
http://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/20797/RAFAEL%20LIGABO%20PALMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/20797/RAFAEL%20LIGABO%20PALMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/20797/RAFAEL%20LIGABO%20PALMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
40 

4.4.1.2 Direito à Vida 

 

O conceito de vida dado pelo Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 

é “2 Período de tempo compreendido entre o nascimento e a morte de um ser vivo; existência 

[...]”.138 O direito à vida é consagrado não somente na CADH, mas também pelo Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,139 sendo proibida a privação desse direito de 

modo arbitrário. Assim sendo, o Estado tem obrigação de fazer, devendo agir na proteção da 

vida por meio de políticas públicas, e obrigação de não fazer, no sentido de não ser autorizado 

a dispor da vida humana.140 

 

4.4.1.3 Direito à integridade pessoal com relação aos direitos da criança 

 

A Comissão alega o descumprimento do art. 5º.1 do Pacto de San José da Costa Rica 

pelo Estado brasileiro, o qual se refere ao direito à integridade pessoal (física, psíquica e 

moral) pelos impactos psicológicos gerados nas vítimas de supostos estupros. Isso ocorre sob 

a argumentação de que haveria um sofrimento associado aos presumidos casos ocorridos 

envolvendo duas menores de idade, com observância ao art. 19:141 

 

Art. 19 - Direitos da criança  

Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor 
requer, por parte da sua família, da sociedade e do Estado.142 

 

 

Ou seja, em detrimento do dever estatal em promover às crianças a liberdade, 

segurança e respeito. Desse modo, além de desrespeitar o ordenamento pátrio, com 

                                                             
138 VIDA. In: DICIONÁRIO Brasileiro de Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2020. 

Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/vida/. Acesso em: 

19 mar. 2020. 
139 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992.  

Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 19 mar. 2020 
140 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 6º ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 61. 
141 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020. 
142 Id. Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 22 mar. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
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desobediência ao Estatuto da Criança e do Adolescente143 em seus princípios supremos, o 

Brasil estaria violando a tratados internacionais referentes a isso. 

 

4.4.1.4. Garantias judiciais e a proteção judicial 

 

A linha argumentativa da Comissão fundamentou-se em dois aspectos: o período 

sem resposta do Estado sobre as mortes durante as operações policiais de outubro de 1994 e 

maio de 1995, bem como o fato de as investigações policiais dos casos caberem às mesmas 

delegacias de onde ocorreram as ações. Sendo assim, a CIDH entendeu haver uma violação 

à independência e à imparcialidade, ao prazo razoável de duração do processo, além de uma 

obstrução ao acesso à justiça.144 

 Além disso, associou a violação à proteção judicial ao desrespeito das garantias 

judiciais, haja vista a morosidade e a falta de respostas por parte do Estado. Isto 

impossibilitaria a proteção de direitos fundamentais resguardados pela Constituição e pelas 

Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário.145  

O Estado, por sua vez, alega que a simultaneidade desses artigos num mesmo 

processo não seria cabível por se tratar de direitos diversos, ao contrário da argumentação da 

Comissão, e tratar-se de um mesmo acontecimento. A admissão dos dois artigos significaria, 

portanto, um desrespeito ao princípio do non bis in idem146, adotado pela legislação 

brasileira no direito penal, o qual leciona a proibição de uma pena duplicada, repetida.147 

 

4.4.2 CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ: MECANISMOS JUDICIAIS PARA A PROTEÇÃO DA 

MULHER 

 

A Convenção de Belém do Pará de 1994 versa sobre o dever de Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher e foi ratificada pelo Estado Brasileiro apenas em 1996, 

                                                             
143 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 19 mar. 2020. 
144 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020. 
145 Ibidem. 
146 Non bis in idem é uma expressão em latim que significa “não duas vezes contra a mesma coisa”. 
147 PALMA, Rafael Ligabo. O interprocedimental das reclamações perante o sistema interamericano de 

direitos humanos: O caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 

http://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/20797/RAFAEL%20LIGABO%20PALMA.pdf?sequence

=1&isAllowed=y. Acesso em: 09 mar. 2020. 
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após a ocorrência do caso em questão. No entanto, a Comissão faz referência ao desrespeito 

do art. 7º, alínea g, desta Convenção, que determina:  

 

Art. 7 

Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e 

convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas 

destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em: 

(...) 

g.  estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar 
que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do 

dano e outros meios de compensação justos e eficazes;148 

  

A violação a este dispositivo legal fundamenta-se no entendimento de que a 

obrigação do Estado de investigar e punir os atos de violência contra as mulheres seja de 

natureza constante. Assim sendo, os fatos devem ser esclarecidos e nesse ponto 

especificamente, em detrimento das supostas vítimas.149 

 

4.4.3 ARTIGOS DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura foi assinada no ano de 

1985, na Colômbia, reafirma, assinala e reitera as violações aos direitos humanos 

consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Carta da Organização 

das Nações Unidas, a fim de tornar efetivos seus apontamentos normativos.150 

  

4.4.3.1 Dever do Estado em estabelecer medidas para prevenir e punir tortura 

 

Na abordagem da Comissão, além dos artigos supracitados, a impunidade e a falta 

de resposta aos hipotéticos crimes de violência sexual configurariam desrespeito ao art. 6º, o 

qual acorda como dever dos Estados signatários a adoção de medidas para prevenir e punir 

tortura. Essas medidas podem ser, por exemplo, estabelecer comitês gestores para a execução 

de planos de ação integrada, instauração de corregedorias que façam a supervisão das 

                                                             
148 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção de Belém do Pará. 

Disponível em: http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm. Acesso em: 10 mar. 2020. 
149 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020. 
150 OAS. Convenção Interamericana Para Prevenir e Punir Tortura. Disponível em: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-51.htm. Acesso em: 10 mar. 2020. 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
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http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-51.htm
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atividades policiais, a devida investigação e resposta do Estado para os crimes de violência 

sexual.151 

 

Art. 6 

Em conformidade com o disposto no artigo lº, os Estados Partes tomarão medidas 

efetivas a fim de prevenir e punir a tortura no âmbito de sua jurisdição. Os Estados 

Partes assegurar-se ao de que todos os atos de tortura e as tentativas de praticar atos 

dessa natureza sejam considerados delitos em seu direito penal, estabelecendo 

penas severas para sua punição, que levem em conta sua gravidade. Os Estados 
Partes obrigam-se também a tomar medidas efetivas para prevenir e punir outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito de sua 

jurisdição.152 

 

Dessa forma, trata-se de um direito de status positivus, ou seja, aqueles os quais 

permitem a exigência de uma ação do Estado, tendo ele a obrigação de agir e prestar 

determinado serviço. Tal serviço deve ocorrer de maneira a permitir melhores possibilidades 

de acesso à justiça e condições materiais necessárias ao exercício desse direito.153 

 

4.4.3.2 Dever de imparcialidade pelo Estado  

 

A imparcialidade é um princípio essencial da atividade jurisdicional, significa que 

o conflito deve ser resolvido por terceiro desinteressado, ou seja, que seja desprovido de 

interesse na situação em questão. Porém, não se deve confundir essa definição com a de 

neutralidade, haja vista ser inconcebível considerar uma ausência de vontade inconsciente do 

magistrado.154 Associado ao art. 6º, a CIDH sustenta o descumprimento ao art. 8º, o qual 

estabelece: 

 

Art. 8 

Os Estados Partes assegurarão a qualquer pessoa que denunciar haver sido 

submetida a tortura, no âmbito de sua jurisdição, o direito de que o caso seja 

examinado de maneira imparcial. 

Quando houver denúncia ou razão fundada para supor que haja sido cometido ato 
de tortura no âmbito de sua jurisdição, os Estados Partes garantirão que suas 

                                                             
151 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020. 
152 OAS. Convenção Interamericana Para Prevenir e Punir Tortura. Disponível em: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-51.htm. Acesso em: 10 mar. 2020. 
153 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 6. ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p.64. 
154 DIDIER JR., FREDIE. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. 21. ed. Salvador: Jus Podivm, 2019. 
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autoridades procederão de ofício e imediatamente à realização de uma investigação 

sobre o caso e iniciarão, se for cabível, o respectivo processo penal.155 

 

O desrespeito alegado se embasaria no fato de que a distribuição da investigação 

para a Delegacia de Polícia Civil seria tendenciosa e parcial, uma vez que onde ela está 

situada coincide com o local de ocorrência das incursões policiais ora examinadas, assim, 

prejudicando a efetividade e a irrefutabilidade das investigações.156 

  

                                                             
155 OAS. Convenção Interamericana Para Prevenir e Punir Tortura. Disponível em: 
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5 CONCLUSÃO 

 

Após a leitura minuciosa dos casos ora apresentados, o objetivo é despertar um 

entendimento inicial e dar notoriedade aos assuntos aqui discorridos, necessários para 

reflexão crítica acerca da realidade brasileira. Nesse contexto, especialmente aos casos 

submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), Gomes Lund e Favela 

Nova Brasília, ambos contra o Estado brasileiro, que tratam do autoritarismo político e da 

violência institucionalizada. 

Embora os fatos relatados no Caso Gomes Lund refiram-se a acontecimentos 

datados há mais de quatro décadas, pode-se observar a relevância das temáticas abordadas 

refletidas nas problemáticas atuais do país. Isto põe em prova também, a necessidade de 

obtenção de uma resposta jurídica mesmo trabalhando sobre casos de longas datas, 

entendendo que o direito, enquanto instrumento de organização e justiça social, deve ser 

efetivo a todo momento.  

Por sua vez, o mais recente caso, o da Favela Nova Brasília, também aponta 

discussões necessárias na atualidade, não só no Brasil mas no mundo todo. Desse modo, 

estudar sobre as atuações policiais em comunidades marginalizadas exige o 

comprometimento quanto à análise de suas nuances e circunstâncias nas questões de 

segurança pública, tanto do papel policial quanto da dignidade humana dos indivíduos 

envolvidos. 

É fundamental colocar em perspectiva o valor histórico que abarca os casos, seja no 

tocante a formação da imagem política do Estado brasileiro internacionalmente seja na 

autoimagem concedida e instaurada do Estado para com sua sociedade governada. Estes 

processos, têm em seus íntimos o intuito de consolidar a jurisprudência interamericana no 

tocante às leis de anistia, e a relação jurídica para com os desaparecimentos forçados e à 

execução extrajudicial. 
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