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RESUMO 
 

A dissertação buscou compreender o papel da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) no litígio 

da violência policial brasileira, a partir da perspectiva dos litigantes. Insere-se em um 

contexto em que há a persistência da violência policial, principalmente contra a 

população negra e periférica, impactando negativamente pessoas em situação de 

vulnerabilidade e constituindo graves violações de Direitos Humanos. Ademais, os 

órgãos judiciais e políticas públicas brasileiros falham em solucionar o problema e 

perpetuam a impunidade, conforme retratado no relatório desenvolvido pela CIDH em 

2021. Introduz-se o trabalho com questões gerais de Direitos Humanos e da violência 

policial, seguida pela explicação metodológica que norteou a pesquisa. A partir disso, 

é trabalhada a questão da violência policial no Brasil, abordando o viés autoritário não 

combatido com a redemocratização, a desigualdade e a inefetividade do Estado de 

Direito. No capítulo 3, tem-se a conceituação do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a litigância estratégica, 

de modo que o capítulo seguinte traz dados quantitativos sobre a CIDH, os litigantes 

e os casos de violência policial encontrados. Em seguida, o capítulo 5 expõe os 

achados de pesquisa advindos das entrevistas com os atores envolvidos nos casos e 

o cruzamento com os dados teóricos anteriormente expostos. Assim, são 

evidenciados os pontos de vista de membros da sociedade civil, de movimentos 

sociais e Defensores Públicos sobre a temática, de forma a compreender essa 

atuação, a importância do SIDH e da jurisdição internacional, as respostas da CIDH 

como forma de pressão e mobilização, os problemas e oportunidades de 

fortalecimento, como ocorre a litigância estratégica no tema da violência policial e os 

motivos pelos quais utilizar o SIDH. Dessa forma, foi possível entender a contribuição 

da CIDH para a ampliação do respeito aos Direitos Humanos no Brasil. 

 

Palavras-chave: Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH); Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH); violência policial; litigância estratégica; 

Direitos Humanos; Organizações da Sociedade Civil; Brasil; Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH). 

  



ABSTRACT 

 

The dissertation sought to understand the role of the Inter-American Commission on 

Human Rights (IACHR) and the Inter-American System of Human Rights (IAHRS) on 

the litigation of Brazilian police violence, from the perspective of the litigants. It is part 

of a context in which there is a persistence of police violence, mainly against the black 

and peripheral population, negatively impacting people in vulnerable situations and 

constituting serious violations of Human Rights. Furthermore, Brazilian judicial bodies 

and public policies fail to solve the problem, and perpetuate impunity, as portrayed in 

the report developed by the IACHR in 2021. The work starts with general issues of 

Human Rights and police violence, followed by the methodological explanation that 

guided the research. From this, the issue of police violence in Brazil is addressed, 

addressing the authoritarian bias not fought with redemocratization, inequality and the 

ineffectiveness of the Rule of Law. In chapter 3, there is the conceptualization of 

International Human Rights Law, the Inter-American System of Human Rights and 

strategic litigation, so that the following chapter brings quantitative data on the IACHR, 

the litigants and the cases of police violence found. Then, chapter 5 exposes the 

research findings from the interviews with the actors involved in the cases and the 

crossing with the theoretical data previously exposed. Thus, the points of view of 

members of civil society, social movements and Public Defenders on the subject are 

highlighted, in order to understand this action, the importance of the IAHRS and 

international jurisdiction, the responses of the IACHR as a form of pressure and 

mobilization, the problems and opportunities for strengthening, how strategic litigation 

on the issue of police violence occurs and the reasons for using the IAHRS. In this 

way, it was possible to understand the contribution of the IACHR to the expansion of 

respect for Human Rights in Brazil. 

 

Keywords: Inter-American Commission on Human Rights (IACHR); Inter-American 

System on Human Rights (IAHRS); police violence; strategic litigation; Human Rights; 

Civil Society Organizations; Brazil; Inter-American Court of Human Rights (I/A Court 

H.R.). 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho tem por objetivo compreender a atuação dos litigantes na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em casos relacionados à 

violência policial no Brasil. A partir do levantamento dos casos de violência policial 

brasileiros disponíveis na CIDH, foi possível mapear quais foram os atores que 

ajudaram as vítimas e/ou seus familiares a levarem as violações ao Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). 

Com a identificação dos atores, entrevistas semiestruturadas permitiram 

entender como se dá essa atuação, a importância do SIDH e da jurisdição 

internacional, os motivos pelos quais utilizar o SIDH e como a CIDH trata a violência 

policial, como as respostas podem ser efetivas, se há um recorte racial ou 

socioeconômico das vítimas, como ocorre a litigância estratégica no tema e o que a 

possibilita, se existem gargalos no sistema de admissibilidade da CIDH e a eficácia 

de seus mecanismos, se há necessidade de fortalecimento, e a importância da 

jurisdição internacional em momentos de retrocessos. 

Dessa forma, buscou-se compreender o papel da CIDH no litígio da violência 

policial brasileira na CIDH, já que, após mais de três décadas de regime democrático, 

ainda persiste a violência policial, principalmente contra a população negra e 

periférica, e a desigualdade profunda e coexistente tem sido constantemente 

apontada como um dos principais fatores que levam à distorção do Estado de Direito 

no Brasil. 

Assim, inicia-se esse trabalho com uma breve retrospectiva sobre a 

reconstrução dos Direitos Humanos na esfera internacional. Hannah Arendt (2012) 

traduz o processo histórico de construção e de destruição de direitos individuais a 

partir do antissemitismo, do imperialismo e do totalitarismo, que culminaram em 

regimes autoritários responsáveis por massivas violações desses direitos, como os 

regimes soviético e nazista. A crise dos Direitos Humanos que permitiu o “estado 

totalitário de natureza” foi interna à nossa civilização, gerando selvageria e tornando 

homens sem lugar no mundo (LAFER, 2020). 

Após as experiências totalitárias que culminaram nas atrocidades cometidas 

durante a Segunda Guerra Mundial, as Convenções Internacionais sobre Direitos 
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Humanos buscaram criar garantias coletivas, tutelando direitos inatos dos indivíduos 

e não dos nacionais de qualquer Estado (LAFER, 2020). 

A igualdade, conforme garantida na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU, não é um dado, e sim uma construção (ARENDT, 2012), pois as 

pessoas não nascem iguais, mas tornam-se iguais a partir de uma decisão que 

garante essa igualdade (ARENDT, 2012). Nesse cenário, a autora exponencia que o 

primeiro direito humano é o “direito a ter direitos”, pertencendo a alguma comunidade 

jurídica que observe o princípio da legalidade (ARENDT, 2012). 

A dignidade precisava de uma nova garantia, cuja vigência se estendesse por 

toda a terra e humanidade (ARENDT, 2012). Sendo assim, o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos começou a se fortalecer, visando garantir a dignidade da pessoa 

humana de forma universal, ou seja, independentemente de sua cor, raça, etnia, 

nacionalidade ou gênero, e proibindo a discriminação (PIOVESAN, 2015). 

Essa reconstrução dos Direitos Humanos Internacionais foi procedida pela 

transição democrática em muitos países latino-americanos, que viveram, durante a 

segunda metade do século XX, regimes ditatoriais. Essas transições, apesar de 

preverem e apoiarem os Direitos Humanos, não significaram a universalização desses 

Direitos. 

Mais especificamente no Brasil, objeto deste estudo, mesmo com a vigência 

de uma Constituição (BRASIL, [2022]) com grande rol de direitos e garantias 

individuais e mais de três décadas de regime democrático, há persistência da violência 

policial, principalmente contra a população negra e periférica. Segundo o Atlas da 

Violência de 2020, “uma das principais expressões das desigualdades raciais 

existentes no Brasil é a forte concentração dos índices de violência letal na população 

negra” (CERQUEIRA; BUENO, 2020). 

Assim, a polícia age de maneira violenta e reproduz o racismo estrutural, 

falhando em garantir a igualdade perante a lei, e colabora para distorcer a noção de 

Estado de Direito no Brasil. Nesse cenário, cabe analisar como o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos pode contribuir para ampliar a proteção da população brasileira 

e servir, ou não, como um recurso para mobilização interna. 

O sistema internacional construído após a Segunda Guerra Mundial prevê 

mecanismos universais (sistema ONU) e regionais (OEA, Africano e Europeu). O 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) dispõe de dois mecanismos para 

proteção de direitos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que 
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promove a observância de direitos e atua como órgão consultivo, e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), o órgão jurisdicional do sistema. 

A CIDH, apesar de ser um dos órgãos mais importantes para proteção de 

direitos nas Américas, é um dos menos estudados no Brasil (PIOVESAN; LEGALE, 

2020), sendo que existe uma carência de dados específicos sobre casos brasileiros 

na CIDH, o que facilitaria investigações e o trabalho de ativistas de Direitos Humanos 

que visem litigar nessa esfera internacional (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

Os autores apontam que grande parte das pesquisas se concentra na Corte 

IDH, por se tratar de um mecanismo judicial propriamente dito, principalmente 

inspirados no controle de convencionalidade, além das carências e dificuldades do 

mecanismo de busca do próprio site da CIDH. 

Sobre a temática do estudo, a CIDH elencou o problema da violência policial 

em seu relatório sobre a situação de Direitos Humanos no Brasil, publicado em 2021, 

observando que (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2021b): 

 
Para a CIDH, as políticas de segurança usam práticas de perfilamento racial 
que colocam as pessoas afrodescendentes e residentes de bairros periféricos 
em maior risco de serem detidas e sofrerem tratamentos arbitrários por 
agentes policiais. Tal política possui particular reflexo nos espaços de 
privação de liberdade, que muitas vezes estão superlotados e acabam se 
tornando ambientes institucionais tolerantes à tortura e a outros tratamentos 
cruéis, desumanos e degradantes. É o caso de presídios, unidades 
socioeducativas e comunidades terapêuticas. 
A Comissão toma nota do alto nível de impunidade nos casos de violência 
institucional, os quais, em sua maioria, não têm proporcionado avanços nas 
investigações, condenações e reparações das vítimas por parte do sistema 
de justiça. Apesar de suas diferenças, o estado de impunidade que cerca os 
atuais casos de violência institucional pode ser comparado ao que se observa 
em relação aos crimes ocorridos durante o período da ditadura cívico-militar 
no Brasil. A esse respeito, a CIDH reconhece o progresso alcançado pelas 
diferentes comissões da verdade em nível estadual e federal em relação aos 
casos de tortura e desaparecimentos forçados. No entanto, sublinha que, na 
sua maioria, esses crimes permanecem impunes. 

 

Nota-se que, apesar de existirem críticas quanto ao apagamento do Direito 

Internacional para questões raciais (AMPARO, 2021), a CIDH se mostra sensível e 

preocupada com o racismo estrutural, a violência institucional e sua impunidade, no 

Brasil. 

Reforça-se a importância da pesquisa, partindo do levantamento dos casos, 

dos conceitos e abordagens trazidos a respeito da CIDH, e buscando-se entender 

qual tem sido a contribuição da CIDH para a ampliação do respeito aos Direitos 
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Humanos no Brasil, a partir da perspectiva da violência policial e dos atores envolvidos 

na litigância estratégica. 

Para isso, a partir de uma retrospectiva teórica e uma análise empírica dos 

dados quantitativos da CIDH, o estudo se concentrou em entrevistas semiestruturadas 

com atores – entidades da sociedade civil, defensores públicos, movimentos sociais 

– envolvidos nos casos com decisões disponíveis na CIDH. A grande hipótese de 

pesquisa é de que algumas características do SIDH, como custos elevados, a demora 

na resolução dos casos, burocracia, a falta de suporte à sociedade civil, e a resistência 

do Estado brasileiro em implementar as decisões, acabam por minar, parcialmente, a 

importância desse sistema de proteção. 

  



 

18 

1 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, descrevo os objetivos de pesquisa, as perguntas e hipóteses 

que nortearam o trabalho e a seleção e categorização do material selecionado, assim 

como os métodos de análise deste trabalho. 

 

1.1 Objetivos 
 

O trabalho buscou compreender a atuação dos litigantes do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), em especial da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em casos relacionados à violência 

policial no Brasil. O estudo se concentrou em entrevistas semiestruturadas com atores 

– ou entidades da sociedade civil – envolvidos nos casos disponibilizadas na CIDH. 

Por meio da realização de entrevistas semiestruturadas, foi possível entender 

essa atuação, a importância do SIDH e da jurisdição internacional, os motivos pelos 

quais utilizar o SIDH e como a CIDH trata a violência policial, a mobilização e o 

impacto das respostas, se há um recorte racial ou socioeconômico das vítimas, como 

ocorre a litigância estratégica no tema, se existem gargalos no sistema de 

admissibilidade da CIDH e a eficácia de seus mecanismos, se há necessidade de 

fortalecimento, e a importância da jurisdição internacional em momentos de 

retrocessos. Ademais, o estudo permitiu compreender qual a estrutura de apoio que 

possibilita a litigância. 

 

1.2 Perguntas e hipóteses de pesquisa 
 

A pergunta principal de pesquisa é: Qual é o papel da CIDH no litígio da 

violência policial brasileira? 

 

SUBPERGUNTAS: 

a) Quais os motivos para utilizar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? 

b) Quem são os atores que reportam violações à CIDH? 

c) Quem são as vítimas? Há um recorte socioeconômico e racial? 

d) As respostas são um recurso para mobilização? 

e) Quais são os impactos dessas respostas? 
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f) Existem gargalos no sistema de admissibilidade e de solução de controvérsias? 

Os mecanismos são eficazes ou é necessário um fortalecimento? 

g) Qual a importância da jurisdição internacional? 

h) Qual estrutura permite a litigância? 

 

A grande hipótese de pesquisa é de que algumas características da CIDH e 

da estrutura de litigância, como: (i) os elevados custos da litigância; (ii) a demora de 

se ter uma resposta; (iii) a burocracia do sistema; (iv) a falta de estrutura da sociedade 

civil; e (v) a resistência nacional à implementação de medidas, dificultam o acesso da 

sociedade civil e dos indivíduos, minando, parcialmente, a importância que o SIDH 

poderia ter para auxiliar na efetivação de Direitos Humanos no Brasil. 

 

1.3 Material de análise e métodos de pesquisa 
 

Para uma primeira análise, foi efetuado um esforço de divisão e catalogação 

dos casos brasileiros disponíveis para consulta no site da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos. Isso possibilitou a construção de tabelas e gráficos quantitativos 

e uma análise quantitativa dos casos brasileiros no SIDH e das temáticas dentro da 

violência estatal, de forma a tecer algumas conclusões e percepções de pesquisa, 

que constam no capítulo 4 deste trabalho. 

Importa compreender que, na maioria dos casos, estão disponíveis apenas os 

relatórios de admissibilidade e/ou de mérito, não sendo possível consultar as petições 

iniciais. Por esse motivo, as divisões foram efetuadas com relação às informações 

disponibilizadas e interpretadas desses documentos, retirados conforme descrito 

abaixo. 

A partir do site da CIDH e da aba “casos”, selecionei “Informes de 

Admissibilidade” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2022a) e procurei, a cada ano, os casos envolvendo o Brasil. Fiz o mesmo 

procedimento com os informes de inadmissibilidade (COMISSÃO INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2022b), informes de solução amistosa (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022c), relatórios de mérito 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022d), informes de 

arquivo (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022e) e casos 

na Corte (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022f). 
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As Medidas Cautelares encontram-se em uma outra seção do site 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022g) e correspondem 

a um mecanismo de proteção em uma “situação grave e urgente de sofrer danos 

irreparáveis” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022h), 

conforme previsto no artigo 25 do Regulamento da CIDH. Por isso, essas medidas 

foram consideradas apenas para fins numéricos nas primeiras estatísticas, que serão 

oportunamente apresentadas no capítulo 4. 

Foi construída uma primeira tabela, que incluiu todos os casos envolvendo o 

Brasil disponíveis no site da CIDH em português no dia 03 de novembro de 2021, em 

todas as categorias citadas acima (Apêndice C). Eles foram separados em abas 

referentes às categorias e ordenados por ordem crescente de ano e de número do 

relatório. Relatórios que envolviam mais de um caso foram agrupados na tabela1. 

Constatou-se que, muitas vezes, há divergência nos arquivos disponíveis 

dependendo do idioma em que é feita a pesquisa no site. Sendo assim, o site foi 

consultado em todos os idiomas disponíveis para a construção da tabela. Além disso, 

às vezes não era possível saber o conteúdo de um caso em determinada categoria, 

mas ele já estava cadastrado em outra, o que permitiu uma correlação dentro da 

construção da tabela. 

A tabela ficou com 335 linhas2, correspondendo aos links de casos 

envolvendo o Brasil: 126 em Admissibilidade3, 15 em Inadmissibilidade, 4 em 

Soluções Amistosas, 28 em Mérito, 15 na Corte, 96 em Arquivo4, 48 em Medidas 

Cautelares e 3 na parte de levantamento de resoluções de Medidas Cautelares (as 

categorias serão melhor explicadas no decorrer do trabalho). Cada aba da tabela 

construída contém os casos disponíveis no site da CIDH para cada categoria e que 

envolvem o Brasil. 

As Medidas Cautelares não foram objeto de um estudo mais aprofundado em 

razão da falta de maiores documentos disponíveis e por serem medidas de urgência. 

 
1 Como o Relatório nº 134/09 (Inadmissibilidade: Petições 1133-04 e 115-05) e o Relatório nº 17/98 
(Admissibilidade: Casos 11.406, 11.407, 11.412, 11.413, 11.414, 11.415, 11.416, 11.417, 11.285, 
11.290, 11.516, 11.287, 11.556, 11.566). 
2 Esse número corresponde às linhas da tabela construída nessa pesquisa, na qual os casos foram 
catalogados. Importa compreender que não é um número exato, pois em 1970, por exemplo, não é 
possível identificar os casos, e alguns casos se repetem em mais de um ano, principalmente nos 
primeiros anos de trabalho da CIDH (como o Caso 1683 – Olavo Hansen). 
3 Alguns casos ainda estão classificados no mesmo relatório, mas para fins dessa contagem geral, 
foram contabilizados a partir do número do caso. 
4 Aqui, novamente, há uma falha na catalogação, porque os casos de 1970 são os mesmos de 
admissibilidade, que não puderam ser acessados ou identificados. 
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Inclusive, durante a construção desta pesquisa, as Medidas Cautelares deixaram de 

integrar a aba de casos do site da CIDH e passaram a ter uma seção própria. Também 

se constatou uma nova categoria para as medidas, a aba “Levantamento de resolução 

de medidas cautelares”, consistindo em Medidas Cautelares suspensas ou que não 

puderam ser concedidas, e que antes não constavam no site, diferindo das que 

passaram a ser classificadas em “Outorgamentos e exceções”. 

Essas categorias foram apenas consideradas para fins numéricos, ou seja, 

constaram na tabela como catalogação dos casos brasileiros e como dado figurativo 

desse universo, principalmente na temática da violência policial. 

Em primeiro lugar, foi construída uma tabela que sistematizou todos os casos 

do Brasil da CIDH, inclusive com as medidas cautelares (Apêndice C). Cumpre 

informar que, na aba de inadmissibilidade, os casos anteriores a 1993 remetiam às 

mesmas páginas dos relatórios de admissibilidade, de modo que foram categorizados 

como admissibilidade na tabela. 

Posteriormente, iniciou-se o recorte metodológico. Para isso, foi construída 

uma nova tabela que contém, quando possível, um breve resumo do caso, que foi 

copiado do site (Apêndice D), e a relação de peticionários. Assim, foi possível iniciar 

a exclusão dos casos que não se enquadram na pesquisa. 

Uma análise da data incluiu os casos que foram encaminhados à CIDH e cuja 

violação se deu a partir do momento da promulgação da Constituição Federal de 

19885. Apesar da ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo 

Estado brasileiro ter ocorrido em 25 de setembro de 19926, e a competência 

contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos ter sido aceita em 12 de 

outubro de 1998 para casos ocorridos posteriormente a 10 de dezembro do mesmo 

ano7, não são esses os documentos que regem a CIDH. Conforme será explicado no 

trabalho, a criação e a jurisdição da CIDH são dispostas na Declaração Americana de 

Direitos Humanos, documento de observância obrigatória pelos Estados-membros da 

Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil é membro originário desde 

1948, quando da assinatura da Carta da OEA (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 2021). 

 
5 Os casos de violência policial cometida antes da Constituição Federal de 1988 foram descartados – 
cita-se aqui os casos Vladimir Herzog e Gomes Lund como exemplos. 
6 Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 
7 Decreto nº 4.463, de 08 de novembro de 2002. 
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Prosseguiu-se para o segundo recorte, o temático. Para a finalidade do 

trabalho, foram considerados os casos em que a polícia, como corporação, vitimou 

cidadãos durante a operação8. Trata-se, nesse caso, de violência que recai sobre a 

população em decorrência de um uso excessivo da força e/ou ainda de forma desigual 

sobre uma parcela da população, pela inefetividade do Estado de Direito em relação 

a esses indivíduos – conforme conceituado no próximo capítulo. 

A perseguição política, geralmente vitimando defensores de Direitos 

Humanos, Jornalistas, Advogados e Líderes Sindicais – em razão de sua atuação 

profissional ou posição política –, também é um diagnóstico complicado em nossa 

democracia, principalmente considerando que ela se insere em um contexto no qual 

não houve justiça de transição e nem persecução penal dos agentes estatais que 

cometeram crimes contra a humanidade, majoritariamente contra opositores do 

regime, durante a Ditadura Civil-Militar. Apesar disso, pelo caráter político, não 

considerei esses casos como violência policial para a identificação dos litigantes. 

Os casos de violência campesina, voltada às disputas de terras e que ocorre 

com a anuência/participação do poder público, principalmente das forças policiais, e 

que também identificam um cenário de violação de Direitos Humanos importante no 

Brasil, não foram considerados por se tratar de uma violência diversa da abarcada 

nesse estudo e que necessitaria de outra conceituação teórica. 

Os casos em que havia menção a grupos de extermínio, uma vez que não há 

acesso às petições iniciais e geralmente há apenas menção ao envolvimento de 

grupos de extermínio, foram submetidos a uma análise mais minuciosa e 

categorizados entre: violência policial, disputa de terras (violência campesina) e 

perseguição política (violência política) – sendo que apenas a primeira delas, 

conforme já explicado, foi considerada nesse trabalho. 

Importa notar que todo esse esforço de divisão e categorização dos casos foi 

importante para a construção das tabelas exemplificativas e que visam traduzir, pelo 

menos em parte, o cenário e o universo dos casos brasileiros no SIDH. Mas, de forma 

a entender a atuação dos litigantes na esfera da violência policial no sistema, tal 

divisão não impactará de forma significativa e nem exaustiva no trabalho. 

Em seu livro sobre os casos na CIDH, Piovesan e Legale (2020) também 

enfrentaram desafio similar quanto à classificação dos casos, vez que muitos podem 

 
8 Dessa forma, assassinatos ou violações de Direitos Humanos cometidos por policiais “à paisana” ou 
contratados por terceiros para realizar o crime não foram consideradas. 
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ser enquadrados em diversos critérios. Ainda, muitas vezes pode ser dúbia a 

interpretação e a informação sobre a efetiva participação da polícia em um caso, vez 

que muitos não foram devidamente investigados e a atuação da corporação pode ser 

uma hipótese. 

Uma tabela completa com os casos enquadrados no estudo foi construída 

(Apêndice E), e a partir dela foi feita uma análise dos documentos disponíveis de cada 

caso (Apêndice F) – geralmente o resumo constante no sistema – e foram tecidas 

conclusões qualitativas e quantitativas que também se encontram dispostas no quarto 

capítulo. 

A metodologia de entrevista foi utilizada como “técnica de pesquisa social que 

parte da interação entre duas pessoas, produzindo informações sobre determinado 

tópico de investigação” (RIBEIRO; VILAROUCA, 2019, p. 274). Uma das vantagens 

dessa abordagem é a maior correspondência entre o que se pergunta e o que os 

entrevistados de fato pensam sobre o tema, ou seja, a validade interna (RIBEIRO; 

VILAROUCA, 2019, p. 286). 

A partir disso, realizei entrevistas semiestruturadas, conforme o roteiro do 

Apêndice A – que foi aplicado a todos os entrevistados –, buscando entender o papel 

e a visão dos atores sobre a litigância estratégica e sobre o SIDH. Nesse modelo de 

roteiro, o entrevistado pode responder de forma mais livre ou menos padronizada 

(RIBEIRO; VILAROUCA, 2019, p. 278). Assim, é possível entender o ponto de vista 

dos entrevistados sobre o tema em tela. Para a realização dessas entrevistas, é 

fundamental entender o papel da pesquisadora, de forma a garantir boas respostas, 

sabendo ouvir e direcionar, sem ser intrusiva (RIBEIRO; VILAROUCA, 2019). 

O método bola de neve foi utilizado para ampliar o rol de entrevistados – 

extraído dos relatórios dos casos e disposto abaixo. Conforme ensinado por Vinuto 

(2014), os primeiros identificados que aceitarem as entrevistas serão como 

“sementes”, que indicarão novos contatos que também possam responder sobre as 

perguntas da pesquisa, de forma que o quadro de amostragem possa crescer a cada 

entrevista, caso seja pertinente para a análise. 

 
Em suma, a amostragem em bola de neve mostra-se como um processo de 
permanente coleta de informações, que procura tirar proveito das redes 
sociais dos entrevistados identificados para fornecer ao pesquisador com um 
conjunto cada vez maior de contatos potenciais, sendo que o processo pode 
ser finalizado a partir do critério de ponto de saturação. (VINUTO, 2014) 
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Pelo levantamento realizado, citam-se como peticionários: Centro de Defesa 

da Vida Herbert de Souza, Centro de Defesa Dom Luciano Mendes da Associação 

Beneficência São Martinho, Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese 

de Porto Velho, Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese 

de Fortaleza, Centro de Direitos Humanos “Santos Dias” da Arquidiocese de São 

Paulo, Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL), Centro de Justiça Global, 

Comissão de Direitos Humanos do Município de São Paulo, Comissão Pastoral da 

Terra, Comissão Pastoral da Terra de Xinguara – CPT Xinguara, Comissão Teotônio 

Vilela, Conectas Direitos Humanos, Conselho Indígena de Roraima, Defensores 

Públicos do Rio de Janeiro (Rogério Nunes de Oliveira e João Paulo de Aguiar 

Sampaio Souza), Defensoria Pública do Estado de São Paulo, DH Internacional, 

Federação Interamericana de Direitos Humanos9, Global Rights, Grupo Esperança, 

Human Rights Watch Américas (antiga Americas Watch), Instituto da Mulher Negra – 

GELEDÉS, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Núcleo de 

Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Núcleo de Estudos 

Negros (NEN) e ONG Projeto Legal. Importante notar que, em decorrência da falta de 

acesso às petições iniciais, via de regra, não é possível identificar os advogados 

subscritores dos casos. 

As entrevistas se realizaram por meio da plataforma Zoom – uma vez que 

estamos inseridos no contexto da pandemia de COVID-19 – ou algum outro meio 

digital requisitado pelo entrevistado e que possibilitou a gravação do conteúdo para a 

posterior transcrição nos moldes acima destacados. 

Apesar de não ser a regra para essa modalidade de entrevistas, entende-se 

que é interessante a identificação dos entrevistados, desde que consentida por estes, 

de forma a possibilitar o entendimento do sujeito de forma específica, avaliando 

peculiaridades das organizações, dos tipos de violações reportadas e dos locais de 

onde partiram. Entretanto, caso o entrevistado tivesse receio do risco reputacional, 

vez que o seu posicionamento e suas percepções estarão submetidos ao crivo da 

opinião pública, poderia ser mantido o anonimato. 

Cumpre informar que a realização de entrevistas nos termos 

supramencionados foi autorizada pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa 

 
9 Também encontrada como Fundação Interamericana de Direitos Humanos e Fundação 
Interamericana de Defesa de Direitos Humanos. 
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Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas – CEPH/FGV, conforme 

parecer n. 198/2021 (Anexo A). 

Além disso, busquei transmitir suas falas da forma mais fidedigna possível e 

possibilitei o acesso às transcrições na íntegra, permitindo ao leitor que faça sua 

própria análise sobre as respostas (Apêndice G). Novamente, essa transparência 

dependeu da anuência do entrevistado, que poderia pedir para que a entrevista fosse 

total ou parcialmente omitida. Um termo de consentimento livre e esclarecido foi 

fornecido para que houvesse registro dessa anuência (Apêndice B). As respostas 

foram agrupadas de forma a responder às perguntas de pesquisa e construir o texto 

dentro dos tópicos organizados no sumário. 

Esse agrupamento considerou grandes tópicos da pesquisa, qual sejam: 

jurisdição internacional, SIDH (respostas, problemas e fortalecimento), Estado 

brasileiro no SIDH, violência policial e Organizações da Sociedade Civil. Dessa forma, 

as respostas obtidas através da aplicação do roteiro semiestruturado durante as 

entrevistas foram agrupadas e catalogadas dentro desses tópicos. 

Junto a isso, foram elaboradas reflexões estratégicas entre esses achados e 

a recapitulação teórica e/ou novos autores trazidos no estudo, de forma a 

compreender a perspectiva dos atores e litigantes do sistema nos casos de violência 

policial. Por fim, foram tecidas as conclusões da pesquisa e elencadas as respostas 

das perguntas supracitadas e que nortearam o trabalho. 
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2 O BRASIL E A VIOLÊNCIA POLICIAL 
 

Após a introdução e a explicação metodológica do trabalho, cabe fazer uma 

contextualização sobre a temática da violência policial, passando pela 

redemocratização e o legado autoritário até a ineficiência da completa consolidação 

do Estado Democrático de Direito, no qual persistem a violência policial e a 

desigualdade. 

 

2.1 A redemocratização e o legado autoritário 
 

A Constituição Federal de 1988 fundou o Estado Democrático de Direito, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça em uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos (BRASIL, [2022]). Esse Estado tem 

como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, incisos II 

e III) e objetiva uma sociedade livre, justa e solidária, com a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos (artigo 3º, incisos I e IV) (BRASIL, [2022]). 

O direito à vida é um dos Direitos Fundamentais garantidos por essa carta, 

que, em seu artigo 5º, inciso III, proíbe a tortura e o tratamento desumano ou 

degradante, sendo que o inciso XLVII estabelece que a pena de morte só é admitida 

em estado de guerra com outro país, estando também proibidas penas cruéis e 

perpétuas, conforme o mesmo inciso do artigo 5º (BRASIL, [2022]). 

O artigo 144 da Constituição Republicana, por sua vez, dispõe sobre a 

segurança pública e define as instituições públicas encarregadas da tarefa de 

preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, quais 

sejam: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, 

as Polícias Civis, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares (BRASIL, 

[2022]). Esse dispositivo estabelece que às Polícias Civis cabe exercer a função de 

polícia judiciária, bem como apurar as infrações penais. Já às Polícias Militares cabe 

realizar o policiamento ostensivo e preservar a ordem pública (BRASIL, [2022]). 

As expressões violentas do último período ditatorial devem ser reconhecidas 

frente à Constituição de 1988, que, apesar de ser um importante marco normativo de 

transição e de consolidação de direitos e garantias políticas e civis, não acompanhou 

uma rediscussão na esfera da segurança pública (DUTRA; BELUSSO JÚNIOR; 
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AZEVEDO, 2018). Referida estagnação no tocante ao aprimoramento da segurança 

pública, em especial da atuação da polícia – que muitas vezes age com violência 

desnecessária –, leva à perda das vidas de milhares de pessoas todos os anos, 

atingindo a população mais pobre, os moradores das periferias, e principalmente os 

jovens negros, acentuando a desigualdade social e racial, o que, contudo, costuma 

ficar impune. Infelizmente, existem diversos óbices à persecução penal e à efetiva 

responsabilização desses servidores, tanto na esfera administrativa, quanto na 

judicial. 

Mesmo com essa transição democrática, a cultura legal autoritária no Brasil 

persistiu, e muitas normas ainda contêm resíduos autoritários, solidificando, assim, 

uma cultura que tolera abusos pelas forças de segurança, enquanto é intolerante com 

a dissidência política. Aliás, é justamente a Polícia Militar, cujas funções estão 

previstas constitucionalmente, que representa grande parte da violência estatal que 

ainda persiste no país. 

Ressalte-se que a polícia brasileira, desde a época do império, ainda em um 

contexto de escravidão, serve como mecanismo de controle e ordem social, tendo 

como história o objetivo do controle da pobreza urbana, a partir da repressão às 

organizações religiosas e culturais e como agente produtor de uma “modernidade pela 

força” (BRETAS; ROSEMBERG, 2013). Além disso, os autores mostram como, a 

partir de 1930, com a Ditadura Vargas, evidencia-se a dualidade entre a polícia formal 

e a cultura policial – desenvolvida na lida diária, com práticas e valores alheios às 

prescrições oficiais (BRETAS; ROSEMBERG, 2013). 

Em Holloway (1997), vemos como o papel de agente disciplinador de 

escravos deixou um legado persistente de técnicas policiais a atitudes hostis após a 

abolição, de forma que “as relações antagônicas entre a polícia e o povo perduraram” 

(HOLLOWAY, 1997). 

Quando aborda transições do tradicional ao moderno e a persistente 

dominação pela minoria, Holloway traz exemplos históricos de alterações históricas 

que ocorreram sem colapso institucional e violência. Segundo o autor, a ausência de 

grandes rupturas é derivada de mecanismos econômicos, políticos e raciais. Assim, 

“polícia, tribunais e leis impessoais funcionaram não como salvaguardas dos direitos 

civis ou humanos, mas como instrumentos de repressão” (HOLLOWAY, 1997). 

Nesse cenário, mesmo ao analisarmos a última transição para uma 

democracia constitucional, o legado autoritário ainda está presente nos aparatos do 
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Estado (PINHEIRO, 2000). Em termos de proteção de direitos e de segurança pública, 

não há um Estado disponível para grandes setores da população – que vivem em 

condições terríveis de pobreza e desigualdade –, e isso é um requisito básico de uma 

democracia consolidada (PINHEIRO, 2000). 

 
Na ordem democrática, os discursos de democratização e de defesa dos 
Direitos Humanos provocaram fraturas num modelo de ordem social até 
então hegemônico. Mas, diferentemente do que ocorreu na economia e em 
outras áreas de política social, a transição democrática não propiciou 
reformas mais profundas nas polícias, na justiça criminal e nas prisões. 
Arquiteturas institucionais e funções constitucionais mantiveram-se 
praticamente as mesmas, apesar de mudanças importantes na legislação 
infraconstitucional (que tanto ampliaram quanto restringiram direitos e 
garantias [...]), transformações no papel do Ministério Público em direitos 
difusos e coletivos, no papel dos tribunais superiores, mudanças na 
composição das carreiras jurídicas e reformas no acesso à Justiça. Contudo, 
no que tange ao funcionamento ordinário de todo o aparato penal, é evidente 
a manutenção de práticas institucionais e de culturas organizacionais ainda 
balizadas pela legitimidade da ação violenta e discricionária do Estado, por 
formas de controle social que operam as desigualdades, por relações intra e 
interinstitucionais que induzem a antagonismos e falta de transparência ou 
participação social. Não há consenso de que a referência moral do sistema 
penal seja a defesa da vida, como estabelecido na Constituição, em seu 
artigo 5º (BUENO, 2014a). 

 

Assim, a violência policial, como a tortura, permanece impune e está voltada 

às “classes perigosas”, raramente afetando as classes mais abastadas. A impunidade 

é assegurada para os que cometem ofensas contra vítimas consideradas indesejadas 

ou subumanas (PINHEIRO, 2000). Nesse cenário, o Judiciário não é visto como um 

protetor de direitos para os menos abastados, mas como a instituição extremamente 

racista responsável por sua criminalização e repressão (PINHEIRO, 2000). Há, na 

verdade, a manutenção da ação violenta e discricionária do Estado, através de formas 

de controle sociais que operam na desigualdade (BUENO, 2014a). 

Isto posto, um ordenamento jurídico construído com legados autoritários, 

somado a altíssimos níveis de desigualdade econômica e racial, molda instituições 

que perpetuam a divisão da sociedade entre os que merecem proteção e os que são 

vítimas dos abusos do Estado. 

Assim, nossa democracia falha em garantir direitos individuais, para a 

população como um todo, e perpetua uma cultura autoritária das instituições do 

Estado, principalmente na área da segurança pública, mesmo após a abertura 

democrática, as eleições e a nova constituição. 
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2.2 Violência policial e desigualdade 
 

A permanência da violência policial e de sua impunidade, que remontam aos 

tempos do império, não foi reformada na redemocratização. Assim, o Estado 

Democrático de Direito carregou consigo a Lei de Anistia e a não persecução penal 

dos agentes da repressão acabou por perpetuar, mesmo com um amplo rol de direitos 

e garantias individuais, uma polícia violenta e que não é responsabilizada pelas vidas 

ceifadas. 

 
[...] mais de 25 anos se passaram desde a promulgação da Constituição 
Federal que inaugurou a democracia no Brasil, e o quadro de violações de 
direitos por partes dos agentes do Estado – responsáveis pela manutenção 
da ordem e proteção dos cidadãos – continua flagrante. Estima-se que ao 
menos 15 mil pessoas tenham morrido em função de intervenções de policiais 
militares em serviço no estado de São Paulo nas últimas três décadas, 1/3 
delas apenas na última década, na evidência empírica dos limites da 
consolidação do Estado de direito. (BUENO, 2014b) 

 

A violência estatal hoje atinge majoritariamente a população mais pobre, os 

moradores das periferias, e principalmente os negros, acentuando a desigualdade 

social e racial, como demonstram comunicados de imprensa da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (2019): 

 
[...] Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de 
Janeiro, por exemplo, apenas no primeiro bimestre de 2019, ocorreram 305 
mortes em consequência de intervenções por agentes estatais. Segundo 
dados do mesmo órgão, houve um aumento de aproximadamente 18% 
nestes crimes, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 
relação a estas cifras alarmantes, a CIDH destaca a necessidade da adoção 
de uma abordagem integral de segurança cidadã que inclua a elaboração, 
implementação e avaliação permanente de políticas públicas integrais, 
sustentáveis, estratégias de redução da letalidade policial e o enfoque na 
vigência dos direitos humanos de todas as pessoas sob sua jurisdição. 

 

Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, elaborado pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (2020), as mortes decorrentes de intervenção policial 

cresceram 6% no primeiro semestre de 2020 quando comparado com 2019. Isso 

significa que, do total de mortes violentas intencionais, em 2020, 13,3% foram 

cometidas por policiais. No estado do Rio de Janeiro, a porcentagem chegou a 30,3%. 

Dessas vítimas, 79,1% são negros e 74,3% são jovens de até 29 anos. Não obstante, 

de 2013 a 2020, as mortes causadas por intervenções policiais quase triplicaram 

(BARBON, 2021). 
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A desigualdade social também é gritante. Segundo dados da Oxfam Brasil, os 

5% mais ricos detêm a mesma fatia da renda que os 95% mais pobres (2017), e a 

redução dessa desigualdade estagnou (2018). O Estudo de Desigualdades Sociais 

por Cor ou Raça do IBGE (2019) apontou que, em 2018, o rendimento médio mensal 

de pessoas brancas foi 73,9% superior ao das pretas ou pardas. Além disso, essas 

pessoas correspondem a quase 2/3 dos trabalhadores desocupados e subutilizados. 

Essa desigualdade também impacta nas condições de moradia, sendo que no Censo 

Demográfico de 2010 foi constatado que, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a chance 

de uma pessoa preta ou parda residir em um aglomerado subnormal era mais que o 

dobro do que a de uma pessoa branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2019, p. 5). 

Em termos de violência, medida pelos dados de homicídio, em 2017, uma 

pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chance de ser vítima de um homicídio 

intencional em comparação com uma pessoa branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019, p. 9). Nesse sentido: 

 
A “pena de morte” continuou sendo aplicada com frequência pelos agentes 
do Estado encarregados da manutenção da ordem, especialmente nas 
periferias dos grandes centros urbanos, tendo como vítimas principalmente 
jovens pretos e pardos de baixa renda. O “fazer policiamento” posicionou-se, 
portanto, entre o quadro formal democrático inaugurado pela CF de 1988, de 
um lado, e por um funcionamento ainda muito marcado por resquícios do 
período ditatorial, de outro, evidenciando a existência de um descompasso 
entre a Carta Magna e o funcionamento das instituições policiais. (BUENO, 
2014b) 

 

Dessa forma, apesar dos grandes avanços da Constituição Cidadã, as 

práticas autoritárias ainda estão arraigadas, tanto nas políticas e práticas eleitorais, 

como nos aparelhos do Estado de controle da violência e do crime (FERREIRA, 2019). 

Assim, mesmo após o retorno à democracia constitucional e a implementação de 

governos de natureza civil, a proteção de Direitos Humanos não se estendeu a todos 

os cidadãos de maneira indistinta (PINHEIRO, 2000). 

O racismo, somado aos índices elevados de desigualdade social, cria duas 

parcelas distintas da sociedade, impedindo a efetiva implementação do Estado de 

Direito (VIEIRA, 2007). “Em suma, a desigualdade socioeconômica extrema e 

persistente corrói a reciprocidade, tanto em seu sentido moral quanto em seu 

interesse mútuo, o que enfraquece a integridade do Estado de direito” (VIEIRA, 2007, 

p. 28). Vieira também apresenta três consequências desse problema: 
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[...] a exclusão social e econômica, oriunda de níveis extremos e persistentes 
de desigualdade, causa a invisibilidade daqueles submetidos à pobreza 
extrema, a demonização daqueles que desafiam o sistema e a imunidade dos 
privilegiados, minando a imparcialidade da lei (VIEIRA, 2007, p. 42). 

 

Portanto, como consequência dessa invisibilidade, pode-se dizer que o 

sofrimento de certos segmentos da sociedade, apesar de relatado e conhecido, é 

invisível, não causando reação política ou moral dos mais privilegiados, e não 

resultando em uma reação política ou jurídica suficiente a gerar uma mudança social 

(VIEIRA, 2007, p. 43). 

Já a demonização de determinadas parcelas da população – notadamente 

dos negros e dos mais pobres – poderia ser percebida pela existência da ideia de uma 

“classe torturável”, sobre a qual seria válido qualquer esforço para eliminar ou causar 

danos, já que estes indivíduos são excluídos do domínio do Direito. Assim, a tortura é 

uma prática comum nas investigações policiais e no sistema carcerário. 

A imunidade, por outro lado, atinge parcela privilegiada da sociedade, que se 

torna isenta às obrigações correlatas aos direitos dos demais, perpetuando uma 

cultura de impunidade dos envolvidos em corrupção, poderosos ou economicamente 

favorecidos e, principalmente, dos violadores de Direitos Humanos. 

Schwarcz (2019), por sua vez, nos mostra como a discriminação estrutural 

vigente abarca a educação, a saúde, moradias, transporte, nascimento e morte. 

Nesse sentido, Theodoro (2014, p. 205) conceitua que “a sociedade racista molda 

instituições racistas. O racismo institucional é a forma mais acabada de mecanismo 

de exclusão e de negação da igualdade”. Além disso, segundo Vieira (2020b), “onde 

prevalece o racismo não floresce o império da lei”. 

Os agentes do Estado continuam aplicando a “pena de morte’’ para a 

manutenção da ordem, vitimando jovens negros e periféricos (BUENO, 2014b). Há 

um descompasso entre o quadro formal democrático e um funcionamento com 

resquícios ditatoriais, um desarranjo entre a Carta Magna e as instituições policiais 

(BUENO, 2014b). Importa compreender que mesmo pessoas que cometem crimes 

são cidadãos e devem ser tratados de forma digna pela polícia. O ordenamento 

jurídico prevê todo um processo judicial, que pode envolver a perda da liberdade, de 

forma a reinserir essa pessoa em sociedade, não cabendo aos nossos policiais, de 

maneira alguma, “exterminar esses cidadãos”. 
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O Atlas da Violência de 2020 estabelece que “uma das principais expressões 

das desigualdades raciais existentes no Brasil é a forte concentração dos índices de 

violência letal na população negra” (CERQUEIRA; BUENO, 2020). 

A tolerância aos abusos da polícia acontece, principalmente, nas periferias da 

cidade. Trata-se de uma “repressão legalizada” que extermina negros e periféricos e 

não é combatida ou punida pelo Judiciário. Assim, vislumbra-se, no Brasil, uma 

democracia sem cidadania, onde a arbitrariedade policial impera, direcionando uma 

atuação violenta para os grupos mais vulneráveis, por assim dizer, quais sejam, os 

pobres e as minorias raciais (CARLAN; DUTRA, 2018). 

A violência racial exponencia que negros não são sujeitos de plenos direitos, 

que não há empatia com sua dor ou sofrimento, ou qualquer apoio às suas 

reivindicações por justiça social (VIEIRA, 2020b). Assim, a repressão e a coerção 

estatal são dinâmicas do regime democrático instaurado, e os tribunais e manobras 

legais desempenham uma espécie de reafirmação da violência estatal até os dias de 

hoje. Isto posto, um ordenamento jurídico construído com legados autoritários, 

somado a altíssimos níveis de desigualdade econômica e racial, molda instituições 

que perpetuam a divisão da sociedade entre os que merecem proteção e os que são 

vítimas dos abusos do Estado. 

 
Isto porque tanto a polícia como o Judiciário são as instâncias que, por 
excelência, deveriam garantir a realização de todos os direitos para todos os 
cidadãos. Quando o Judiciário opta por dedicar-se prioritariamente aos 
direitos civis econômicos, em detrimento de uma atuação na proteção do 
direito à vida; ou quando a polícia incorre repetidamente em abusos e 
violências, tornam-se evidentes as falhas e descontinuidades do projeto 
democrático brasileiro, que não consegue superar a violência, a impunidade, 
o racismo e a corrupção; falha-se na garantia do Estado democrático de 
direito. E uma das maiores evidências dessa falência são, exatamente, as 
altas taxas de criminalidade com que convive a sociedade brasileira. 
(BUENO, 2014a) 
 
Como resultado, em termos econômicos, o país gastou cerca de R$ 258 
bilhões em 2013 com os custos sociais da violência, que incluem estimativas 
com perdas de vidas e com despesas públicas com segurança e prisões. Ao 
mesmo tempo, várias são as evidências de que o dinheiro disponível pode 
não ser suficiente, mas não se consegue superar uma “lógica em uso”, que 
resume o problema apenas à carência de recursos financeiros e/ou à falta de 
recursos como “armas e viaturas”. Pouco se avança na discussão sobre a 
arquitetura institucional do sistema de justiça criminal e segurança pública e 
sobre o sentido e eficiência, em termos democráticos de controle do crime e 
garantia de direitos, das práticas institucionais vigentes. Em meio a esse 
movimento, as polícias, os governos, os ministérios públicos e o Poder 
Judiciário, insulados em seus projetos de corporação, não conseguem fazer 
frente aos desafios contemporâneos impostos pelo crime, pela violência e 
pela dinâmica de uma sociedade plural e democrática. Ou melhor, não 
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conseguem traduzir o valor moral e jurídico da vida inaugurada pela 
Constituição Federal de 1988 em novas práticas e em novas políticas 
públicas, não obstante as pressões de um campo em conflito, acima 
destacadas. (BUENO, 2014a) 

 

Há legados do passado autoritário, e o sistema criminal é extremamente 

racista (PINHEIRO, 2000). Esse racismo é estrutural, ou seja, integra a organização 

econômica e política da sociedade (ALMEIDA, 2021). Um exemplo recente sobre 

como as instituições no Brasil ainda perpetuam a desigualdade foi o de uma juíza que 

concluiu que um homem integrava um grupo criminoso em razão de sua raça 

(AMPARO, 2020): 

 
Nada disso espanta em uma instituição racializada (diga-se, branca). Pretos 
e pardos compõem apenas 18% do Judiciário brasileiro (1,6% e 16,5%, 
respectivamente), segundo levantamento do CNJ em 2018. No topo da 
carreira é ainda pior. Há mais desembargadores chamados Luiz do que há 
desembargadoras mulheres no TJ-SP, sem contar raça. Contando-a, temos 
que juízes brancos têm 4,6 vezes mais chance que juízas negras de se 
tornarem desembargadores, como aponta o estudo JUSTA do IBCCRIM 
(Instituto Brasileiro de Ciências Criminais). O Judiciário, ainda mais na esfera 
penal, é uma instituição branca julgando negros. 

 

Dessa forma, o racismo estrutural está presente em diversas esferas da nossa 

sociedade e é um dos motivos pelos quais a polícia é tão violenta contra a população 

negra e pelos quais o Judiciário e outras esferas do Poder Público não conseguem 

solucionar ou mesmo remediar o problema. 

 

2.3 O (inefetivo) Estado de Direito 
 

A redemocratização não combateu o legado autoritário e falhou em efetivar, 

por completo, o Estado de Direito. A desigualdade e o racismo são apontados como 

causas do referido problema e dividem a sociedade entre os que merecem proteção 

e as vítimas dos abusos estatais. Essas vítimas são demonizadas pelo ordenamento 

e pela sociedade, que não as enxergam como merecedoras de igual proteção e 

dignidade, apesar do que diz a Constituição Cidadã. Seu sofrimento também não é 

passível de grande comoção e mobilização social, já que a população negra e 

periférica é vista como uma pária da comunidade. São essas pessoas que sofrem, 

diariamente, com a violência estatal, personificada pelos abusos da polícia. 
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Como já exposto, a Constituição Federal dispôs sobre a presença de uma 

Polícia Militar em um sistema democrático, com a finalidade de garantir a segurança 

e a ordem. Contudo, enquanto seus integrantes estão autorizados ao uso da violência, 

devem fazê-lo apenas em circunstâncias determinadas em lei, de forma legítima 

(ADORNO, S., 2002). Assim, a violência legítima é aquela com o fim de assegurar a 

soberania do Estado-nação, devendo obedecer aos ditames legais (ADORNO, S., 

2002). 

O controle democrático da violência para o efetivo controle da ordem pública, 

sem abdicar da responsabilidade pública de se respeitar os direitos dos cidadãos e 

não praticar abusos, é um desafio do Estado de Direito (ADORNO, S., 2002). O novo 

período democrático não foi capaz de resolver essa questão, seja no viés da 

segurança pública, seja no problema da violência policial, e diversos são os 

obstáculos para a persecução penal de agentes públicos envolvidos na violência 

contra cidadãos. 

Ressalte-se que a Lei nº 9.299/1996, fruto de pressões internacionais, 

transferiu para a Justiça Comum a competência para julgar crimes dolosos praticados 

por militares (BRASIL, [1996]). Entretanto, na prática, a Justiça continuou absolvendo 

os policiais por diversos motivos, como o entendimento de que haveria estrito 

cumprimento do dever legal ou resistência à ação popular, bem como determinando 

o arquivamento dos casos, por falta de provas ou outras questões processuais, 

ocorrendo, ainda, absolvições pelo próprio tribunal do júri. 

Além da falta de efetividade em condenar ou coibir abusos pela transferência 

da competência, vez que a violência policial permanece em níveis altos desde a 

redemocratização, independente da posição político-ideológica do governo, podemos 

citar exemplos dos últimos presidentes que podem ser considerados retrocessos no 

assunto. 

No contexto das intervenções militares propostas pelo ex-presidente Michel 

Temer, foi promulgada a Lei nº 12.491/2017, que alterou o Código Penal, deslocando 

para a Justiça Militar da União o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados 

por militares das forças armadas contra civis (POMPEU, 2019). 

Durante o governo Bolsonaro, foi elaborado o “Pacote Anticrime” pelo ex-

ministro Sérgio Moro, que reitera a legitimação do uso excessivo da força por policiais 

(CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2019f), 

acrescentando o parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, com a seguinte 
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redação: “[...] considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública 

que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática 

de crimes” (BRASIL, [2021]). 

A nova lei também revogou parcialmente a Lei nº 9.299/1996 e transferiu para 

a Justiça Militar a competência para julgar crimes dolosos praticados por militares. 

Assim, evidencia-se a retórica de aumentar a militarização e diminuir a accountability 

(PIMENTA; MACHADO, 2021). 

Após alteração parlamentar (inclusão do artigo 18), a nova lei passou a exigir 

que todo policial investigado tenha um advogado para ser ouvido, ainda na fase de 

inquérito. Apesar de isso ser um avanço em termos de ampla defesa, um direito 

constitucionalmente assegurado (art. 5º, LV, CF) (BRASIL, [2022]), acaba por 

paralisar ou atrasar investigações, pois a Defensoria Pública e as corporações 

policiais afirmam não ter contingente para realizar o atendimento jurídico (TAJRA; 

PESSOA; ADORNO, 2020). 

Um exemplo é o que acontece em São Paulo: após um decreto governamental 

de João Dória, os policiais investigados que não tenham condições financeiras devem 

ser assistidos pela Caixa Beneficente da Corporação, que carece de advogados para 

assumir os casos. Nesse cenário, o Departamento Jurídico da PM, por meio de ofício 

assinado pelo Coronel Ironcide Gomes Filho, determinou a suspensão dos casos sem 

advogados e as investigações deixaram de continuar (TAJRA; PESSOA; ADORNO, 

2020). 

O advogado Gabriel Sampaio, coordenador do programa de Enfrentamento à 

Violência Institucional da Conectas, disse em entrevista ao portal UOL sobre o 

assunto: 

 
Defesa nunca pode ter obstáculo para sua legítima atuação, mas o caso é 
que não há indicação de defensor por parte do policial. A não indicação 
importa na não apuração. Não havendo investigação, ele permanece no 
mesmo status de inocência e de não responsabilização. 
Quem cometeu uma conduta ilícita e percebeu que tem uma brecha para não 
ser investigado, vai aproveitar. E quem antever, vai se sentir autorizado a 
matar, porque não vai ter consequência investigatória. (TAJRA; PESSOA; 
ADORNO, 2020) 

 

Não se pode apontar um ou outro governo como responsável pelo cenário 

instaurado de violência policial. Apesar disso, Jair Bolsonaro se elegeu Presidente 

com um discurso contrário aos Direitos Humanos e a favor da violência policial. 
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Defensor de torturadores do período ditatorial (G1, 2016; CENTRO DE ANÁLISE DA 

LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2019c), ele ainda defende a ampliação de 

excludente de ilicitude (CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO 

AUTORITARISMO, 2019b, 2019f, 2019e) e incluiu a defesa de agentes de segurança 

nas atribuições do Advogado-Geral da União (CENTRO DE ANÁLISE DA 

LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2019a). Além disso, elogiou policial que mata 

em serviço (CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 

2019d), e concedeu indulto de Natal a agentes de segurança pública e militares das 

forças armadas condenados por crimes culposos (CENTRO DE ANÁLISE DA 

LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2020f). 

Todo esse aparato teórico, apesar de não ter levado a grandes alterações em 

legislações, vocalizou o apoio à violência estatal e culminou no aumento da violência 

policial (CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2020a) e 

de mortes causadas por agentes da segurança pública, tendo atingido, em 2019 

(CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2020e), o patamar 

mais alto desde que o número passou a ser monitorado, em 2013 (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020). 

Bolsonaro é o prócer de um discurso desinteressado na reforma da política 

criminal, na modernização do sistema de Justiça e na profissionalização da força 

policial, mas que explora o medo da população pela venda da ilusão de que o aumento 

do arbítrio estatal e da impunidade de seus agentes, somado ao encarceramento em 

massa, resolverá o problema da segurança pública (VIEIRA, 2020a). Esse discurso 

de ódio ataca a dignidade alheia e viola direitos fundamentais, concretizando efeitos 

nocivos (CIOCCARI; PERSICHETTI, 2018). 

Com essa retórica, Bolsonaro é apoiado pela imprensa de sensacionalismo 

(CIOCCARI; PERSICHETTI, 2018). A máxima do “bandido bom é bandido morto” – 

que em 2016 já era referendada por 57% da população (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2016) –, e os ataques a negros, mulheres e homossexuais, 

que estavam presentes em sua atuação como deputado, potencializam-se durante a 

campanha eleitoral (CIOCCARI; PERSICHETTI, 2018). 

Nesse imaginário, o delinquente é sempre o “outro” que se opõe ao “cidadão 

do bem”, obstruindo a sociedade (CIOCCARI; PERSICHETTI, 2018). Aspectos de 

valorização das tradições, moralidade cristã e a espetacularização de embates são 

transpostas para justificar a proteção dos “cidadãos de bem”, exponenciando e 
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admitindo a desigualdade dos que devem ter direitos e os que entraram no crime 

(CIOCCARI; PERSICHETTI, 2018). 

Em razão da pandemia de COVID-19, o Supremo Tribunal Federal limitou 

operações policiais em favelas no Rio de Janeiro (VALENTE, 2020). O que poderia 

ser um respiro, contudo, não parece ter tido muitas melhorias práticas, pois foi nesse 

cenário que a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou a maior chacina da história do 

estado, com 28 pessoas mortas em decorrência de uma operação da corporação 

(CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2021a). Tanto o 

presidente Bolsonaro (CENTRO DE ANÁLISE DA LIBERDADE E DO 

AUTORITARISMO, 2021c) quanto seu vice, Mourão (CENTRO DE ANÁLISE DA 

LIBERDADE E DO AUTORITARISMO, 2021b), elogiaram a atuação. A Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos condenou a violência policial na Favela do 

Jacarezinho (Rio de Janeiro) e reafirmou a necessidade de reforma na segurança 

pública no Brasil (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2021c). 

Assim, os grandes avanços da Constituição Cidadã não resultaram em 

modificação de algumas práticas autoritárias, tanto nas políticas e práticas eleitorais, 

como nos aparelhos do Estado de controle da violência e do crime (FERREIRA, 2018). 

No relatório da CIDH sobre a situação de Direitos Humanos no Brasil (2021a), 

foi demonstrada preocupação com o aumento da violência letal causada por agentes 

estatais e com o fato de que a maioria das vítimas é de jovens, negros e pobres: 

 
A CIDH chama a atenção para o fato de que esse tipo de violação de direitos 
por parte do Estado brasileiro já foi objeto de apuração e contencioso no 
SIDH. No caso “Favela Nova Brasília vs. Brasil”, em que foram evidenciados 
não apenas as deficiências graves e estruturais nos métodos de investigação, 
persecução e sanção no âmbito criminal, mas também nos padrões de uso 
excessivo da força e racismo institucional pelas forças de segurança contra 
as pessoas que vivem em favelas. Nesse sentido, a Comissão recorda ao 
Estado a obrigação de se “adotar as medidas necessárias para que o Estado 
do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da 
violência policial”. Não obstante, segundo depoimentos das vítimas recebidos 
pela CIDH durante a visita, esses padrões persistem e continuam informando 
execuções extrajudiciais sistemáticas e em massa, principalmente contra 
jovens afrodescendentes de sexo masculino expostos à situação de pobreza 
e pobreza extrema. 
[...] 
Dessa forma, destaca que as consequências sociais dos efeitos da violência 
institucional são devastadoras para as famílias e afetam profundamente o 
tecido social das comunidades. Nesse contexto, as vítimas e familiares que 
se reuniram com a CIDH durante a visita relataram o grave impacto em suas 
vidas em decorrência de atos de violência praticados pelos agentes policiais. 
Esse sentimento, associado à impunidade pelas violações de direitos 
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humanos cometidas por agentes dos estatais, gera uma “cultura de violência” 
e cria um ambiente de desconfiança nas instituições do Estado, bem como a 
falta de segurança. 
[...] 
A CIDH enfatiza que essas violações tendem a se dar em desfavor de grupos 
específicos, como pessoas afrodescendentes e pessoas em situação de 
pobreza e pobreza extrema. Dessa forma, considerando as gravíssimas 
violações de direitos humanos, de acordo com os parâmetros 
interamericanos de uso da força, uso sistemático, contínuo, e massivo de 
execuções extrajudiciais, individuais e coletivas que possuem a participação 
das forças de segurança, a Comissão Interamericana ressalta a potencial 
caracterização da responsabilidade internacional do Estado quanto à prática 
do crime de lesa humanidade. 
Finalmente, a CIDH reitera que o uso da força deve basear-se nos princípios 
de direito, de absoluta necessidade e proporcionalidade. Em outras palavras, 
o uso da força é um último recurso que deve ser limitado tanto 
qualitativamente quanto quantitativamente, sendo mobilizado apenas para 
evitar um episódio mais sério do que aquele que levou a intervenção do 
Estado, sem que ele seja utilizado como forma de controle social letal. Dessa 
forma, recorda a obrigação do Estado de identificar, julgar e sancionar os 
responsáveis por esses e outros fatos similares de maneira expedita e 
exaustiva. 

 

Não se admite que, em um Estado de Direito, uma grande parcela da 

população não tenha seus direitos assegurados e seja vítima constante da ausência 

do Estado, tendo em vista a necessidade de garantia dos Direitos Humanos a todos 

os indivíduos. 

Para essa definição de Direitos Humanos, o Estado de Direito é uma 

ferramenta indispensável contra a discriminação e o uso arbitrário da força (VIEIRA, 

1995). Além disso, seja qual for a legislação existente, deve ser aplicada de forma 

justa pelas instituições estatais, não exclusivamente pelo Judiciário (O’DONNELL, 

1998, p. 41). 

A desigualdade e a violência estatal, que acometem principalmente jovens 

negros e periféricos, são problemas que o regime democrático, mesmo com mais de 

30 anos de vigência, não conseguiu resolver. Isso demonstra uma limitação das 

instituições brasileiras em assegurar que todos sejam tratados como iguais, em 

respeito e consideração. 

Tudo isso, junto ao resquício autoritário oriundo do período ditatorial, tem sido 

apontado como um dos principais fatores que levam à distorção do Estado de Direito 

no Brasil, levando à banalização de mortes injustificadas em uma parcela da 

população, inviabilizada e demonizada, enquanto outros são imunes perante o 

sistema. Se o Judiciário e o Estado de Direito como um todo falham em garantir um 

mínimo existencial a uma grande parcela da população, é preciso uma ordem jurídica 
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que garanta os direitos dos cidadãos, frente à violência generalizada, e ofereça 

proteção contra outros cidadãos e contra os abusos arbitrários do Estado. 

Nesse sentido, o Brasil ratificou diversos tratados e convenções de Direitos 

Humanos após a democratização e reconheceu a competência jurisdicional da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (PINHEIRO, 2000). Assim, o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos se apresenta como um mecanismo capaz de 

ajudar a escancarar e pressionar decisões e reformas da segurança pública. 

Esse sistema multinível é uma forma efetivadora de direitos que são violados 

no Brasil e que, muitas vezes, carecem de persecução penal, sendo que o SIDH é 

uma forma de se buscar reparação pela violência policial e de se evidenciar a 

necessidade de uma reforma na segurança pública brasileira. 

As Organizações da Sociedade Civil são atores centrais nesse cenário, 

denunciando abusos, tornando os governos mais responsáveis e propondo 

alternativas para o problema (VIEIRA, 2007). E esses atores têm que usar seu poder 

institucional e social para pressionar o Estado a ser mais imparcial e a aplicar 

igualmente a lei para todos (VIEIRA, 2007). 

O Direito Internacional e o trabalho das Organizações da Sociedade Civil, em 

conjunto, são capazes de provocar exposição política e transparência, contribuindo 

para o controle do poder, forçando a polícia a agir conforme a lei (PINHEIRO, 2000). 
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3 OS DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
 

Isto posto, cabe fazer uma retrospectiva histórica e conceitual sobre o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

e a Litigância Estratégica no assunto, perpassando o rol teórico que ilustra o trabalho 

e discussões no campo da pesquisa e da atuação nessa área de estudo. 

 

3.1 O Direito Internacional dos Direitos Humanos 
 

A primeira fase de internacionalização dos Direitos Humanos teve início na 

segunda metade do século XIX, perdurando até a Segunda Guerra Mundial, e 

balizava-se em três pilares: a luta contra a escravidão, o direito humanitário e a 

regulação dos direitos do trabalhador (COMPARATO, 2015). Passou-se a 

compreender que o Direito Humano deve prevalecer, não por ser reconhecido pelo 

Estado, mas por ser eticamente justificável à garantia da dignidade (VIEIRA, 2001). 

O Congresso de Viena, ocorrido em 1815, foi uma conferência entre as 

grandes potências europeias, na qual propôs-se uma regulamentação internacional 

do território da Europa. Soma-se a ela a Convenção de Genebra de 1864, considerada 

o marco do nascimento do direito humanitário moderno, que definiu limites para a 

atuação do Estado durante a guerra (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

Após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi assinado um tratado de paz 

pelos principais Estados envolvidos, o Tratado de Versalhes, que propagou uma ideia 

de paz universal e de Direitos Humanos. Esse mecanismo, no entanto, falhou 

exponencialmente, uma vez que culminou na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Nesse ensejo, também foi criada a Liga das Nações, visando promover a cooperação 

entre Estados e a segurança internacional, além de traçar limites ao poder estatal 

(COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP, [1919]). 

Importante ressaltar, ainda no âmbito do Tratado de Versalhes, a criação da 

Organização Internacional do Trabalho com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da legislação trabalhista, e garantir melhorias nas relações de 

trabalho. Muitas das questões regulamentadas nas convenções da OIT, no entanto, 

já haviam sido abordadas quando da promulgação, em 1917, da “Constituição Política 

dos Estados Unidos Mexicanos”, que foi a primeira a alçar os direitos trabalhistas à 

categoria de direitos fundamentais, na qual também estavam inseridos os direitos 
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políticos e as liberdades individuais. A Constituição Mexicana, além de estipular a 

desmercantilização do trabalho, estabeleceu uma igualdade de posição entre 

trabalhadores e empregadores na relação contratual de trabalho, bem como 

determinou a responsabilidade do empregador no acidente de trabalho. 

O construído até então demonstrava a erosão da ideia de poder absoluto do 

Estado, e a igualdade, a dignidade e a justiça social se tornaram interesses da 

comunidade internacional (PIOVESAN; CRUZ, 2021). Proteção e interesses, no 

entanto, muito dependentes da nacionalidade do indivíduo e do escopo do Estado ao 

qual estavam submetidos. 

Havia o entendimento de que a liberdade, como emancipação da soberania 

popular, só seria alcançada com a emancipação nacional, e que os povos privados de 

seu próprio governo não usufruiriam dos Direitos Humanos (ARENDT, 2012). Em 

razão disso, esses mecanismos não foram capazes de frear o emergir de movimentos 

totalitários. Nesse sentido: 

 
Com o surgimento das minorias na Europa oriental e meridional e com a 
incursão dos povos sem Estado na Europa central e ocidental, um elemento 
de desintegração completamente novo foi introduzido na Europa do após-
guerra. A desnacionalização tornou-se uma poderosa arma da política 
totalitária, e a incapacidade constitucional dos Estados-nações europeus de 
proteger direitos humanos dos que haviam perdidos os seus direitos 
nacionais permitiu aos governos opressores impor a sua escala de valores 
até mesmo sobre os países oponentes. Aqueles a quem haviam escolhido 
como refugo da terra – judeus, trotskistas, etc – eram realmente recebidos 
como refugo da terra em toda parte; aqueles a quem a perseguição havia 
chamado de indesejáveis tornavam-se de fato os indésirables da Europa. 
(ARENDT, 2012, p. 372) 

 

Os regimes totalitários nazista e soviético foram máquinas de 

despersonalização de seres humanos, que já não se reconheciam como pessoas, 

mas agiam como animais que lutavam contra a fome, a dor e a exaustão 

(COMPARATO, 2015). Conforme Comparato (2015, p. 68): 

 
Ao emergir da Segunda Guerra Mundial, após três lustros de massacres e 
atrocidades de toda sorte, iniciados com o fortalecimento do totalitarismo 
estatal nos anos 30, a humanidade compreendeu, mais do que em qualquer 
outra época da História, o valor supremo da dignidade humana. 

 

Percebeu-se a necessidade de proteção da pessoa humana e, nesse sentido: 

“Asseverar que o homem é uma pessoa, quer dizer que no fundo de seu ser êle é um 

todo mais do que uma parte, e mais independente que servo” (MARITAIN, 1967). 
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Entendeu-se que as pessoas devem ser protegidas de forma a realizar suas vidas e 

reconhecer sua existência: 

 
[...] o tratamento da pessoa como um fim em si mesma implica não só o dever 
negativo de não prejudicar ninguém, mas também o dever positivo de obrar 
no sentido de favorecer a felicidade alheia constitui a melhor justificativa do 
reconhecimento, a par dos direitos e liberdades individuais, também dos 
direitos humanos à realização de políticas públicas de conteúdo econômico 
e social, tal como enunciados nos artigos XVIII a XXII da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. (COMPARATO, 2015, p. 36-37) 

 

A Segunda Guerra Mundial rompeu com os paradigmas humanitários 

construídos até então e mostrou a necessidade de repensar e fortalecer os Direitos 

Humanos e sua proteção internacional (PIOVESAN; CRUZ, 2021). Hannah Arendt 

(2012) nos mostra como os seres humanos não estavam protegidos independente de 

sua cidadania e nacionalidade, e como a privação dessas características os tornavam 

párias de proteção jurídica. O totalitarismo e o autoritarismo provocaram uma ruptura 

com a lógica de Direitos Humanos que vinha sendo construída, e as barbáries 

cometidas causaram um profundo choque na consciência da comunidade 

internacional (VIEIRA, 2001). 

A partir disso, foi pensada uma nova forma de proteção de direitos, que não 

dependesse apenas da vinculação estatal, e que se baseasse na dignidade da pessoa 

humana, independente de qualquer outra característica. Arendt (2012) afirma que a 

essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direito. 

Maritain (1967) traduz direito natural como o conjunto de coisas que se devem 

e não se devem fazer, de forma necessária, e pelo fato somente de que o homem é 

homem, abstraindo qualquer outra consideração, complementando com os direitos 

prescritos pela própria natureza humana. Segundo Maritain (1967), a dignidade 

humana seria uma expressão vazia se não estabelecesse que as pessoas têm direito 

de serem respeitadas, de serem sujeitos de direitos e de possuir direitos. 

Bobbio (2004, p. 7) ainda disserta: 

 
O reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das 
Constituições democráticas modernas. A paz, por sua vez, é o pressuposto 
necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos direitos do 
homem em cada Estado e no sistema internacional. Ao mesmo tempo, o 
processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho 
obrigatório para a busca do ideal da “paz perpétua”, no sentido kantiano da 
expressão, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do 
reconhecimento e da proteção dos direitos do homem, acima de cada Estado. 
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Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do 
mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e 
protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições 
mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a 
democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos 
quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá paz 
estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando 
existirem cidadãos não mais apenas deste ou daquele Estado, mas do 
mundo. 

 

A ONU nasce, nesse ensejo, para se tornar a organização da sociedade 

política mundial, que deveria contemplar todas as nações em prol da dignidade 

humana (COMPARATO, 2015). Além da valorização e proteção da pessoa humana, 

sua atuação é voltada para a manutenção da paz e da segurança internacional 

(GUERRA, 2020). 

Em 1948, são aprovadas a Declaração Universal de Direitos Humanos e a 

Convenção Internacional sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que 

constituem marcos inaugurais dessa nova fase histórica, marcada pelo 

aprofundamento e definitiva internacionalização (COMPARATO, 2015). 

Nota-se que a Declaração, em seu artigo XV, estabelece o direito a uma 

nacionalidade, e afirma (artigos XXI e XXIX) que a Democracia é o único regime 

político compatível com o respeito aos Direitos Humanos. Além disso, reconhece o 

objetivo da construção de uma ordem internacional respeitadora da dignidade humana 

(artigo XXVIII). O sistema global passou a ter mais consistência com a adoção da 

Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e da Convenção 

Internacional de Direitos Civis e Políticos em 1966 (VIEIRA, 2001). 

Nesse âmbito, foram criados, de forma paralela ao sistema global – pelo qual 

entende-se as normas e mecanismos no âmbito da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e que são abertos a todos os países do mundo –, os sistemas regionais, como 

o Americano (OEA), o Europeu e o Africano. 

Os Estados, ao adentrarem nesse sistema, soberanamente, permitem a 

criação de uma camada complementar de proteção aos Direitos Humanos, e o 

indivíduo passa a ser titular de direitos na esfera internacional (PIOVESAN; CRUZ, 

2021). Ademais, entende-se que os Direitos Humanos são direitos históricos e 

nascidos de forma gradual e que estão em constante evolução (BOBBIO, 2004). 

Para isso, foi necessária a consolidação de ordens jurídicas permeáveis aos 

sistemas internacionais de Direitos Humanos, que acontece a partir da incorporação 

de tratados internacionais e pela adoção de cláusulas constitucionais abertas ao 
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Direito Internacional dos Direitos Humanos (PIOVESAN; CRUZ, 2021). Ratifica-se 

também a importância do diálogo jurisdicional entre cortes domésticas e internacionais 

e entre cortes nacionais de diferentes países (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

No Brasil, esse processo foi possível a partir do processo de 

redemocratização, que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Conhecida como constituição “cidadã”, a nova carta magna brasileira foi fundamental 

para o respeito aos Direitos Humanos e para garantir a permeabilidade dessa nova 

ordem jurídica. A Constituição, nesse cenário, é exemplar ao incorporar os 

instrumentos internacionais de proteção da pessoa humana, ampliando e atualizando 

seus ideais (VIEIRA, 2001). 

Tradutora de toda a preocupação de se petrificar direitos violados durante a 

Ditadura Civil-Militar, seu texto traz a dignidade humana como um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso III) e desde o seu preâmbulo se 

refere à ordem internacional, prevendo o diálogo com outros direitos e garantias 

decorrentes de tratados internacionais (artigo 5º, § 2º) (BRASIL, [2022]). 

Nesse cenário jurídico e normativo, o Brasil se tornou signatário da 

Convenção Americana em 1992, internalizando-a por meio do Decreto nº 678, de 06 

de novembro de 1992 (BRASIL, 1992), e aceitou a competência contenciosa da Corte 

IDH em 2002, por meio do Decreto nº 4.463, de 08 de novembro de 2002, para fatos 

ocorridos a partir de 10 de dezembro de 1998 (BRASIL, 2002). 

 

3.2 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
 

Como visto, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi organizado na 

reestruturação dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, como um 

aparato regional de proteção. Dessa forma, estruturou-se com base em peculiaridades 

do continente, como as profundas desigualdades sociais e a consolidação das 

democracias pós regimes autoritários ditatoriais, além da perpetuação da violência e 

da impunidade (PIOVESAN, 2015). 

A partir disso, cabe fazer uma retomada cronológica e conceitual sobre os 

principais documentos que regem o SIDH. Em 1948, os países americanos, após uma 

série de iniciativas de cooperação e organização da região, formaram a Organização 

dos Estados Americanos (OEA), cujo documento fundante é a Carta da OEA, que 
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estabelece seus objetivos, estrutura e regras principais (ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS, 2014). 

Os Direitos Humanos fazem parte da Carta, como princípio e objetivo a ser 

seguido, que também prevê as bases normativas e institucionais do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 2014). O artigo 106 da Carta, por sua vez, já prevê a criação de uma 

Comissão para a promoção do respeito aos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS, 2014). Nesse sentido, a Carta é um documento mais 

abrangente no que tange ao número de Estados, e menos protetivo, ao mencionar 

apenas a CIDH como órgão de proteção (GUERRA, 2020). 

Junto com a Carta, foi aprovada a Declaração Americana sobre Direitos e 

Deveres do Homem (DADDH) (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 

1948), sendo o primeiro documento intergovernamental contendo Direitos Humanos 

internacionalmente reconhecidos (PIOVESAN; CRUZ, 2021). A DADDH define as 

disposições genéricas sobre os Direitos Humanos trazidos na Carta da OEA e, por 

isso, tem cumprimento obrigatório pelos membros da OEA (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

Em 1959, foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como 

um mecanismo de implementação dos direitos assegurados (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022i). A CIDH passa a atuar no ano 

seguinte, realizando visitas in loco, elaborando relatórios, recebendo petições e 

denunciando violações (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2022i). 

Em 1969, foi assinada a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), 

que passa a ser a principal norma para os países que a ratificaram (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969, 2022i) e se torna uma 

expansão dos direitos assegurados na DADDH. Por isso, a DADDH continua sendo 

um parâmetro importante para interpretar direitos e como documento-base para todos 

os Estados do continente (PIOVESAN; CRUZ, 2021). Ademais, a CADH privilegia a 

interpretação mais favorável ao ser humano (artigo 29) e estabelece um piso protetivo 

mínimo (artigo 8). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos10 entrou em vigor em 1978, 

cabendo aos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

 
10 Ou Pacto de São José da Costa Rica, nome popular dado à Convenção Americana de Direitos 
Humanos. 



 

46 

aderir voluntariamente à Convenção – o Brasil, por exemplo, apenas o fez em 1992, 

por meio do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992 (BRASIL, 1992). De forma a 

garantir o monitoramento e a implementação dos direitos nela especificados, a 

Convenção relaciona, além da CIDH, a Corte Interamericana (Corte IDH) (artigo 33). 

Ao ratificar a Convenção Americana, 23 dos 35 países da OEA aceitaram o 

mandato da CIDH para promover e proteger os Direitos Humanos11, e 20 aceitaram a 

competência contenciosa da Corte12. O Brasil o fez em 2002, para casos ocorridos 

após 10 de dezembro de 1998, por meio do Decreto nº 4.463, de 08 de novembro de 

2002 (BRASIL, 2002). 

A Comissão Interamericana constitui um órgão autônomo do SIDH13 e tem 

competência em relação aos direitos assegurados na Declaração para todos os 

Estados-membros da OEA. Composta por sete juízes (Artigo 34 da Convenção), deve 

promover a observância e a defesa dos Direitos Humanos e serve como instância 

consultiva da OEA nesse assunto (Artigo 41 da Convenção) (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022j). Seu objetivo é garantir a 

defesa e observância de Direitos Humanos nas Américas, a partir de relatórios, 

audiências, visitas, atividades de promoção e processamento de denúncias – por meio 

do sistema de petições individuais (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2022j). 

Assim, se constatada violação a algum dos direitos previstos, o indivíduo, o 

grupo de indivíduos ou as entidades não governamentais podem ingressar perante a 

CIDH por meio de petições ou comunicações (Artigo 44) (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022j). Essas petições têm requisitos 

de admissibilidade, como o prévio esgotamento dos recursos internos – ou casos de 

injustificada demora processual, ou falta de legislação doméstica para promover o 

devido processo legal – e a inexistência de litispendência internacional (Artigo 46). 

Esse sistema de peticionamento individual assegura a prestação de Direitos Humanos 

e do sistema de proteção sem a dependência de órgãos públicos. 

 
11 Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
República Dominicana, Suriname e Uruguai. 
12 Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e 
Uruguai (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 
13 Nota-se que a Comissão foi criada em 1959, antes do Pacto de São José, e passou a funcionar no 
ano seguinte. 
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Após o recebimento da petição, a CIDH faz um exame preliminar para verificar 

a adequação ao procedimento (Artigo 47 e 48) e, depois, decide sobre sua 

admissibilidade a partir dos requisitos: esgotamento dos recursos internos, prazo de 

seis meses após a decisão interna final, inexistência de litispendência ou decisão de 

outro órgão internacional e cumprimento de alguns requisitos formais (Artigo 48). 

O requisito do esgotamento de recursos internos está baseado na 

subsidiariedade do SIDH, que confere aos Estados a possibilidade de solucionar os 

casos dentro de sua jurisdição, mas são previstas algumas exceções para que o 

mecanismo não se torne um óbice irrazoável ao processamento dos casos 

(PIOVESAN; CRUZ, 2021). Assim, não é necessário o esgotamento caso a vítima seja 

impedida de acessar os recursos remanescentes e/ou nos casos em que haja demora 

injustificável para a decisão do caso em questão (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

Reconhecendo a admissibilidade, a CIDH solicita informações ao governo 

denunciado (Artigo 48). Com essas informações, ou com o decurso de prazo para a 

sua apresentação, a CIDH verifica se existem motivos para prosseguimento do caso 

(Artigo 48). Caso não os haja, o caso é arquivado (Artigo 48). Em contrapartida, caso 

existam, a CIDH realiza conhecimento das partes, um exame do assunto e, se for 

necessário, uma investigação dos fatos (Artigo 48). 

Após o exame, a Comissão busca uma solução amistosa (Artigo 49), e se 

essa possibilidade não se verificar, emite um relatório com fatos e conclusões, e, 

eventualmente, recomendações ao Estado-Parte (Artigo 49); esse relatório é enviado 

ao Estado, que tem um período de três meses para dar cumprimento às 

recomendações (Artigo 49). Nesse período, o caso pode ser solucionado entre as 

partes ou encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Artigo 51) 

(órgão jurisdicional do sistema – para os países que ratificaram a Convenção), ou, 

ainda, a Comissão pode emitir sua própria opinião e conclusão. 

A Corte IDH tem competência jurisdicional, analisando casos de alegada 

violação de dispositivos da Convenção Americana por um Estado-Parte (Artigo 62), 

podendo determinar sua responsabilidade internacional e medidas de reparação às 

vítimas (Artigo 63). Além disso, tem competência consultiva para esclarecer dúvidas 

de interpretação convencional (Artigo 64). 

Os casos chegam à Corte por encaminhamento da CIDH ou por denúncias 

interestatais (Artigo 61). Composta por sete juízes eleitos pelos Estados-Partes da 

CADH na Assembleia Geral da OEA (Artigo 52), sua competência jurisdicional pode 
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ser exercida em relação aos Estados que ratificaram a CADH (23) e que reconheçam 

sua competência contenciosa (20) (Artigo 62). Segundo Cançado Trindade (1999), a 

necessidade de reconhecimento dessa competência expõe a falta de automatismo da 

jurisdição internacional, sendo que o campo poderá se fortalecer quando todos os 

membros da OEA se tornarem parte da Convenção e aceitarem incondicionalmente a 

competência da Corte IDH. 

Como visto, o Brasil é signatário da CADH e aderiu à competência 

contenciosa da Corte; assim, toda a jurisprudência desse tribunal internacional 

influencia a ordem jurídica brasileira, conduzindo as atividades dos juízes e tribunais 

nacionais (MAZZUOLI, 2019). 

O processamento de casos dentro da Corte é mais restrito, uma vez que ela 

não pode ser acessada diretamente por indivíduos, grupos ou organizações, que 

necessitam submeter os casos primeiramente à CIDH (Artigo 61). Pesquisadores e 

membros da sociedade civil entendem que o acesso direito à Corte fortaleceria o SIDH 

e a centralidade das vítimas, estando de acordo com a evolução do campo 

(PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

Nesse sentido, o advogado Carlos Nicodemos, integrante do Projeto Legal – 

uma organização que litiga nos casos desse trabalho –, e que foi entrevistado por 

esse trabalho, teceu críticas sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

 
A primeira crítica é a questão da sensibilidade. Essa questão de a Corte não 
permitir que você recorra a ela diretamente, isso é um equívoco naquilo que 
se pode chamar de elemento mínimo civilizatório numa sociedade, que é o 
acesso à Justiça. E se nós, através do reconhecimento da competência da 
Corte, que se deu através Decreto 4.463/2002, reconhecemos esse tribunal, 
não é uma quarta instância (…); não tratamos aqui de uma quarta instancia, 
mas de um sistema de controle dos Estados, de uma repactuação ética que 
foi formulada lá em 1948 e que impulsionou vários sistemas internacionais de 
proteção internacional dos direitos humanos. Então, a questão da 
sensibilidade no que diz respeito a poder peticionar diretamente à Corte é um 
problema. O filtro que a Comissão faz em relação ao esgotamento das vias 
internas é um problema. (PROJETO LEGAL, [2021]) 

 

Conforme exposto, os casos precisam ser encaminhados pela CIDH para 

chegar à Corte e, uma vez na Corte, os casos passam por uma análise de exceções 

preliminares, que podem ser interpostas pelo Estado, e dizem respeito à matéria ou 

às partes, ou à competência temporal e de local (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 2003). Depois, é decidido o mérito do caso examinando os fatos e 

direitos (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2003), podendo-se 
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concluir que o Estado é internacionalmente responsável por violação de Direitos 

Humanos, determinando medidas de reparação (Artigo 63 da Convenção). 

Juntas, a CIDH e a Corte IDH formam o “corpus iuris interamericano, 

estabelecendo parâmetros regionais de direitos humanos que guiam a proteção a 

direitos no continente” (PIOVESAN; CRUZ, 2021, p. 94). Como visto, a base normativa 

desse sistema é constituída pela Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que são 

complementadas pelo Protocolo de São Salvador (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 1988). A Declaração se aplica aos 35 países membros da OEA, 

enquanto a Convenção apenas aos países que a ratificaram. A CIDH utiliza a 

Declaração para os casos envolvendo países que não ratificaram a Convenção e a 

Corte só tem competência perante os países signatários da Convenção, mas utiliza 

de ambos os documentos para interpretar as obrigações dos Estados. 

Desde seus primórdios, o SIDH enfrentou questões acerca da reminiscência 

e da vigência de regimes autoritários, que cometiam sistemáticas violações de Direitos 

Humanos, e a CIDH realizou diversos relatórios e visitas in loco documentando a 

situação (PIOVESAN; CRUZ, 2021). A Corte também abordou diversas questões a 

respeito desses regimes e de contínuas violações de Direitos Humanos provenientes 

deles (PIOVESAN; CRUZ, 2021), declarando, inclusive, que durante a Ditadura Civil-

Militar brasileira ocorreram Crimes Contra a Humanidade (VIDOTTI, 2018). 

Esses resquícios autoritários e transacionais de diversos países ainda estão 

presentes no SIDH, somados a questões de desigualdade e violência, principalmente 

para grupos em situação de vulnerabilidade e pela permanência da impunidade nas 

violações de Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2019). 

O conhecimento da jurisprudência de cortes internacionais de Direitos 

Humanos é fundamental para os Estados, para os operadores de Direito e para as 

vítimas de violações de Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2019), já que o corpus iuris 

internacional impacta o ordenamento doméstico (MAZZUOLI, 2019). 

“Este corpus iuris se configura a partir das respostas a problemas de direitos 

humanos, que muitas vezes refletem desafios compartilhados por diferentes países 

da região na efetivação de direitos” (PIOVESAN; CRUZ, 2021, p. 227). Nesse sentido, 

o tema da violência policial, escopo do presente trabalho, é referenciado pela CIDH 

em diversos momentos, como no relatório sobre a situação de Direitos Humanos no 

Brasil (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2021a): 
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Da mesma forma, a CIDH reitera que os Estados têm a obrigação de garantir 
a segurança e salvaguardar a ordem pública e, portanto, tem o poder de usar 
a força para garantir esses fins. No entanto, esse poder é limitado pela 
observância dos direitos humanos, cujo gozo implica não apenas a obrigação 
do Estado de não infringir tais direitos, mas também de exigir a proteção e a 
preservação dos direitos humanos. Portanto, as ações do Estado no 
cumprimento de suas obrigações de segurança devem garantir que qualquer 
risco aos direitos básicos seja minimizado, garantindo o estrito cumprimento 
dos princípios e parâmetros internacionais. A CIDH roga, assim, ao Estado 
brasileiro, que pondere sobre a adequação entre suas políticas públicas de 
segurança e esses princípios e parâmetros. 
[...] 
A Comissão deplora a impunidade e negação de justiça que existe no Brasil 
e observa a responsabilidade internacional do Estado nos casos de violação 
dos direitos humanos caso não sejam tomadas medidas adequadas para 
garantir que a justiça seja aplicada de maneira justa, imparcial e adequada 
no país. 

 

A CIDH (2018) também relata a política de violência institucional contra a 

população afrodescendente e ressalta a necessidade de uma política pública de 

segurança cidadã que aborde o racismo estrutural: 

 
A Comissão vem relatando a existência de políticas de violência institucional 
concentrada na população afrodescendente em distintos países do 
hemisfério. Esta violência institucional perpetua os padrões de discriminação 
existentes, seja pela ausência ou ineficácia das investigações e sanções aos 
perpetradores, ou pela violência empreendida por agentes do Estado, por 
desconhecimento dos standards de proporcionalidade, excepcionalidade e 
necessidade do uso da força. 
Ao largo dos anos, a CIDH vem recebendo de maneira consistente e 
sistemática informes de organizações da sociedade civil do Brasil em que 
denunciam políticas de combate às drogas que geram um impacto 
desproporcional sobre pessoas afrodescendentes, gerando uma 
sobrerrepresentação dessas pessoas no sistema de justiça; um padrão de 
execuções extrajudiciais por parte de agentes estatais contra homens jovens 
afrodescendentes, em particular, em zonas periféricas das cidades; assim 
como o duplo impacto que tem a violência estatal e o crime organizado sobre 
adolescentes afrodescendentes, em particular, aqueles que entram em 
contato com a lei penal. 
[...] 
Nesse sentido, a CIDH urge ao Estado brasileiro a implementar políticas 
públicas de segurança cidadã que abordem a problemática do racismo 
institucional, o qual se acentua através de práticas amplamente expandidas, 
tais como o uso de perfis raciais, a persecução policial seletiva de pessoas 
afrodescendentes, bem como sua sobre representação no sistema 
carcerário. 

 

Observa-se, pelos citados, a sensibilidade e a preocupação da CIDH em 

relação às questões de violência e desigualdades presentes no Brasil, assim como 

em outros países da região Americana. Dessa forma, “o Sistema Interamericano se 



 

51 

apresenta [...] como espaço onde as vítimas podem se fazer ouvidas” (PIOVESAN; 

CRUZ, 2021, p. 228). 

 

3.3 Litigância estratégica 
 

Pelo exposto no capítulo anterior, nota-se que a região americana ainda sofre 

com as reminiscências dos regimes autoritários ditatoriais, com a cultura de violência 

e impunidade, baixa densidade de Estados de Direitos e precária tradição de respeito 

aos Direitos Humanos (PIOVESAN; LEGALE, 2020). Aliás, é justamente nesse 

contexto político, social e cultural que há a atuação da Comissão Interamericana, 

buscando proteger direitos e transformar a realidade, através do mandato 

transformador (PIOVESAN; LEGALE, 2020). Segundo os autores, esse mandato 

transformador se alicerça na centralidade das vítimas, no corpus juris interamericano 

e no instituto da reparação integral (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

O sistema de peticionamento individual, supramencionado, permite que as 

vítimas de violações cheguem à CIDH e, ao tratar das situações, o SIDH reconhece a 

credibilidade de seus relatos, analisando-os com uma nova luz e com critérios de 

igualdade e universalidade (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

Nesse sentido, a atuação da sociedade civil, por meio de estratégias de 

litigância no SIDH, tem apresentado uma força catalisadora em promover avanços 

nos Direitos Humanos (PIOVESAN; LEGALE, 2020). É importante notar que nos 

referimos à sociedade civil de forma ampla, de modo que inclua os defensores de 

Direitos Humanos, representantes das vítimas, movimentos sociais, organizações não 

governamentais, jornalistas, pesquisadores e quaisquer outros vetores de promoção 

de Direitos Humanos independentes da ação estatal (PIOVESAN; CRUZ, 2021). 

A sociedade civil conecta as vítimas aos sistemas de proteção, fortalecendo-

os, além de gerar sensibilização quanto à evolução das sociedades em que operam 

(PIOVESAN; CRUZ, 2021). O SIDH é uma ferramenta para exigir que autoridades 

ajam para proteger direitos desamparados (PIOVESAN; CRUZ, 2021). Para isso, é 

essencial fortalecer o sistema, considerando sua universalidade, institucionalidade, 

independência, sustentabilidade e efetividade (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

Mais especificamente no caso brasileiro, há um considerável impacto com 

relação à mudança legislativa e de políticas públicas, como a adoção da Lei nº 

9.299/1996, que transferiu a competência da Justiça Militar para a Justiça Comum nos 
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casos de crimes dolosos contra a vida cometidos por policiais militares (PIOVESAN; 

LEGALE, 2020). Por mais que a lei não pareça ser suficiente para a solução da 

violência policial no Brasil, tendo inclusive sido parcialmente revogada, ela demonstra 

que é possível que a litigância internacional promova mudanças legislativas no país. 

A utilização de locais de litigância de forma estratégica buscando um impacto 

que transcenda as partes do caso, contribuindo para os Direitos Humanos e a justiça 

social (GOMES, 2019), é uma das formas de atuação da sociedade civil de modo a 

fortalecer os Direitos Humanos. 

 
Com relação ao formato, os casos de litígio estratégico em direitos humanos 
destacam-se por sua temporalidade e abrangência. No que tange ao 
elemento temporal, tendem a ser mais longos. Em geral, começam a ser 
pensados bem antes do ajuizamento da ação e, em alguns contextos, até 
mesmo antes do contato com o que, na advocacia tradicional, seria o ou a 
“cliente”. Isso porque a escolha do cliente em si pode ser um elemento crucial 
para a estratégia empregada no caso. Nesse sentido, a escolha do caso ou 
dos casos é, ela mesma, estratégica e realizada em razão do maior potencial 
de atingir objetivos gerais e específicos almejados e dos recursos disponíveis 
para levá-lo(s) adiante. Além de começarem antes, são casos que terminam 
depois: não se encerram com a sentença favorável – o chamado “momento 
da champagne” em que se celebra o sucesso imediatamente após o fim de 
um julgamento –, mas envolvem um longo processo posterior de 
implementação e negociação. (GOMES, 2019) 

 

Nesse trecho é possível observar como o litígio estratégico tem efeitos e 

procedimentos para além da demanda, relacionados às medidas de cumprimento e 

efetivação da sentença. A relação entre violações, mobilização, organizações 

internacionais e o governo de onde ocorre é apresentada por Sikkink como um espiral 

(2017). A autora menciona como a “cascata da justiça” dos anos 1990 – quando os 

países começaram a responsabilizar criminalmente oficiais estatais e grupos criminais 

por violações de Direitos Humanos passadas – inspirou as vítimas ao redor do mundo 

a lutar pelas injustiças. Assim, a responsabilidade aumentou e a impunidade diminuiu, 

com o aumento de processos nacionais e internacionais e de comissões da verdade 

(SIKKINK, 2017). 

As organizações de Direitos Humanos domésticas são apresentadas por 

Sikkink (2017) como a fortaleza contra as violações, por terem conhecimento e 

legitimidade para intervir na política interna. Contudo, elas não funcionam sozinhas, à 

medida em que contam com redes transnacionais de defesa e usam processos 

transnacionais para produzir mudanças positivas nos Direitos Humanos. Tratar-se-ia 

do modelo bumerangue, no qual os grupos domésticos saem de suas sociedades para 
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pressionar seus governos por cima – lança-se um bumerangue para fora do país na 

esperança de que ele volte e atinja o governo. 

Sikkink e Risse (2008) desenvolvem também o modelo espiral, no qual são 

levadas em conta as diversas fases de atuação do Estado – Repressão, Negação, 

Concessões Táticas, Status Prescritivo e Comportamento Consistente com as normas 

– e as diversas formas de atuação da sociedade e das redes internacionais de Direitos 

Humanos. Nesse cenário, entretanto, apontam um momento crítico no qual países 

como o Brasil já normatizaram os Direitos Humanos, mas o comportamento ainda não 

está de acordo com tal. Dessa forma, a força da oposição doméstica não é mais um 

problema, mas existe uma dificuldade em se manter a pressão internacional. 

Além disso, nos mostram como muitas vezes, a preocupação de um governo 

com sua imagem internacional é mais efetiva para a promoção e internalização de 

Direitos Humanos do que sanções econômicas e de negócios ou meramente prestígio 

(RISSE; SIKKINK, 2008). Assim, as normas influenciam mudanças políticas através 

de um processo de socialização, que combina interesses instrumentais, pressões 

materiais, argumentação, persuasão, institucionalização e habitualização (RISSE; 

SIKKINK, 2008). 

Destarte, os litígios de Direitos Humanos tendem a ser amplos, por 

requererem a mobilização de recursos extrajurídicos e extrajudiciais, através do 

advocacy e do lobby, articulações essas que mobilizam a sociedade civil, a rede 

acadêmica, redes de comunicação, mobilizações sociais e diversas instâncias 

(GOMES, 2019). Além dos efeitos das ordens judiciais, é preciso prestar atenção no 

impacto mais amplo, incluindo os efeitos indiretos e simbólicos (RODRÍGUEZ-

GARAVITO, 2011). Constitui-se, dessa forma, como um conjunto de atos, que torna 

o processo não apenas jurídico, mas também político e social (GOMES, 2019). 

É uma estratégia de se ganhar espaços de vocalização pública, mesmo que 

perdendo causas judiciais (“Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”) 

(MACIEL, 2017). Há um confronto entre Direitos Humanos e instituições jurídicas e a 

mobilização política emerge e se desenvolve em um ambiente institucional de 

oportunidades e de restrições (ou ameaças) (MACIEL, 2017). 

A autora também evidencia as performances na seara, que incluiriam (i) o 

monitoramento de situações de ameaça e de risco de violação de direitos; (ii) a 

investigação, seleção e construção de casos; (iii) o lobby e campanhas públicas de 
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denúncias nacionais e internacionais; e (iv) a disseminação de programas de 

educação em Direitos Humanos (MACIEL, 2017). 

A importância da litigância e dos litigantes é evidenciada por Charles Epp 

(1998), que argumenta, a partir da chamada “Revolução de Direitos” Americana com 

um estudo comparativo com Canadá, Reino Unido e Índia, que a atenção judicial e a 

aprovação de direitos individuais cresceram com a pressão de baixo, e não de 

lideranças de cima. Pressão essa que consiste na atuação estratégica de advogados, 

que se tornou possível com o desenvolvimento de estruturas de mobilização jurídica, 

a partir de organizações, advogados e financiadores (EPP, 1998). Dessa forma, os 

direitos não são dádivas: eles são conquistados por meio de uma ação coletiva 

combinada que surge tanto de uma sociedade civil vibrante quanto de subsídios 

públicos (EPP, 1998). 

Assim, é reforçada a importância da luta por justiça e transformação social por 

meio de Organizações da Sociedade Civil e de mecanismos transnacionais. Epp 

(1998) também afirma que a proteção das liberdades civis e dos direitos civis depende 

de uma estrutura de apoio na sociedade civil, que forneça condições monetárias, 

materiais e de acesso para impulsionar a mobilização política às instituições judiciais 

(MACIEL, 2017). 

Esse alto custo e o risco de insucesso fazem com que os agentes usem a 

estratégia legal de forma coordenada com outras, como o lobby legislativo, o apoio 

partidário eleitoral, campanhas midiáticas, dentre outros (MACIEL, 2017). A 

articulação de táticas legais com táticas políticas é importante na análise do papel 

constitutivo dos direitos tanto como recurso estratégico quanto como restrição, fonte 

de empoderamento ou desempoderamento para as lutas sociais (MCCANN, 2004). 

Analisando esse cenário de oportunidades políticas de oportunidades legais, 

as estratégias adotadas pelos movimentos sociais podem ser diferentes, de forma que 

sejam influenciadas pela abertura/fechamento e receptividades políticas e jurídicas 

(HILSON, 2002). A litigância pode, então, ser usada como uma forma secundária ou 

suplementar de estratégia política e deve ser entendida em um contexto maior de 

múltiplas forças jurídicas, ou não, que estruturam as relações sociais (MCCANN, 

2004). 

Além disso, advogados que atuem dentro das estruturas do Estado podem 

facilitar e moldar o trabalho dos movimentos sociais (NEJAIME, 2012). E isso 

demonstra a importância das defensorias como propulsores da litigância, utilizando a 
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estrutura de apoio e suporte financeiro governamental para impulsionar grupos 

vulneráveis contra o Estado (NEJAIME, 2012), além de conseguir definir desafios e 

moldar os problemas sociais em Direitos Humanos, criando uma espécie de 

consciência em direitos (MCCANN, 2004). 

Apesar disso, como o direito vai importar, mudar e impactar depende de um 

cenário dinâmico e complexo no qual as demandas ocorrem (MCCANN, 2004), uma 

vez que, muitas vezes, as cortes carecem de independência e recursos para aplicar 

suas decisões (MCCANN, 2004). De todo modo, as táticas jurídicas e a litigância, 

mesmo que só a sua ameaça, podem ajudar ativistas a ganhar voz, posição e 

influência no processo de construção e implementação de direitos (MCCANN, 2004). 

Nessa busca por voz, a Corte IDH é um fórum propício para a prática do litígio 

estratégico pela sua dimensão social, propondo mudanças legislativas, de políticas 

públicas ou de padrões de interpretação (CARDOSO, E., 2012). Para chegar à Corte 

IDH, entretanto, é necessário passar pela CIDH, e Koch (2015) identificou um filtro 

negativo de casos submetidos à Corte IDH, em uma espécie de eletividade das 

vítimas e das violações, e reafirmou que as Organizações da Sociedade Civil têm um 

papel protagonista no SIDH, principalmente pelo incentivo do litígio estratégico. Assim, 

um caso deve se enquadrar nos critérios de impacto, interesse e exemplo dentro do 

sistema, o que pode estar relacionado ao tema, direito, tipo de violação e perfil das 

vítimas, além do impacto que o caso irá gerar considerando uma situação de violação 

de Direitos Humanos (KOCH, 2015). 

Estima-se que existem cerca de dez vezes mais casos do Brasil na CIDH do 

que é possível acessar pelo site. Segundo Piovesan e Legale (2020), “é possível 

comparar informações dos casos brasileiros no site da CIDH a um ‘iceberg’: a parte 

visível ‘fora d´água’ é apenas a menor parte de todo o bloco como um todo”. 

Os autores também tecem conclusões a respeito desses casos14. Destacam 

que mais da metade não passam de relatórios de admissibilidade – ou porque foram 

resolvidos pela solução amistosa em eventuais tratativas não públicas ou foram 

recortados pela burocracia da CIDH –, que 1/4 das decisões do Brasil são de mérito, 

 
14 Com as ressalvas da questão de falta de publicidade dos dados. “Preliminarmente, é preciso repetir 
que tais dados não são confiáveis ou exaustivos. Em primeiro lugar, há muitos documentos da CIDH 
são antigos e, em especial os anteriores a 1999, não possuem sistematicidade. O longo intervalo sem 
decisões gera a desconfiança de que, embora possam existir, eles não constam no site. Em segundo 
lugar, o primeiro relatório da CIDH não é público e o site se depara com dificuldades em função de 
questões normativas e políticas para uma maior transparência, que dificultam ainda mais a coleta de 
dados que estão pulverizados nas páginas do site” (PIOVESAN; LEGALE, 2020, p. 42). 



 

56 

que existem poucas soluções amistosas publicadas no site – ou por déficit de 

transparência ou por incapacidade conciliadora – e, por fim, que em apenas 3 anos 

(2009, 2010 e 2019) houve mais de dez casos na CIDH, o que chama a atenção, 

considerando as dimensões do Brasil (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

Apresentam, ainda, três consequências para esse cenário: o baixo 

investimento em estruturas de diálogo e implementação com mecanismos 

internacionais, uma deficiência no ensino sobre o acesso ao SIDH e a burocracia e a 

demora da própria Comissão (PIOVESAN; LEGALE, 2020): 

 
(...) “o baixo investimento em estruturas permanentes e duradoras de diálogo 
e implementação com os mecanismos internacionais de proteção de direitos 
humanos, seja pela inexistência ou baixo investimento em órgãos 
especializados no cumprimento no direito interno, seja pelo baixo 
investimento ou carência de investimento nos núcleos e clínicas de direitos 
humanos das universidades públicas e privadas, de modo a promover uma 
educação jurídica emancipatória e transformadora. 
Em segundo lugar, os dados revelam a falta de habilidade da sociedade civil 
em acessar à CIDH (ou a incapacidade dessa de atrair e processar petições 
denunciando violações aos direitos humanos). Explica-se isso seja por uma 
deficiência do ensino jurídico no país que não adota um ensino de uma 
dogmática crítica dos direitos humanos que prepare os profissionais e 
advogados para litigar nessa arena, seja por uma falta de preparo dos 
núcleos de prática jurídica, das clínicas de direitos humanos e das 
defensorias públicas. 
Em terceiro lugar, parte disso é responsabilidade da própria CIDH, já que há 
um número irrisório de soluções amistosas, longas demoras nas decisões, 
um acervo onde mais da metade encontra-se com admissibilidade e sem 
mérito. Isso dificulta que a população em geral e os operadores do direito 
acreditem na destreza institucional da CIDH em dialogar com os governos e 
com os órgãos do Estado para proteger os seus direitos. 
Isso explica, em parte, a dificuldade da população em confiar na CIDH, já 
que, após não raro litigar por 10 ou 15 anos no plano interno sem solução, 
suas reivindicações seguem sem um desfecho nos meandros da burocracia 
interamericana. Mudar essa desconfiança requer uma maior sensibilidade da 
CIDH, ao invés de simplesmente rejeitar por requisitos burocráticos, deixar 
casos admitidos sem relatórios de mérito ou, ainda, sem dados no site se 
houve solução amigável. 

 

Sendo assim, há a necessidade de um debate acadêmico para melhor guiar 

a estratégia governamental e dos litigantes no âmbito do SIDH, já que mesmo com 

trinta anos passados do fim da Ditadura Civil-Militar, persistem práticas sistemáticas 

de violação de Direitos Humanos (CARDOSO, H., 2016). Além disso, a falta de um 

processo decisório institucionalizado para a implementação das medidas proferidas 

pelo SIDH torna o processo eminentemente político (CARDOSO, H., 2016). 

Nesse cenário, diversos atores discutem sobre melhorias na atuação da CIDH 

de forma a ampliar a efetivação de direitos (PIOVESAN; LEGALE, 2020). Uma das 
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discussões é sobre a atuação da Comissão como uma espécie de Ministério Público 

Internacional auxiliando a Corte IDH (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

Cançado Trindade (1999, p. 34) divide a evolução histórica da CIDH em cinco 

etapas, quais sejam: 

 
A primeira, a dos antecedentes do sistema, encontrou-se marcada pela 
mescla de instrumentos de conteúdo e efeitos jurídicos variáveis (convenções 
e resoluções orientadas a determinadas situações ou categorias de direitos). 
A segunda, de formação do sistema interamericano de proteção, 
caracterizou-se pelo papel solitariamente primordial da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e pela expansão gradual das faculdades 
da mesma. A terceira, de institucionalização convencional do sistema, evoluiu 
a partir da entrada em vigor (em meados de 1978) da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos. 
A quarta etapa, que se desenvolveu a partir do início da década de oitenta, 
corresponde à consolidação do sistema, mediante a jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e a adoção dos dois Protocolos 
Adicionais à Convenção Americana, respectivamente sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (1988) e sobre a Abolição da Pena de Morte 
(1990). A estes Protocolos somam-se as Convenções interamericanas 
setoriais, como a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 
(1985), a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de 
Pessoas (1994), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), e a Convenção Interamericana 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas 
Portadoras de Deficiências (1999), ademais de outras iniciativas relevantes. 
Nos anos noventa ingressamos em uma quinta etapa, do fortalecimento – 
que se impõe em nossos dias — do sistema interamericano de proteção. Ao 
considerarmos esta última etapa exporemos nossas reflexões e 
recomendações de lege ferenda com vistas a lograr o referido 
aperfeiçoamento do sistema de proteção, e em particular da aplicação da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, neste limiar do novo século. 

 

A partir disso, tece considerações sobre novas perspectivas para o SIDH, 

como a importância de se garantir a total independência entre os membros da CIDH 

e da Corte IDH para a salvaguarda da imparcialidade, a atribuição de mais recursos 

humanos e materiais e a aproximação dos órgãos para uma delimitação mais clara 

das funções complementares (CANÇADO TRINDADE, 1999). Reconhece a 

necessidade de fortalecimento do mecanismo de proteção, com a abertura imediata 

dos casos (“a não-seletividade”), um diálogo aberto entre governos e a sociedade civil, 

a jurisdicionalização dos procedimentos de proteção de forma a assegurar a proteção 

contra a seletividade, discricionariedade e casuísmo (CANÇADO TRINDADE, 1999). 

Também defende, dentre outras coisas, um maior equilíbrio entre as partes, 

que devem ser informadas de todas as tramitações e etapas do caso (CANÇADO 

TRINDADE, 1999). No mesmo sentido, sustenta que seja conferido o acesso direto 

do indivíduo à Corte IDH, de modo que a CIDH deixasse de integrar o processo 
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contencioso do SIDH (CANÇADO TRINDADE, 1999). Assim, defende o fim da 

ambiguidade da CIDH – que hoje atua como uma espécie de “Ministério Público” –, 

deixando a ela a proteção da Convenção Americana (CANÇADO TRINDADE, 1999). 

De todo modo, a CIDH possui vasto acervo decisório visando a proteção de 

grupos vulneráveis, o que pode ser visto como um exercício da tutela coletiva ou 

transindividual, que corrobora para sua visão de Ministério Público (PIOVESAN; 

LEGALE, 2020). 

Esse aperfeiçoamento da jurisdicionalização do sistema, com o 

reconhecimento do direito das vítimas – locus standi – diante da Corte IDH seria um 

importante passo na evolução do SIDH, que culminaria no direito de se demandar 

diretamente esse órgão contencioso – jus standi (CANÇADO TRINDADE, 1999). Para 

isso, é necessário que todos os Estados ratifiquem a Convenção e reconheçam a 

competência contenciosa da Corte (CANÇADO TRINDADE, 1999). 

Assim, o autor defende o “resgate do ser humano como sujeito do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, dotado de personalidade jurídica internacional” e 

a “plena capacidade jurídica processual para fazer valer os seus direitos no plano 

internacional” (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 65). E disserta: 

 
A este fenômeno há que agregar os problemas de direitos humanos que não 
resultam necessariamente da confrontação ou repressão política, mas que se 
apresentam antes como problemas endêmicos ou crônicos de nosso meio 
social, agravados pelas iniqüidades na concentração da renda e pelas 
crescentes disparidades econômico-sociais. O labor da proteção 
internacional tem-se transformado no sentido de que, depois de ter tido que 
enfrentar violações dos direitos humanos em regimes autoritários, deve hoje 
fazê-lo no contexto das chamadas "transição" e ·consolidação· democráticas, 
Isto requer uma visão sistêmica ou global dos direitos humanos, abarcando 
a proteção da pessoa em todos os domínios da atividade humana (civil, 
político, econômico, social e cultural). Cabe, com efeito, equipar o sistema 
interamericano de proteção, e todos os mecanismos de proteção 
internacional, para, dentro de suas possibilidades e dos parâmetros de seus 
respectivos mandatos, enfrentar estes novos desafios e obstáculos à vigência 
dos direitos humanos. Os direitos humanos, em suma, se impõem vis-à-vis 
todas as formas de dominação ou poder arbitrário. 
O sistema interamericano de proteção só alcançará sua plenitude, no plano 
normativo, mediante a incorporação efetiva dos direitos econômicos, sociais 
e culturais em seu corpus juris. O sistema interamericano de proteção só 
alcançará sua plenitude, no plano operacional, mediante a “ratificação 
universal”, em nível regional, da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, assim como a aceitação por todos os Estados Partes da jurisdição 
obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a incorporação 
da normativa da Convenção em seus respectivos ordenamentos jurídicos 
internos. Somente assim se criarão as condições para a consolidação da tão 
desejável e necessária jurisdiccionalização do mecanismo de proteção, 
afastando as tentações da politização. (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 65-
66) 
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Para isso, reserva importância à educação em Direitos Humanos e à difusão 

das decisões do SIDH, ao fim das reservas aos tratados, à regulamentação do 

controle ou supervisão internacional e à aplicabilidade direita da normativa 

internacional (CANÇADO TRINDADE, 1999). Desse modo, os sistemas devem ser 

considerados no âmbito da universalidade dos Direitos Humanos, da proteção aos 

mais necessitados, da dimensão temporal da proteção e da onipresença de Direitos 

Humanos, que acarretam obrigações erga omnes de proteção (CANÇADO 

TRINDADE, 1999). 

 
O sistema interamericano ainda hoje é fraco e repercute pouco nos países do 
continente, leia-se países latino-americanos. Isso se deve não apenas a um 
mero desconhecimento do funcionamento do sistema interamericano, mas 
sim ao desinteresse, principalmente por parte dos Estados, em um sistema 
interamericano que interfira nas políticas domésticas de direitos humanos. Os 
atores não estatais nesse contexto desempenham e têm desempenhado um 
importante papel. Eles são o “motor do sistema interamericano, o 
transmission belt de um processo normativo transacional, eles formam 
transnational issue networks em torno dos casos do sistema interamericano. 
Eles provocam o sistema interamericano a responder de acordo com as 
estratégias jurídicas e sociais traçadas e têm encontrado na CmIDH15 e na 
CrIDH16 loci receptivos, embora em muitos casos a CmIDH tenha funcionado 
como um filtro negativo de demandas. (CARDOSO, E., 2012, p. 142) 

 

Assim, para o fortalecimento dos sistemas regionais de proteção, defende-se 

a “amplificação dos espaços de participação da sociedade civil no sistema 

interamericano, conferindo acesso direto a indivíduos, grupo de indivíduos e ONGs à 

Corte Interamericana” (PIOVESAN, 2015, p. 177). 

Koch (2015) demonstra que a politização da CIDH na escolha das petições e 

dos casos enviados à Corte é alta e aponta a preocupação sobre o quanto isso pode 

influenciar negativamente na prestação jurisdicional, já que o filtro negativo pode ser 

uma barreira para as vítimas. Esse filtro demonstra que: 

 
[...] a partir de todos os dados analisados na pesquisa e que comprovam o 
alto grau de seletividade do órgão em relação às demandas aceitas para 
análise e, posteriormente, enviadas ao tribunal resta claro que não basta que 
um caso preencha os requisitos de admissibilidade previstos na CADH. Ele 
deve também se enquadrar nos critérios de impacto, de interesse, 
exemplares dentro do sistema, que podem ser o desenvolvimento da 
jurisprudência interamericana sobre determinado tema, direito, tipo de 
violação ou perfil das vítimas, bem como o impacto que o caso irá gerar no 

 
15 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
16 Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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âmbito interno do Estado ou na região, considerando uma situação de 
violação dos direitos humanos bastante presente e generalizada ou a 
introdução de um tema ou perspectiva novas na jurisprudência. (KOCH, 
2015, p. 174) 

 

Entretanto, Koch (2015, p. 174) defende que, no atual cenário, “o litígio 

estratégico das ONGs e a politização da CIDH são imprescindíveis para o 

funcionamento do sistema de petições individuais no Sistema Interamericano”. Apesar 

dessas considerações, a autora afirma que o cenário deveria ser outro para o efetivo 

acesso à justiça, mas que seriam necessárias reformas estruturais para tal (KOCH, 

2015, p. 174). 

Koch (2015) identifica as Organizações da Sociedade Civil como atores 

essenciais nesse universo, mas que também precisam selecionar estrategicamente 

os casos de forma a otimizarem o uso de seus escassos recursos. Assim, o litígio 

estratégico é incentivado a partir da dinâmica entre o alto custo de manutenção de um 

caso e o filtro exercido pela CIDH, o que impacta nas estratégias de otimização dos 

resultados esperados, como a mudança de um contexto (KOCH, 2015). 

Dessa forma, quanto melhor estruturada, sustentável e financiada a OSC, 

melhor é sua autonomia de escolha do tema, caso e elaboração da estratégia de 

litígio, incluindo a possibilidade de utilizar os sistemas internacionais, ao mesmo 

tempo que, quanto menor e menos estruturada, mais dependente do financiador ou 

do apoiador estará a organização (KOCH, 2015). Apesar da tendência de ser gratuito 

para seus beneficiários – geralmente indivíduos e grupos marginalizados ou 

coletividades difusas –, o litígio estratégico em Direitos Humanos, por ser longo, amplo 

e complexo, frequentemente envolve altos custos (GOMES, 2019). 

No mesmo sentido, Epp (1998) defende como as organizações precisam de 

estrutura de apoio e financiamento para que possam lutar e conquistar direitos. E o 

desenvolvimento da estrutura de suporte depende de um processo de aprendizagem 

social quanto às técnicas de desenvolvimento organizacional e contencioso 

estratégico (EPP, 1998). 

Grandes organizações, como CEJIL, FIDH (Federação Internacional de 

Direitos Humanos) e APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos – Peru), têm 

diversidade financeira e não escolhem grupo vulnerável específico (KOCH, 2015), 

enquanto outras, como REDRESS e Forest Peoples Programme, atuam dentro do seu 

escopo de trabalho. As OSC menores, por outro lado, são menos autônomas e têm 
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suas agendas influenciadas pelos financiadores ou pelas OSC apoiadoras, sendo que 

há uma simbiose entre as entidades de maior e menor estrutura (KOCH, 2015). 

Nesse cenário, os peticionários dos casos brasileiros no SIDH podem ser 

divididos em três grupos: (i) one shot player – imensa maioria; (ii) players; e (iii) 

repeated players – litigantes singulares, eventuais e frequentes (PIOVESAN; 

LEGALE, 2020). Os atores apontam como sendo os maiores litigantes: CEJIL, Justiça 

Global e Pastoral da Terra, que seriam as ONGs com maior expertise e dedicação à 

litigância no SIDH. No recorte da violência policial, observamos que o CEJIL e a 

Justiça Global também atuam em um grande número de casos. 

Importa compreender que o CEJIL foi uma organização criada para a litigância 

no SIDH (CENTRO PELA JUSTIÇA E DIREITO INTERNACIONAL, [2022]), o que 

explica sua predominância dentro dos peticionários tanto nos casos de maneira geral, 

como no recorte da violência policial. 

Destacam também como no SIDH há a prevalência de ONGs como 

peticionárias, um traço distintivo com relação ao Sistema Europeu de Direitos 

Humanos, no qual há maior predominância de indivíduos (PIOVESAN; LEGALE, 

2020). 

Por fim, criticam a falta de atuação de instituições como o Ministério Público, 

Defensorias Públicas, que seria um diagnóstico da carência de cultura institucional de 

defesa dos Direitos Humanos a partir de litigância estratégica no SIDH (PIOVESAN; 

LEGALE, 2020). Entretanto, essas evidências foram parcialmente negadas nessa 

pesquisa, pois notou-se a presença da Defensoria Pública em quatro casos. A atuação 

desse órgão será melhor exposta nos capítulos que se seguem. 

Os autores também enfatizam a necessidade de se melhorar o atendimento 

da CIDH aos grupos vulneráveis e aos peticionários não repetitivos para capacitá-los 

para a litigância estratégica, com redução na demora, bem como a melhoria na 

acessibilidade dos casos e na cobrança de políticas públicas e de difusão dos padrões 

interamericanos de proteção (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

A caracterização do litígio estratégico depende de um conjunto de 

características, como considerações estratégicas sobre táticas e argumentos que vão 

para além da sentença favorável e buscam mudanças sociais, costumando ser longos, 

amplos, complexos, gratuitos e dotados de diversos objetivos gerais e específicos 

(GOMES, 2019). Os desafios para sua condução compreendem a relação entre o 
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direito e a política institucional e não institucional e a captura dos efeitos (GOMES, 

2019). 

Dito isso, as entrevistas com os atores da sociedade civil envolvidos nos 

casos brasileiros na CIDH permitiram uma descoberta científica sobre como funciona 

a litigância estratégica no âmbito da violência policial no Sistema Interamericano de 

Diretos Humanos, os pontos positivos e negativos, as deficiências e colaborações 

desse processo, inclusive trazendo novos achados de pesquisa acerca de atores 

estatais. 
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4 OS CASOS DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA CIDH 
 

A partir do levantamento das estatísticas disponibilizadas pela CIDH 

(COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021) e dos casos 

constantes no site da CIDH dentro das classificações que o próprio sistema elenca, 

quais sejam: admissibilidade (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2022a), inadmissibilidade (COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2022b), solução amistosa (COMISSÃO INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2022c), mérito (COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2022d), informes de arquivo (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022e), casos na Corte (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022f) e medidas cautelares 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022g, 2022h), foi 

possível tecer algumas considerações. 

 

4.1 Análise geral 
 

Em primeiro lugar, apresento dados e gráficos estatísticos construídos a partir 

do site da CIDH e outros disponibilizados pela própria instituição, prosseguindo, 

depois, para um mapeamento próprio dessa pesquisa, que também permitiu a 

construção de algumas estatísticas e considerações. 

O próprio site da CIDH apresenta gráficos que demonstram os relatórios de 

cada país com o passar dos anos (2006-2020) e em cada categoria de casos. Para 

fins ilustrativos, consolidei esses gráficos em um único que demonstre a quantidade 

total de relatórios por ano e por categoria. 
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Figura 1 – Número de casos na CIDH por ano 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. Elaboração própria. 

 

Em outra parte do site (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, 2021), é possível consultar alguns dados e estatísticas do Brasil, 

relacionados a petições recebidas, petições pendentes de revisão inicial, petições 

abertas ou não abertas para processamento, relatórios de admissibilidade ou 

inadmissibilidade, relatórios de mérito publicados, petições e casos pendentes 

(admissibilidade e mérito), relatórios de solução amistosa, decisões de arquivo, casos 

enviados à Corte IDH e medidas cautelares solicitadas e concedidas. 

O gráfico abaixo traz dados numéricos de 2006 até 2020, com as categorias 

supracitadas, e relacionadas ao Brasil, e cita 14 relatórios de inadmissibilidade, 79 de 

admissibilidade, 7 de mérito, 83 de arquivo, 2 soluções amistosas, 10 casos na Corte 

IDH e 26 Medidas Cautelares. Se comparado com o gráfico construído a partir das 

páginas onde os relatórios estão disponibilizados, percebemos que os números de 

admissibilidade estão diferentes (82 no gráfico deste trabalho e 79 nas estatísticas da 

CIDH), sendo que há correspondência entre os demais dados. 
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Figura 2 – Dados referentes aos casos do Brasil na CIDH, por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 
Figura 3 – Número de petições recebidas em casos envolvendo o Brasil, por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

Este gráfico nos demonstra o grande montante de petições brasileiras 

recebidas pela CIDH. Observa-se uma tendência de crescimento, sendo que o 

número quase dobrou desde que as estatísticas começaram a ser monitoradas. 
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Figura 4 – Número de petições pendentes de análise inicial em casos envolvendo o Brasil, por ano, 
de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

Com relação às petições pendentes de análise inicial, é possível perceber 

que, apesar do aumento inicial, nos últimos anos a tendência foi de diminuição 

expressiva desse cenário, que chegou a quase 10.000 petições e, no ano de 2020, 

quase zerou. Entretanto, essas petições podem não ter sido processadas ainda. 

 
Figura 5 – Número de petições abertas e não abertas para processamento em casos envolvendo o 

Brasil, por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

Por este gráfico, é perceptível um aumento exponencial das petições não 

abertas para processamento (inadmitidas). 
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Figura 6 – Número de informes de admissibilidade em casos envolvendo o Brasil, por ano, de 2006 a 
2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

Com relação aos informes de admissibilidade, observa-se que houve uma 

diminuição durante o período de 2013 a 2018. Apesar disso, tendo em vista que o eixo 

referente ao número de casos vai de 0 a 10, a diminuição não corresponde a tantos 

casos em números absolutos. 

Os informes de mérito são escassos, havendo apenas uma publicação em 

2005, 2006, 2010, 2016 e 2020, e duas em 2009. Também se nota que existem 

pouquíssimos informes de soluções amistosas, sendo que houve apenas um relatório 

no ano de 2006 e um no ano de 2020 (COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, 2021). 

 
Figura 7 – Número de petições e casos em tramitação envolvendo o Brasil, por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 
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Com relação às petições e casos em tramitação, é possível perceber um 

aumento expressivo nos anos de 2018 e 2019, já que a quantidade quase dobrou. Em 

contrapartida, houve uma diminuição do número de casos em 2020. 

 
Figura 8 – Número de decisões de arquivo em casos envolvendo o Brasil, por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

As decisões de arquivo não costumam representar uma grande quantidade 

numérica – geralmente menos de dez por ano –, mas em 2019 houve um número 

excepcional de decisões (34). 

 
Figura 9 – Número de casos envolvendo o Brasil submetidos à Corte IDH, por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

Com relação aos casos na Corte IDH, eles não costumam ser muitos, e nem 

são encaminhados todos os anos. Observa-se que não há mais de dois 
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encaminhamentos por ano. Em 2021, ano que não foi abarcado por essa estatística, 

entretanto, já foram encaminhados três casos à Corte. 

 
Figura 10 – Número de medidas cautelares recebidas e outorgadas em casos envolvendo o Brasil, 

por ano, de 2006 a 2020 

 
Fonte: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2021. 

 

Por fim, com relação às medidas cautelares, observa-se um aumento 

substancial nos pedidos, atingindo o ponto máximo de 126 em 2018. Apesar disso, o 

universo das medidas cautelares efetivamente concedidas é ínfimo, sendo que os 

anos com maior número de outorgas são 2018 e 2020, com quatro em cada ano. 

Esses gráficos representam um avanço quanto à transparência da CIDH por 

darem publicidade, principalmente, aos pedidos e solicitações que não são abarcados 

em outras esferas do site. Entretanto, os dados ainda são insuficientes para uma 

visualização completa dos casos brasileiros, uma vez que o monitoramento se inicia 

com as estatísticas de 2006. Além disso, conforme já relatado, muitos casos não estão 

disponíveis para consulta, o que também dificulta a pesquisa acadêmica e o 

acompanhamento processual. 

Dito isso, prossegui para um mapeamento próprio que contasse com todos os 

relatórios da consulta disponibilizada nas categorias de casos da CIDH. Foi construída 

uma tabela que conta com 335 linhas, correspondendo aos links de casos17 

envolvendo o Brasil em todas as categorias supracitadas18: 126 em Admissibilidade, 

 
17 Esse número corresponde às linhas da tabela construída nessa pesquisa na qual os casos foram 
catalogados. Importa compreender que não é um número exato porque em 1970 não é possível 
identificar os casos e alguns casos se repetem em mais de um ano, principalmente nos primeiros anos 
de trabalho da CIDH (como Caso 1683 - Olavo Hansen). 
18 Alguns casos ainda estão classificados no mesmo relatório, mas para fins dessa contagem geral, 
foram contabilizados a partir do número do caso. 
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15 em Inadmissibilidade, 4 em Soluções Amistosas, 28 em Mérito, 15 na Corte, 96 em 

Arquivo19, 48 em Medidas Cautelares e 3 na parte de levantamento de resoluções de 

Medidas Cautelares20. Esse universo pode ser verificado no seguinte gráfico: 

 
Figura 11 – Porcentagem de casos envolvendo o Brasil na CIDH, por categoria 

 
Fonte: COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d, 

2022e, 2022f, 2022g. Elaboração própria. 
 

A partir dessa tabela, foi feita uma classificação nos casos que, junto com o 

assunto, me permitiu recortar a temática desse trabalho, conforme as seguintes 

categorias: Anterior à CF/1988, Violência Policial, Perseguição Política, Racismo, 

Negligência Médica, Sistema Prisional, Direitos de povos indígenas, Direito de 

comunidades tradicionais, Disputa de Terras, Violência Doméstica, Morte em 

treinamento do exército, Violência Sexual, Licença Maternidade, Atuação particular de 

policial, Precatórios, Retenção ilegal de menores pela genitora, Degradação 

Ambiental, Regime Previdenciário, Discriminação por orientação sexual, Falta de 

políticas públicas para pessoas do Espectro Autista, Trabalho Escravo, Desacato, 

Direito de comunidade quilombola, Poder Judiciário, Hipoteca, Inventário, 

 
19 Aqui, novamente, há uma falha na catalogação porque os casos de 1970 são os mesmos de 
admissibilidade que não puderam ser acessados ou identificados. 
20 A parte de levantamento de medidas cautelares foi computada no gráfico em conjunto com as 
medidas outorgadas. 
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Discriminação por deficiência, Tortura de crianças, Falta de condições em local de 

trabalho, Atropelamento, Risco COVID-19. 

Conforme exposto, as medidas cautelares não serão objeto do estudo. 

Portanto, considerou-se um total de 287 casos, dos quais 64 correspondem à temática 

da violência policial. Isso significa que quase 1/4 dos casos brasileiros perante o SIDH 

tratam da violência policial da forma considerada por esse trabalho. Esses números 

demonstram a significância desse assunto perante a CIDH e perante a litigância 

estratégica brasileira, além de nos mostrar como a violência policial está presente nas 

violações de Direitos Humanos do Brasil. 

Se pensarmos em quão amplo é o campo dos Direitos Humanos e o quanto 

nosso país ainda precisa avançar no quesito de garantia e proteção desses direitos, 

é de se considerar que há uma dominância desse tema dentro do SIDH. Assim, 

algumas conclusões preliminares podem ser elencadas, como de que o tema gera 

bastante repercussão internacional e de que as Organizações da Sociedade Civil se 

esforçam em buscar a litigância internacional na temática. 

Vale lembrar que essa catalogação serve para fins numéricos e para 

vislumbrar as organizações e entidades que levaram os casos ao SIDH, mas não 

implicou de forma significativa no resultado do trabalho, de modo que, caso houvesse 

divergência entre os que deveriam ou não ser considerados por outro pesquisador, 

isso não invalidaria a presente pesquisa. Ademais, o método bola de neve foi utilizado 

para acrescer o número de entrevistados, de sorte que o rol apresentado não foi 

exaustivo. Uma nova tabela foi construída, apenas com os casos (64 no total) 

considerados por essa pesquisa. 

A partir dessa nova tabela, deixou-se de considerar as linhas como 

indicadores do número de casos e passou-se a considerar os casos de maneira 

individual, eliminando-se da contagem os casos que se repetiam em mais de uma das 

abas da tabela – admissibilidade, inadmissibilidade, mérito, casos na Corte e arquivo. 

Também foram preenchidos os peticionários na aba de admissibilidade, 

quando sua identificação somente era possível nas outras abas da tabela. 

 

4.2 A litigância dos casos 
 

Com os casos selecionados por essa pesquisa em mãos, foi possível fazer 

uma tabela com os litigantes – aqui não foram consideradas as pessoas físicas, sejam 
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familiares ou advogados – e a frequência com que eles apareciam – considerando o 

número de casos, mesmo que estivessem acoplados em um único relatório –, 

conforme se vê a seguir: 

 
Tabela 1 – Número de casos conduzidos pelos litigantes21 atuantes nos casos de violência policial 

envolvendo o Brasil na CIDH 
ORGANIZAÇÃO FREQUÊNCIA 
Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL) 9 

Centro de Direitos Humanos “Santos Dias” da Arquidiocese de São 
Paulo 

9 

ONG Projeto Legal 6 

Human Rights Watch Américas (antiga Americas Watch) 5 

Federação Interamericana de Direitos Humanos22 4 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 3 

Projeto Jurídico – Centro de Defesa, Garantia e Promoção dos 
Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde 
Social (IBISS) 

3 

Centro de Justiça Global 2 

Comissão Pastoral da Terra 2 

Comissão Teotônio Vilela 2 

Conectas Direitos Humanos 2 

Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) 2 

Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza 1 

Centro de Defesa Dom Luciano Mendes da Associação Beneficência 
São Martinho 

1 

Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese 
de Fortaleza 

1 

Núcleo de Estudos Negros (NEN) 1 

Terra de Direitos 1 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Porto 
Velho 

1 

Comissão de Direitos Humanos do Município de São Paulo 1 

Comissão Pastoral da Terra de Xinguara – CPT Xinguara 1 

Conselho Indígena de Roraima 1 

Defensores Públicos do RJ (Rogério Nunes de Oliveira e João Paulo 
de Aguiar Sampaio Souza) 

1 

 
21 Excluídas as pessoas físicas. 
22 Também considerada Fundação Interamericana de Direitos Humanos e Fundação Interamericana 
de defesa de Direitos Humanos. 
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Defensoria Pública do Estado de São Paulo 1 

DH Internacional 1 

Global Rights 1 

Grupo Esperança 1 

Instituto da Mulher Negra – GELEDÉS 1 

Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo 

1 

RedTrans 1 

Unidade de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de 
Janeiro 

1 

Fonte: COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d, 
2022e, 2022f, 2022g. Elaboração própria. 

 

É possível observar que o CEJIL é o maior peticionário dentro dos casos de 

violência policial (9), junto com o Centro de Direitos Humanos “Santos Dias” da 

Arquidiocese de São Paulo – entretanto, todos os casos apresentados por esta 

organização foram catalogados pela CIDH no Relatório nº 55/01 (admissibilidade). 

Também é possível notar que em apenas dois casos23 não constava nenhuma 

organização ou entidade no rol de peticionários (Petição 341-01 – Márcio Manoel 

Fraga e Nancy Victor da Silva, peticionária: Nancy Victor da Silva; e Petição 1173-05 

– Silas Abel da Conceição e Augusta Tomázia Inácia, peticionários: Augusta Tomázia 

Inácia, Elcio Pacheco e Dionara Amparo dos Anjos), o que demonstra que, apesar da 

possibilidade de peticionamento individual, nos termos do Artigo 44 da Convenção 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022j), não são as 

vítimas ou suas famílias que levam os casos ao SIDH, mas sim as organizações que 

o fazem. 

Isso faz muito sentido se pensarmos o que é apontado por Evorah Cardoso 

em seu livro “Litígio estratégico e sistema interamericano de direitos humanos” quando 

afirma que, em 2011, litigar no SIDH custava cerca de 80 mil dólares, considerando 

custos do litígio no âmbito doméstico e internacional (CARDOSO, E., 2012). Nesse 

cenário, como já apontado neste trabalho, é necessário pluralizar o acesso das vítimas 

ao SIDH, já que, hoje, esse acesso está concentrado no trabalho de ONGs 

(CARDOSO, E., 2012). 

 
23 Dos que foi possível identificar. 
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Conforme a tabela, foram encontrados 30 peticionários que não são pessoas 

físicas, dentre os quais quatro são entes vinculados à administração pública: a 

Comissão de Direitos Humanos do Município de São Paulo, Defensores Públicos do 

Rio de Janeiro (Rogério Nunes de Oliveira e João Paulo de Aguiar Sampaio Souza), 

Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a 

Unidade de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Cada um 

desses, por sua vez, atuou em apenas um caso no SIDH. 

Também não se observa a presença do Ministério Público, órgão ao qual 

compete a competência para processar a violência policial – conforme o artigo 129, 

incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal (BRASIL, [2022]) –, ou ainda de 

Comissões da OAB ou de clínicas de Direitos Humanos de universidades, o que 

reforça a necessidade de se fortalecer o processo de aprendizagem sobre o SIDH nos 

mecanismos de proteção de Direitos Humanos (PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

Sendo assim, observa-se que a litigância na temática no âmbito do SIDH 

compete, majoritariamente, às Organizações da Sociedade Civil, apontadas como 

motores do SIDH (CARDOSO, E., 2012). Elas podem ser divididas entre litigantes 

frequentes (com quase 10 casos, como o CEJIL), eventuais (com dois ou mais, como 

a Human Rights Watch Américas (5) e a Conectas (2)) e singulares (como o Instituto 

da Mulher Negra – GELEDÉS) – nos termos do que é trazido por Legale e Piovesan 

(2020) e abordado no capítulo 3.3 deste trabalho. 

As organizações que litigam menos costumam estar acompanhadas de 

organizações maiores, novamente seguindo o que foi concluído por Koch (2015), e 

trazido no capítulo 3.3. O CEJIL, por exemplo, acompanha outras organizações 

eventuais ou singulares em todos os casos em que consta como peticionário. 

Ressalva-se que, no caso Favela Nova Brasília, consta o CEJIL apenas como 

peticionário no relatório de admissibilidade, mas na Corte IDH, o CEJIL já está 

acompanhado do Instituto de Estudos da Religião (ISER) e do Human Rights Watch 

Américas – o qual acompanha em outros quatro casos. 

Sendo assim, observa-se que a expertise e, talvez, o grau de financiamento 

dessas organizações acaba ditando o volume da sua litigância estratégica, assim 

como identificado por Epp (1998) quanto à estrutura de suporte para a conquista de 

direitos por meio do judiciário. Essa questão será melhor trabalhada no capítulo sobre 

as entrevistas. 
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A Organização de Direitos Humanos Projeto Legal tem seis casos e está 

sozinha em todos, assim como a Federação Interamericana de Direitos Humanos 

(FidDH), com cinco casos. Um dos advogados que compõe o Projeto Legal é o Dr. 

Carlos Nicodemos, que também atua no Movimento Nacional de Direitos Humanos e 

na Comissão de Direito Internacional da OAB-RJ, enquanto a FidDH foi fundada por 

ex-presidentes da CIDH – Cláudio Grossman, Jorge Enrique Taiana e Hélio Bicudo. 

Sendo assim, compreende-se que essas organizações têm uma expertise que permite 

a litigância dentro do SIDH. 

Nesse cenário, observa-se que, dos casos incluídos no estudo, apenas três 

estão na Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso 11566 – Favela Nova 

Brasilia, peticionários: CEJIL e Human Rights Watch Américas; Caso 12727 – Antonio 

Tavares Pereira e outros, peticionários: MST, Comissão Pastoral da Terra, Centro de 

Justiça Global e Terra de Direitos; Caso 12479 – José Airton Honorato e outros, 

peticionária: Federação Interamericana de Direitos Humanos24). 

Observa-se como, dentre os casos que atingem o maior grau dentro do SIDH, 

todos têm litigantes frequentes e/ou eventuais presentes, o que reafirma a 

necessidade de estrutura de suporte para que a litigância ocorra. 

 

4.3 Os casos 
 

Após o recorte e a construção da nova tabela, foi possível tecer novas 

considerações sobre os casos mapeados e, mais especificamente, na temática 

denominada violência policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Com a extinção da FidDH, foi constatado por meio das entrevistas que a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo assumiu a tramitação desse caso. 
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Figura 12 – Porcentagem de casos de violência policial envolvendo o Brasil na CIDH, por categoria 

 
Fonte: COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d, 

2022e, 2022f, 2022g. Elaboração própria. 
 

Conforme o gráfico demonstra, nos casos de violência a tendência se 

mantém, e a maior parte se encontra na seção de admissibilidade. Entretanto, a 

porcentagem de casos em inadmissibilidade é menor que a da tabela geral; enquanto 

nesta eles correspondem a 5% do total, na tabela já filtrada (apenas com os casos 

que serão analisados) eles perfazem 2% do todo. Registre-se, também, que nenhum 

caso das abas de solução amistosa e do arquivo atendeu ao critério utilizado para 

delimitação do universo de análise do presente trabalho. 

Apesar de se considerar que existe uma defasagem nesses números, 

principalmente porque muitos casos do arquivo não podem ser classificados, pode-se 

tecer algumas considerações, como a de que a CIDH valoriza e reconhece a 

importância desses casos – e por isso tende a admitir esses casos –, ao mesmo tempo 

em que a estatística de casos na Corte teve ligeiro aumento com o recorte (de 4% 

para 5%). 

Cumpre informar que, dos 17 casos que se encontram em mérito, 13 também 

estão cadastrados em admissibilidade, não sendo o caso das seguintes demandas: 

Caso 11598 – Alonso Eugênio da Silva; Caso 11599 – Marcos Aurélio de Oliveira; 

Caso 11291 – Carandiru; e Caso 11517 – Diniz Bento da Silva. Por outro lado, um dos 

nove casos do Relatório de Admissibilidade nº 17/98, qual seja, o Caso 11414 – Ozeas 
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Antônio dos Santos, não consta do Relatório de Mérito correspondente, nº 55/01. Os 

três casos da Corte também estão cadastrados em admissibilidade. 

A partir desse universo, faço uma breve análise dos casos que foram 

considerados para o estudo e de suas características principais, dentro de cada uma 

das abas que restaram após o recorte (admissibilidade, inadmissibilidade, mérito e 

casos na Corte). 

Muitos se relacionam a operações policiais em comunidades: Caso 11566 – 

Favela Nova Brasília; Caso 11634 – Jailton Neri da Fonseca; Caso 11694 – Evandro 

de Oliveira e outros; Caso 12440 – Wallace de Almeida; Petição 1448-06 – Roberto 

Carlos Pereira de Souza e Cristiano da Silva Souza; Petição 1452-06 – Fábio Eduardo 

Soares Santos de Souza e Rodrigo Abilio; Petição 1458-06 – Leandro dos Santos 

Ventura, Fabio dos Santos da Silva e Adriano Paulino Martiniano; Petição 65-07 – 

Wallace Damião Gonçalves Miranda, Flavio Moraes de Andrade, Eduardo Moraes de 

Andrade, Julio César Pereira de Jesus, José Manuel da Silva e William Borges dos 

Reis; Petição 1453-06 – Maicon de Souza Silva, Renato da Silva Paixão e outros; e 

Petição 32-07 – Márcio Antônio Maia de Souza e familiares. Observa-se que a polícia 

entra nessas comunidades, muitas vezes procurando suspeitos, e age com força 

desproporcional, vitimando a população. Há, ainda, um caso em que crianças, 

moradoras de uma região pobre, foram sequestradas e mortas por policiais que eram 

conhecidos por integrar um esquadrão da morte, mas sem algum motivo político, além 

de uma possível participação em um roubo (Caso 12198 – Robson William da Silva 

Cassiano, Jorge Wellington da Silva Cassiano e Leonardo Cunha de Souza). 

Também há mortes de jovens onde não é possível identificar o motivo, ou se 

ocorreram em operações nas comunidades, as quais foram objeto das seguintes 

demandas: Caso 11286 – Aluísio Cavalcanti Júnior e Cláudio Aparecido de Moraes; 

Caso 11406 – Celso Bonfim de Lima; Caso 11407 – Clarival Xavier Coutrim; Caso 

11412 – Wanderlei Galati; Caso 11413 – Delton Gomes da Mota; Caso 11414 – Ozeas 

Antônio dos Santos; Caso 11415 – Carlos Eduardo Gomes Ribeiro; Caso 11416 – 

Marcos Almeida Ferreira; e Caso 11417 – Marcos de Assis Ruben. 

Nessa lógica, a corporação assassina jovens considerados suspeitos em 

operações ou, ainda, age de forma desproporcional ao prender suspeitos de cometer 

crimes (Caso 11285 – Edson Damião Calixto; Caso 11290 – Roselindo Borges 

Senado; Petição 302-07 – Flavio Mendes Pontes e outros; e Petição 683-08 – Sidney 

da Silva e outros). Cita-se os crimes de maio de 2006, quando a polícia matou diversos 
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jovens em respostas aos ataques cometidos pelo Primeiro Comando da Capital 

(PCC), um grupo armado que estava fortalecido e praticando diversos crimes (Petição 

570-09 – Edivaldo Barbosa de Andrade e outros; e Petição 151-5 – Marcos Rebello 

Filho e outros). 

É claro que o sistema prisional também sofre com problemas, controle por 

facções criminosas, superlotação e tratamentos degradantes. Mesmo dentro do CIDH, 

existem inúmeros casos envolvendo esse problema, conforme anteriormente exposto 

neste capítulo. Apesar disso, não é da polícia a legitimidade de julgar e punir 

criminosos. Inclusive, existem dois casos em que vítimas de crimes foram 

assassinadas pela polícia, que agiu de forma desproporcional na resposta e em sua 

ação (Petição 150-06 – Nélio Nakamura Brandão e Alexandre Roberto Azevedo 

Seabra da Cruz; e Petição 1185-08 – Gerson Mendonça de Freitas Filho). 

Também vale ressaltar que há muitos casos de tortura e execuções dentro da 

delegacia, nos primeiros momentos após a detenção: Caso 11516 – Ovelário Tames; 

Caso 12019 – Antonio Ferreira Braga; Petição 1173-05 – Silas Abel da Conceição e 

Augusta Tomázia Inácia; Petição 999-06 – Adão Pereira de Souza e Clotilde de Souza 

Rocha; Petição 405-07 – Hildebrando Silva de Freitas; Petição 341-01 – Márcio 

Manoel Fraga e Nancy Victor da Silva; e Petição 2326-12 – Jonatan Souza Azevedo. 

Há, na mesma esfera, o caso de uma mulher trans que fora extorquida, torturada e 

detida por policiais (Petição 993-13 – Kérika de Souza Lima e familiares), bem como 

o de um integrante do Movimento Sem Terra (MST) morto após se entregar sob 

suspeita de assassinar um policial militar (Caso 11517 – Diniz Bento da Silva). 

Com relação à tortura, cumpre informar que a proibição de tal prática está 

petrificada no artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 – que também a 

considera crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (BRASIL, [2022]) –, e 

que, em 1997, a Lei nº 9.455 definiu o crime de tortura (BRASIL, 1997). Apesar disso, 

como se observa nos casos estudados, a prática continuou ocorrendo dentro das 

delegacias brasileiras e em operações policiais. 

Em 2015, foram instituídas as audiências de custódia, influenciadas pelo 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos, as quais preveem a rápida apresentação do preso ao juiz, o que 

permitiria a avaliação de diversos elementos, como indícios de torturas e maus tratos 

decorrentes de abordagem policial (TOLEDO, 2019). Apesar de ser um importante 

avanço, observa-se que as características físicas da pessoa indiciada acabam por 
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revelar preconceitos e julgamentos morais do julgador (TOLEDO, 2019). Entretanto, 

como o instrumento é relativamente recente (2015), e a publicidade dos casos no 

SIDH acontece apenas após o relatório de admissibilidade, ainda não é possível notar 

avanços ou retrocessos nessa seara a partir dos casos identificados. 

Ainda em Admissibilidade, há um caso de um preso que foi retirado do 

presídio, supostamente para cumprir uma acareação, e que foi torturado e morto na 

delegacia (Petição 262-05 – José do Egito Romão Diniz). Também se verificou a 

prática de mortes por um Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco 

(Petição 373-03 – Josenildo João de Freitas Júnior e outros), além de um caso que 

será melhor explicado abaixo, o qual se refere ao recrutamento de presos para 

participar de operações policiais (Caso 12479 – José Airton Honorato e outros). 

Além disso, citam-se casos em que houve assassinatos de população em 

situação de rua (Petição 1198-05 – Ivanildo Amaro da Silva e outros), mortes durante 

desocupação de terra pela polícia (Caso 11556 – Corumbiara) e dois casos 

relacionados a manifestantes (Petição 4-04 – Antonio Tavares Pereira e outros (Caso 

12727) e Caso 11820 – Eldorado dos Carajás). 

A tortura também é a temática do único caso considerado inadmissível 

(Petição 397-04 – Nelson Aparecido Trindade), o que ocorreu porque a CIDH 

entendeu que o prazo de seis meses, contados a partir do conhecimento da sentença 

final, fora esgotado, desrespeitando o artigo 46.1.b da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

1969). 

Com relação ao mérito, segunda categoria mais numerosa de casos, observo 

que muitos – mas não todos – se encontram referenciados na aba de admissibilidade, 

reforçando a ideia de que a CIDH poderia aprimorar a transparência e a padronização 

dos casos e onde encontrá-los. Nessa seara, as matérias se repetem, com exemplos 

de vítimas de operações policiais (Relatório nº 55/01: Caso 11286 – Aluísio Cavalcanti 

Júnior e Cláudio Aparecido de Moraes; Caso 11406 – Celso Bonfim de Lima; Caso 

11407 – Clarival Xavier Coutrim; Caso 11412 – Wanderlei Galati; Caso 11413 – Delton 

Gomes da Mota; Caso 11415 – Carlos Eduardo Gomes Ribeiro; Caso 11416 – Marcos 

Almeida Ferreira; e Caso 11417 – Marcos de Assis Ruben), muitas vezes em 

comunidades (Caso 11634 – Jailton Neri da Fonseca; e Caso 12440 – Wallace de 

Almeida). Há também casos de supostos criminosos que foram mortos quando da 

suposta prática de crime (Caso 11598 – Alonso Eugênio da Silva; e Caso 11599 – 
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Marcos Aurélio de Oliveira) e de torturas e/ou mortes no momento da detenção pela 

suposta prática de crime (Caso 11516 – Ovelário Tames; e Caso 12019 – Antonio 

Ferreira Braga). Ademais, cita-se o Caso 11556 – Corumbiara, no qual policiais 

militares mataram e feriram trabalhadores rurais no momento da desocupação de 

terra. 

Por fim, cita-se o emblemático Caso 11291 – Carandiru, que se refere à morte 

de 111 presos (incluindo 84 pessoas presas sem condenação), além de ferimentos 

graves sofridos por outros internos durante motim prisional, que foi duramente 

reprimido pela Polícia Militar de São Paulo ao entrar no presídio. Esse caso, apesar 

de estar dentro do sistema prisional, foi considerado como de violência policial porque 

a polícia adentrou o complexo e vitimou os presos. 

Dentre os casos recortados pelo trabalho, três se encontram na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Caso 11566 – Favela Nova Brasília (Cosme 

Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros); Caso 12727 – Antonio Tavares Pereira 

e outros; e Caso 12479 – José Airton Honorato e outros), sendo que apenas o caso 

Favela Nova Brasília teve sentença proferida. 

Os casos, mesmo dentro do contexto da violência policial, são bem diversos. 

Conforme anteriormente citado, o caso Favela Nova Brasília corresponde a mortes e 

violações decorrentes de intervenção policial nessa comunidade. As mortes foram 

classificadas como “autos de resistência à prisão”, forma conhecida de se justificar 

assassinatos ocorridos durante operações policiais. 

O segundo caso (Antonio Tavares Pereira e outros), por sua vez, se refere a 

indivíduos que foram feridos e mortos quando viajavam para participar de uma 

manifestação pela reforma agrária; durante a viagem, foram parados em um bloqueio 

e, ao tentarem entender o que estava acontecendo, foram reprimidos pela polícia. 

Observa-se que, apesar da vinculação política da viagem, não considerei esse caso 

uma perseguição política propriamente dita, porque a polícia agiu com força excessiva 

contra esses cidadãos apenas pela sua condição pessoal de trabalhadores rurais que 

lutavam pela reforma agrária. 

Por último, o Caso 12479 (José Airton Honorato e outros) também está 

relacionado aos ataques do Primeiro Comando da Capital, no âmbito dos 

denominados “Crimes de maio”, porém se refere ao recrutamento de presos por meio 

do Grupo de Repressão e Análise de Delitos de Intolerância (GRADI) para que se 

infiltrassem nas operações criminosas e possibilitassem a interceptação de ações 
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criminosas e prisão de possíveis criminosos. Em alguns casos, os próprios “agentes 

infiltrados” foram mortos pela polícia junto com os demais integrantes do PCC. 

É possível observar como essas organizações e os casos abrangem diversos 

vetores e âmbitos da violência policial: urbana ou rural, pela Polícia Civil ou pela 

Polícia Militar – ressaltando-se a questão adicional da jurisdição da justiça militar 

nesses casos. Esse amplo rol faz sentido em se pensando em uma lógica de litígio 

estratégico de produzir efeitos para além da demanda e chamar atenção para o 

problema da violência policial em todas suas facetas. 

Com esse recorte e cenário em mãos, prosseguiu-se com as entrevistas 

realizadas com representantes dos litigantes identificados nos referidos casos, o que 

possibilitou o entendimento e uma análise a partir da perspectiva desses atores, 

dispostos no próximo capítulo. 
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5 O DIÁLOGO COM OS ATORES 
 

Neste capítulo é possível observar a atuação e posição dos litigantes quanto 

à jurisdição internacional, às respostas e consequências do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, seus problemas e possibilidades de fortalecimento, à temática 

e a litigância da violência policial, e sobre a atuação do Estado Brasileiro e das 

Organizações da Sociedade Civil entrevistadas. Esses achados de pesquisa são 

relacionados com o aporte teórico já abordado e com novas perspectivas teóricas. 

Abaixo, encontra-se a lista de entrevistados por esta pesquisa. 

 
Tabela 2 – Lista de entrevistados na pesquisa 

ENTREVISTADO(A) ORGANIZAÇÃO CURRÍCULO 
Ana de Souza Pinto CPT Xinguara Educadora popular, atuando como agente de 

Pastoral da Comissão Pastoral da Terra – CPT, 
primeiramente no nordeste do Mato Grosso, e desde 

1983, no sul do Pará. Sua ação é voltada para o 

apoio à organização dos/as trabalhadores/as rurais, 

na luta para a democratização da terra, no combate 

à violência, impunidade e no combate ao trabalho 

escravo25. 

Carlos Nicodemos Projeto Legal “Advogado com formação jurídica pela Universidade 

Gama Filho (graduação, 1990). Especialista em 

Docência para o Ensino Superior pela Faculdade 
Bétehencort da Silva/Rio de Janeiro (1996). 

Especialista em Direitos Humanos pela Universidad 

Complutense de Madri/España (1999). Diplomado 

Superior em Direito Penal pela Universidad Nacional 

de Educación a Distancia- Madrid/España (2002). 

Membro da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB/RJ e da Comissão de Direitos Humanos do 
Conselho Federal da OAB. Presidente do Conselho 

Estadual dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes do Estado do Rio de Janeiro 

(2009/2010). Vice-Presidente do Conselho Nacional 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

(2014/2015. Professor de Direito Penal, 

Criminologia e Direito da Criança e do Adolescente 

 
25 Texto fornecido pela entrevistada. 
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na [...] UNIGRANRIO (1995-2008), Faculdade de 

Direito de Valença (2001/2002), IBMEC (2008/2010) 

UCAM (2002 até o momento). Fundador da 

Organização de Direitos Humanos Projeto Legal 

(1993).” (SILVA, 2017) 

Davi Quintanilha 
Failde de Azevedo 

DPESP “Defensor Público do Estado de São Paulo. 

Coordenador do Núcleo Especializado de Cidadania 

e Direitos Humanos da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo (2020-2022). Ex-Coordenador 

Auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e 

Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo (2016-2020). Ex-Membro do Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

de São Paulo (CONDEPE) (2016-2020). Graduado 

em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo. Pós-Graduado 
em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela FGV-

SP (especialização). Mestre em Direitos Humanos 

pela FD-USP (área de concentração: Direitos 

Humanos). Doutorando em Direito Internacional 

pela FD-USP (área de concentração: Direito 

Internacional Público). Ex-bolsista de Iniciação 

Científica da Pró-reitoria de Graduação da USP - 

Programa Ensinar com Pesquisa 2009; ex-bolsista 
do Deutscher Akademischer Austauschdienst, 

DAAD Hochschulwinterkurs, Universität Duisburg-

Essen, Campus Essen, Fakultät für 

Geisteswissenschaften; ex-bolsista do Santander 

Universidades - Programa TOP UK, University of 

Oxford. Ex-pesquisador auxiliar do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada.” (AZEVEDO, 2022) 

Eduardo Baker Justiça Global Advogado na organização de direitos humanos 
Justiça Global, Doutor em Direito pela PUC-Rio, e 

Mestre em Direito Penal pela UERJ26 

Fábio Amado DPRJ  Coordenador de direitos humanos e Defensor 

Público da DPRJ e mestre em Direito pela UERJ27 

 
26 Texto fornecido pelo entrevistado. 
27 Texto fornecido pelo entrevistado. 
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Gilmar Mauro MST Membro da coordenação nacional do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) 

(SEDINI, 2021). 

Isabel Penido DPU São Paulo Defensora Pública Federal em São Paulo/SP. 

Exerceu o mandato de Defensora Pública 

Interamericana entre 2016 e 2019. Atualmente atua 

como Coordenadora Executiva da Unidade de 

Fiscalização e Monitoramento das Decisões da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos no CNJ. 

Doutoranda em Direito Internacional pela USP. 

Mestre em Direitos Humanos pela Nottingham 

University (Inglaterra) e Bacharela em Direito pela 

UFMG28. 

Isabel Pereira ISER Mestre em Direito Internacional e Direitos Humanos 

pela Universidade para a Paz (UPeace, Costa Rica), 

advogada formada pela PUC-RJ, possui experiência 

no campo dos Direitos Humanos e Direito 
Humanitário tendo trabalhado na Comissão de 

Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 

ALERJ, no Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados, no Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha e na FASE. Atualmente atua como 

coordenadora de área no Instituto de Estudos da 

Religião – ISER29. 

João Paulo de 
Godoy 

Conectas Advogado na Conectas Direitos Humanos. Formou-
se em Direito pela USP, onde também cursou 

Ciências Sociais. Aproximou-se da pauta de direitos 

humanos ainda na graduação, quando integrou o 

GDUCC (Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e 

Comunidade) e o SAJU (Serviço de Assessoria 

Jurídica Popular)30. 

Monique Cruz Justiça Global Assistente Social, mestre e doutoranda vinculada ao 

PPGSS/UFRJ, pesquisadora da Justiça Global 
associada à ABPN. Membra do Grupo de Pesquisa 

Sociabilidades Urbanas, Espaço Público e 

Mediação de Conflitos - Estado e Sociedade 

(GPSEM/PPGSS). Cátedra Internacional de Direito, 

 
28 Texto fornecido pela entrevistada. 
29 Texto fornecido pela entrevistada. 
30 Texto fornecido pelo entrevistado. 
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Antirracismos e Racializações Esperança Garcia – 

CIDAREG31. 

Pedro de Paula 
Lopes Almeida 

DPU Graduado em Direito pela FDR/UFPE. Mestre em 

Direito Ambiental pela UEA. Ex membro do pessoal 

associado junto à CIDH. Defensor Público Federal. 

Thales Arcoverde 
Treiger 

DPU Rio de Janeiro É Defensor Público Federal e desde 2016 atua como 

Defensor Regional de Direitos Humanos no Rio de 

Janeiro. Principalmente a partir da Intervenção 

Federal na segurança pública passou a atuar no 
tema, buscando sempre articulação com a 

sociedade civil e os movimentos sociais de 

favelas32. 

X Organização da 

Sociedade Civil com 

atuação 

internacional 

Essa entrevista está pendente de autorização pelo 

entrevistado, que, dessa forma, será tratado de 

forma anônima e identificado como “X”. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme observado, foram entrevistados diversos representantes de 

Organizações da Sociedade Civil, nacionais e internacionais, Defensores Públicos, 

estaduais e federais, e membros de movimentos sociais, de forma a obter um amplo 

rol de respostas e pontos de vista, que foram relacionados ao aporte teórico e 

possibilitaram as seguintes análises. 

 

5.1 Jurisdição Internacional 
 

De antemão, foi possível perceber que os entrevistados reconhecem a 

importância do SIDH. O Dr. Davi de Azevedo, Defensor Público do Estado de São 

Paulo e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo (DPESP), apontou que o SIDH traça padrões mínimos de proteção ao 

continente, os quais são utilizados como parâmetros para a atuação do dia a dia da 

DPESP. 

No mesmo sentido, o Dr. Pedro Almeida, da Defensoria Pública da União em 

Recife, entende que a jurisdição internacional de Direitos Humanos tem importância 

transcendental. Porém, acredita que ela ainda é pouco estudada e pouco assimilada, 

 
31 Texto fornecido pela entrevistada. 
32 Texto fornecido pelo entrevistado. 
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pois há objeções à adoção espontânea de parâmetros e standards internacionais de 

proteção de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, vislumbra que, muitas vezes, essa 

acaba sendo a única possibilidade de responsabilização dos Estados, como no caso 

da violência policial, em que as instituições policiais estão sujeitas a discursos de ódio, 

dificultando a persecução penal e a proteção de direitos no âmbito interno. 

O Dr. Thales Treiger, da Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro, 

também entende que, quando há atenção internacional para um determinado 

problema, a elite brasileira tende a se impressionar mais. Apesar disso, a importância 

ainda se concentra nessa questão discursiva e não na efetiva reparação. Mencionou 

como a sentença da Corte no caso Favela Nova Brasília auxiliou na mudança de 

discursos, de forma que as decisões internacionais servem como forma de incidir na 

luta. 

Essa luta acaba favorecida a partir de um acúmulo de vitórias ao longo do 

tempo, conforme mencionado pela Dra. Isabel Pereira, do ISER (Organização da 

Sociedade Civil), que atua como co-peticionário do caso Favela Nova Brasília. 

Segundo ela, também há a questão da simbologia e do peso em se ter juristas tão 

reconhecidos, como os juízes e juíza da Corte IDH, formulando um direito. 

Ana Souza, da CPT Xinguara (Organização da Sociedade Civil), entende que 

a atuação internacional compõe uma estratégia de atuação frente aos problemas 

sociais gravíssimos e que têm aspectos organizativos, jurídicos e políticos, de forma 

que fomente a luta pela defesa dos Direitos Humanos. 

Gilmar Mauro, representante do Movimento Sem Terra (MST) – movimento 

social de luta por reforma agrária –, também entende que a jurisdição internacional é 

uma construção histórica importante de setores progressistas e que ajudaram e 

ajudam a obrigar os governos a cumprir e pagar por crimes cometidos, muitas vezes, 

pelo próprio Estado. Assim, considerando que os países Americanos viveram, e ainda 

vivem, graves instabilidades políticas e desrespeitos aos Direitos Humanos, é 

primordial ter mais uma alternativa, mais um caminho para a busca de justiça. Apesar 

disso, entende que é necessária uma reforma mais ampla de questões estruturais, 

principalmente com relação à alimentação, ao desemprego estrutural e à 

concentração de renda, riqueza e de terras. 

Fábio Amado, Defensor Público do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo 

de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), entende que a 

jurisdição internacional, mesmo que não necessariamente cumprida, fomenta a luta 
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de defesa de direitos, inspirando novos movimentos, organizações e discussões para 

evitar retrocessos, barbáries, discursos de ódio, discursos legitimadores de 

execuções sumárias, de modo que, mesmo com toda a dificuldade, a cultura de 

Direitos Humanos possa repelir excessos e abusos. 

Eduardo Baker, advogado da Justiça Global (Organização da Sociedade 

Civil), entende que existem dois critérios de importância: a questão jurídica e a 

mobilização. Quanto à questão jurídica, ela tem uma limitação, uma vez que o Estado 

Brasileiro costuma pagar as indenizações, mas deixa de cumprir as políticas públicas 

e questões mais estruturais de não repetição, além da falta de controle de 

convencionalidade pelo judiciário interno. Já o impacto simbólico é mais positivo, uma 

vez que os instrumentos internacionais se tornam locais através dos quais os 

movimentos e as pessoas se mobilizam, constroem articulações e redes de atuação 

que impulsionam as temáticas – a questão da mobilização será melhor abordada no 

decorrer desse capítulo. Assim, o litígio faz parte dessa estratégia mais ampla, na qual 

ele se insere, como forma de pressão, no legislativo, no judiciário e no executivo. 

Monique Cruz, pesquisadora do Justiça Global, também entende que a 

jurisdição internacional é uma ferramenta importante, principalmente quanto às 

articulações, mas também por munir a atuação da sociedade civil e das pessoas para 

demandar direitos e respeito a direitos nas instituições. Principalmente no cenário de 

racismo estrutural, onde mais da metade da população tem seus direitos 

permanentemente negados, é fundamental nutrir as lutas diárias com esses 

instrumentos. 

Nesse sentido, Carlos Nicodemos, advogado do Projeto Legal (Organização 

da Sociedade Civil), compreende que operar no SIDH é uma forma de fortalecer as 

relações multilaterais no campo do direito internacional – que compreende os 

compromissos firmados pelos Estados e os sistemas de proteção – e buscar, através 

desses mecanismos, assegurar as premissas de segurança, paz, democracia e 

Direitos Humanos. 

Compreende que o SIDH tem uma estrutura importante e muito orientada pelo 

terceiro setor. Além de afirmar que há um papel simbólico dos mecanismos 

internacionais, reconhece que muitas vezes, em momentos de retrocessos, eles são 

acionados sem o rigor necessário e sem o formalismo normativo, o que acaba 

impedindo uma tramitação mais resolutiva. 
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X, que atua em uma Organização da Sociedade Civil com abrangência 

internacional, afirma que, nesses momentos de retrocessos, os mecanismos 

internacionais são muito necessários, mas os Estados também tendem a fechar o 

canal para o diálogo, o que pode esvaziar a importância do SIDH. Por outro lado, 

afirma que a subsidiariedade do SIDH – questão de esgotamento das vias internas – 

é um dos principais indicadores da sua importância e do seu impacto, já que 

representa uma última esperança para as vítimas de violações de Direitos Humanos. 

Vítimas essas que, no caso da falta de resolutiva interna da violência policial, 

vislumbram no SIDH uma maior imparcialidade do que na jurisdição interna. 

João Godoy, advogado da Conectas (Organização da Sociedade Civil), 

também relatou que o sistema é mais aberto, amigável e receptivo aos Direitos 

Humanos que os sistemas de justiça tradicionais. Além disso, ele entende que os 

casos decididos têm relevância, ao mesmo tempo em que acredita que o SIDH transita 

entre um espaço de mediação e um espaço de jurisdição semi-implementada no 

Brasil, uma vez que os objetivos não são alcançados caso o Estado resolva não 

cumprir as decisões. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre a crítica e a 

cobrança, sem desestimular o Estado – que precisa estar disposto a cumprir o que for 

orientado. 

Mencionou César Rodríguez-Garavito e a questão do que se esperar 

simbolicamente e juridicamente do litígio estratégico. Do ponto de vista mais formal, 

existem muitos obstáculos, e deve-se sempre priorizar os interesses das famílias e 

das vítimas, para melhorar a sua situação. Contudo, do ponto de vista simbólico, 

acredita que tem um impacto grande e bastante relevância. Apesar de o governo não 

se importar tanto com as denúncias e críticas internacionais, ainda há um impacto 

simbólico grande – até por poder embasar atividades da sociedade civil no Brasil, em 

outras instâncias. 

Entende que, em momentos de retrocesso, a jurisdição é sempre uma opção, 

mas o impacto efetivo vai depender da discricionariedade ou arbitrariedade de quem 

está no Governo Federal, de forma que é importante articular com outras iniciativas, 

para ganhar força. 

Dito isso, observa-se, mesmo com os problemas mencionados, que as 

entrevistas reiteraram a potência de se vocalizar os problemas (MACIEL, 2017) no 

Sistema Interamericano para se propor e debater mudanças (CARDOSO, E., 2012), 
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com a esperança de que o modelo bumerangue pressione os governos (SIKKINK, 

2017). 

Além disso, outro ponto que será abordado mais adiante é a importância de 

se mobilizar recursos de mídia, que complementam as estratégias de advocacia 

transnacional, junto com os movimentos sociais e redes de ativismo (RODRÍGUEZ-

GARAVITO, 2014). Nesse sentido, importa compreender o impacto do SIDH. 

 

5.2 Respostas da CIDH: pressões e mobilizações 
 

Essa pressão exercida pelo governo, segundo João Godoy, muitas vezes 

reflete em mais pressões internas, já que, mesmo que as violações não sejam 

cometidas pelo Governo Federal, quando este requisita informações dos estados 

federados para responder ao SIDH, acaba gerando uma motivação “semijurídica” para 

o andamento dos processos no âmbito nacional; por isso a importância de se fazer 

uma ação articulada, com cobranças internacionais e nacionais, somadas com a 

mobilização em outros setores de comunicação, em um trabalho de engajamento, 

como forma a atrair a atenção do público para o tema. 

Acredita, ainda, que é importante fomentar a cultura de assimilação das 

decisões do SIDH no Brasil, pois elas são bem fundamentadas e têm uma grande 

robustez jurídica que fomenta a cultura de Direitos Humanos. Godoy pontuou que, 

apesar da falta de cultura em litigância estratégica, alguns casos de sucesso e com 

repercussão estão aumentando a procura pelo sistema, que, segundo ele, não é de 

tão difícil acesso, apesar de se inserir na roupagem do universo jurídico. Dessa forma, 

é preciso fazer um trabalho de divulgação e promoção do SIDH no Brasil. 

Carlos Nicodemos também evidenciou a necessidade de se capacitar 

advogados para atuar no sistema, uma vez que é preciso conhecer e se apropriar da 

engenharia dessa litigância. Em razão disso, organizou um curso sobre advocacia no 

SIDH e que foi ministrado em diversas Seções da OAB. 

Isso pode ser relacionado ao entendimento de Cançado Trindade acerca da 

educação em Direitos Humanos e à difusão das decisões do SIDH, ao fim das 

reservas aos tratados, à regulamentação do controle ou supervisão internacional e à 

aplicabilidade direta da normativa internacional (CANÇADO TRINDADE, 1999). 

O SIDH, segundo Ana Souza, tem uma importância política e histórica que 

possibilitou diversos avanços, e é fundamental a pressão sistemática e articulada no 
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plano internacional em um país com a convivência de diversas violações de Direitos 

Humanos, para que se dê visibilidade e se pressione o Estado. 

Assim, Fábio Amado entende que a CIDH tem um papel fundamental – 

mencionando o modelo bumerangue – de dar visibilidade aos casos, e que ela 

possibilita a construção de uma rede de atuação e articulação da sociedade civil de 

apoio às vítimas – que também ganham voz a partir da repercussão midiática. 

Gilmar Mauro também vislumbra que é um foro para se buscar uma justiça 

imparcial e mais resolutiva nos casos e simbologias que ajudam no debate sobre 

Direitos Humanos no Brasil. 

Nesse sentido, Pedro Almeida afirmou que é necessária a existência de um 

mecanismo judicial (Corte IDH) ou quase judicial (CIDH) de caráter supranacional que 

seja um intérprete legítimo de documentos internacionais e que possibilite a 

internalização de parâmetros estabelecidos, de forma a trazer ganhos qualitativos com 

abordagens técnicas e bem fundamentadas, e quantitativos com relação ao tempo, 

por agilizarem a internalização e aplicação de standards. 

Segundo ele, entretanto, vigora o entendimento jurisdicional equivocado de 

que os pronunciamentos da CIDH têm caráter orientativo não vinculante, citando 

Cançado Trindade no sentido de que, se o país aderiu de boa-fé a um instrumento 

internacional que consagra a existência da CIDH, então precisa observar suas 

decisões e recomendações. Mencionou como a proibição do uso de autos de 

resistência é um exemplo positivo do impacto de uma decisão da Corte IDH. 

Ademais, Fábio Amado entende que o sistema reforça os standards de 

proteção que fornecem informações para atuações legislativas, decisões judiciais e 

para a gestão pública. Ainda que não seja amplamente respeitado e as 

recomendações e decisões não sejam totalmente cumpridas, ele serve para 

estabelecer vetores hermenêuticos fundamentais e cruciais para a formulação de 

políticas públicas. 

Davi de Azevedo reforçou o impacto simbólico interno de um caso decidido 

pelo SIDH, apesar da dificuldade em dar cumprimento às decisões, que muitas vezes 

dependem da “vontade política” do governo em tratar ou não do tema – assim como 

mencionado por João Godoy. Apesar de reconhecer que não há, exatamente, um 

mecanismo que obrigue o cumprimento das medidas estruturais, abre-se uma 

oportunidade de se trabalhar isso na jurisdição interna, o que é bem importante para 

a Defensoria. Também mencionou como positiva a atuação do CNJ na execução da 
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condenação na Corte IDH do caso Favela Nova Brasília, que será abordado no 

decorrer deste capítulo. 

Essa “vontade política” é traduzida nos cenários de oportunidade e restrições 

(MACIEL, 2017), na qual a sociedade civil precisa trabalhar e se articular de modo a 

escancarar o problema e buscar melhorias práticas, de forma a monitorar as situações 

de violação, selecionar e construir casos, denunciar de forma nacional e internacional 

e promover educação em Direitos Humanos (MACIEL, 2017). 

Com relação a essa circunstância política, Eduardo Baker exemplificou como, 

no caso Damião Ximenes Lopes (caso sobre um hospital psiquiátrico), houve uma 

disposição do governo em se apropriar da decisão para impulsionar determinadas 

pautas. Já no tema da violência policial, os governos não parecem interessados e 

dispostos a mudar o cenário, tanto no âmbito federal, quanto no estadual – apesar de 

ressaltar que, às vezes, os governos estaduais se apropriam da decisão para pleitear 

verbas e fundos do Governo Federal. 

Eduardo Baker apontou, entretanto, que se não fosse possível uma 

consequência prática, eles não estariam fazendo e fomentando a litigância, então 

ainda acreditam que pode ter algum resultado; mesmo que uma decisão internacional 

não vá, sozinha, resolver o problema, pelo menos ajuda a caminhar em algumas 

direções. Como essas questões envolvem políticas públicas, ou seja, dependem de 

manifestação governamental, cabe à sociedade civil, aos movimentos e às pessoas 

exercer pressão sobre o governo para ter resultados. Afirma que o momento está ruim, 

mas que ele acredita que é possível, sim, ter resultados. 

Monique Cruz relatou que a temática da violência policial é muito complexa, 

principalmente considerando o histórico de criminalização e repressão de uma 

população que está na miséria e passando fome. Isso seria uma característica basilar 

da segurança pública do Brasil, que é uma pauta que mobiliza eleições e, inclusive, 

mobiliza criação de grupos econômicos armados. Mas também acredita que é um 

instrumento importante, citando avanços históricos, como a Lei Maria da Penha, que 

também é fruto de uma série de lutas históricas do movimento de mulheres, e que 

aconteceu em uma situação de um governo mais disposto, ensejando a criação de 

diversas políticas públicas para atender as vítimas de violência doméstica. 

Cita-se, nesse ensejo, a Coordenação Executiva da Unidade de 

Monitoramento e Fiscalização das decisões da Corte IDH no CNJ, na qual Isabel 

Penido atua, reforçando a sua importância para estruturar e tirar essas decisões do 
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papel, internalizando-as, embora ressalte que muitos pontos demandam decisões 

judiciárias e políticas. 

Isabel Penido também ressaltou que a efetividade não é uma “questão de tudo 

ou nada” e que são passos incrementais que ensejam uma mudança cultural – de 

entendimento de documentos em espanhol e do papel do SIDH –, e que um passo 

importante consiste em pensar em outras experiências nos passos dados em direção 

à captação da riqueza produzida pela CIDH. 

Nesse cenário, a Corte IDH, por proferir uma sentença judicial, pesa mais em 

um cenário de litígio estratégico. Apesar disso, as relatorias produzidas pela CIDH 

permitem a sistematização de debates mais atuais, como na questão da pandemia de 

COVID-19, fomentando um debate em Direitos Humanos mais atual e de forma mais 

rápida do que a Corte poderia prover. Assim, a combinação CIDH e Corte IDH é mais 

do que só a questão da vinculação das decisões, também devendo ser levados em 

conta aspectos de implementação e enforcement sobre os mecanismos de 

monitoramento, que permitem que os assuntos fiquem em movimento. 

Nesse cenário, aponta que, em sua atuação no CNJ, buscam entender se o 

foco deve ser implementar a decisão ou abordar seu impacto, mas que entendem que 

é uma oportunidade de transformação no sistema com decisões que já estão em 

campo. Mesmo que não se resolva todo o problema da violência policial, é fomentado 

um debate público qualificado. Reforça, ainda, o peso que é o reconhecimento do 

problema como uma grave violação de Direitos Humanos, com impactos sociais, 

econômicos e políticos que possibilitam uma mobilização rumo a soluções. 

Em termos estratégicos, conforme trazido por Isabel Penido, há um peso na 

declaração de grave violação de Direitos Humanos e a preocupação com a imagem 

internacional pode influenciar mudanças políticas por meio dos interesses 

instrumentais e pressões materiais (RISSE; SIKKINK, 2008). 

Nessa seara, Carlos Nicodemos problematizou o caráter recomendatório da 

CIDH, o que torna sua efetividade muito mais simbólica, pois não há muito 

cumprimento do que é estabelecido. Por outro lado, há sempre o risco de um caso ser 

enviado à Corte, cuja sentença é vinculante e obrigatória. 

Segundo X, a não vinculação dos relatórios de mérito da CIDH acaba 

limitando o impacto e a efetividade das decisões, principalmente no contexto brasileiro 

de grande resistência ao direito internacional. Apesar disso, dependendo dos atores 

envolvidos, pode se ter uma maior boa vontade em cumprir as recomendações, 
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mencionando as tratativas do Ministério Público de desarquivamento dos processos 

do caso Favela Nova Brasília na época do relatório de mérito. 

Entretanto, segundo ele, é possível que o receio de que o caso Favela Nova 

Brasília fosse enviado à Corte – cujas sentenças possuem caráter vinculante 

reconhecido pelo Estado – tenha ensejado algumas respostas mais efetivas do Estado 

ainda durante a tramitação na CIDH, diferentemente de outros casos que não foram 

enviados, e talvez houvesse uma propensão menor do Estado em efetivar respostas 

mais concretas, caso a demanda se desenrolasse de forma diversa no SIDH. 

Nesse sentido, a atuação estratégica da sua organização busca irradiar 

efeitos para além daquela vítima e situação concreta, fomentando mudança estrutural 

e o maior impacto possível. Além disso, mencionou como a CIDH veicula diversos 

tipos de respostas, como os informes de países. A questão da violência policial já fora 

mencionada no relatório referente a 1997, e o informe de 2021 a trouxe com grande 

peso, de forma que a sociedade civil adota como estratégia a utilização desses 

pronunciamentos para fortalecer o litígio de alguma forma, como em argumentos de 

autoridade em petições no STF. Mesmo que não sejam vinculantes, servem como 

reforço argumentativo. 

Também evidenciou que, ao olhar dados frios sobre cumprimento de medidas, 

as pessoas tendem a acreditar que o SIDH é ineficiente e não tem impactos, 

ressaltando, contudo, que a fase de seguimento de recomendações, após as decisões 

dos casos, abre um foro para que se discuta constantemente o assunto. Desse modo, 

cada caso se torna um foro em si mesmo, no qual são apresentados relatórios pelos 

peticionários e pelos Estados sobre o estágio de cumprimento, os quais são 

sistematizados e publicados no relatório anual da CIDH. 

Assim, X entende que esse foro se torna um novo palco para a litigância 

estratégica, tanto com relação ao que será incluído no relatório, quanto para utilizar o 

momento de elaboração dos relatórios como oportunidade para buscar espaços 

institucionais que estejam dispostos a promover avanços no cumprimento. Dessa 

forma, ficou evidenciado que não se trata apenas de uma discussão de tudo ou nada, 

ganhar ou perder (MACIEL, 2017), mas sim das possibilidades de mudança interna a 

partir desses foros. 

Além disso, Eduardo Baker acredita que há um peso muito grande – e às 

vezes esquecido – em se ter o reconhecimento de um órgão internacional, ensejando 

o reconhecimento nacional, de que a violação realmente aconteceu e que o Estado é 
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culpado por ela – e se desculpando por isso. Para as famílias, depois de anos lutando 

por justiça, isso tem um impacto do ponto de vista simbólico e afetivo emocional. 

As reparações pecuniárias foram apontadas como o maior exemplo de 

aplicabilidade prática do SIDH, uma vez que esse aspecto é mais tangível, e seu 

adimplemento é mais respeitado pelo Estado, apesar da demora em se ter a decisão 

(João Godoy). As questões estruturais, por sua vez, apresentam uma implementação 

mais complexa, e isso depende da composição política dos órgãos ali envolvidos 

(João Godoy). 

Isabel Pereira também enfatizou que, no caso Favela Nova Brasília, a questão 

das indenizações está quase finalizada, mas que os pontos relativos às medidas de 

não repetição e de garantias de não repetição são os mais demorados, assim como 

questões que envolvam o judiciário e o Ministério Público. 

Fábio Amado também ressaltou que, geralmente, o Brasil só obedece a parte 

de reparação pecuniária; por mais que haja fundamentos de não repetição e outras 

dinâmicas, eles são mais desrespeitados – principalmente no âmbito das 

recomendações da CIDH. Existem casos de sucesso, como o caso Maria da Penha, 

mas costuma ser necessária uma estratégia complementar movendo a sociedade civil 

para que se construa uma rede de atuação e articulação, principalmente de apoio às 

vítimas, pois os casos não têm a devida atenção, inclusive para evitar revitimação. 

“Aguardar as recomendações da Comissão e acreditar que haverá uma mudança no 

sistema que tem esse lado racista do torturador é uma absoluta ilusão de quem não 

conhece o sistema” (AMADO, 2022). 

A sentença do caso Favela Nova Brasília, único de violência policial decidido 

pela Corte IDH, foi mencionada de maneira positiva pelos entrevistados, por ter 

possibilitado o surgimento de ações nacionais que impulsionaram o tema, como a 

ADPF 635, segundo Isabel Pereira. Apesar de mais ampla que a sentença da Corte 

IDH, a ADPF traz elementos dessa condenação para o fim de parametrizar o problema 

da violência policial no Rio de Janeiro como um descumprimento de preceito 

fundamental. Nesse cenário, o STF, ao julgar ações como a ADPF 635, pode exercer 

sanções internamente, auxiliando na temática caso as questões sejam trabalhadas de 

forma coordenada. 

Isabel Pereira mencionou algumas iniciativas para cumprimento dos pontos 

resolutivos da sentença do caso Favela Nova Brasília, mas que se complicaram com 

o cenário político após as eleições de 2018, assim como as questões governamentais 
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do Rio de Janeiro, que pouco avançaram, apesar de esforços do Ministério Público e 

da Defensoria Pública. Segundo ela, como a sentença abarca diversos pontos, é 

complexo seu cumprimento de forma total. 

Ainda com relação à sentença do caso Favela Nova Brasília, Thales Treiger 

mencionou como a decisão serviu como modo de sensibilização e de fortalecimento 

das denúncias no âmbito nacional. Assim, João Godoy explicou como isso 

impulsionou o andamento e desarquivamento dos casos na jurisdição nacional, os 

quais, apesar de não terem grandes consequências práticas, mostram a importância 

de se fazer uma ação articulada. Ou seja, ao mesmo tempo em que há a cobrança 

internacional, deve-se ter ações e medidas aqui dentro. E o papel da sociedade civil 

é fazer com que os órgãos nacionais cumpram as determinações internacionais. 

Dessa forma, observa-se a necessidade de que os litígios sejam amplos e 

mobilizem recursos extrajudiciais e judiciais, por meio de lobby e advocacy, assim 

como a necessidade de atuação em conjunto entre a sociedade civil e redes de 

comunicação, tal como conceituado por Gomes (2019), mobilizando recursos 

jurídicos, políticos e sociais. 

João Godoy também mencionou a ADPF 635, que utilizou da condenação no 

caso Favela Nova Brasília como fundamento jurídico, mostrando que essa decisão 

continuava sendo desrespeitada, e buscando fazer uma espécie de implementação 

judicial das decisões. Isso porque, segundo ele, o judiciário ainda é muito refratário, e 

eles buscam fortalecer a internalização de normas internacionais, tanto das que o 

Brasil é signatário e aprovadas no rito do art. 5º, § 4º, CF (BRASIL, [2022]), de normas 

jus cogens, que também são uma fonte de direito, ou de precedentes da CIDH e da 

Corte IDH. Assim, para fortalecer o judiciário interno, é preciso construir essa cultura 

de assimilação das decisões do SIDH, até por elas serem muito bem fundamentadas 

e trazerem um argumento jurídico muito robusto, fazendo paralelos com a nossa 

própria Constituição e fomentando a cultura de Direitos Humanos. 

Segundo ele, na ADPF 635, por exemplo, o Ministro Edson Fachin (relator do 

processo) utilizou precedentes do caso Favela Nova Brasília – que foram levados 

inclusive em algumas petições de amicus curiae organizadas pela sociedade civil – e 

entendeu que elas têm uma autoexecutoridade – no sentido de que não caberia ao 

STF ratificar o cumprimento –, mas que não estavam sendo respeitadas e 

fundamentaram a concessão de medidas cautelares. Apesar desse caminho positivo, 

o atual contexto político interno é muito complexo e carente de diálogo com órgãos 
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federais, órgãos policiais, e até mesmo com o Ministério Público, que não cumprem 

as decisões e muitas vezes são coniventes com o estado de violência policial 

instaurado. 

Para isso, Eduardo Baker reforça que a construção de redes de organizações, 

que se mobilizem de forma matemática, é muito importante para a litigância, até para 

mobilizar os movimentos e as pessoas para pressionar o governo, pois só aguardar a 

sentença da Corte não é suficiente. Além disso, os familiares e suas lutas têm um 

papel fundamental em manter a situação viva e fomentar casos emblemáticos – que 

cumprem um papel no coletivo ocular da temática. Nesse cenário, Monique Cruz 

entende que o caso Maicon (Petição 1453-06 – Maicon de Souza Silva, Renato da 

Silva Paixão e outros) pode ter grande importância por evidenciar a vitimação de 

crianças pela violência policial – que ainda estão isentas dos estereótipos e 

preconceitos – e pela atuação simbólica do pai de Maicon na busca por justiça 

(pedindo, dentre outras coisas, o reconhecimento da culpa estatal, conforme 

supramencionado). 

Thales Treiger também apontou que a mobilização funciona e abre portas 

para que as organizações e pessoas efetivamente consigam a reparação. Além disso, 

as decisões acabam por abrir melhor os serviços públicos a essa temática. 

Pedro Almeida entende que as decisões e os documentos municiam a 

sociedade civil para pressionar as autoridades nacionais pela adoção de certas 

posturas e possibilitam a difusão do conhecimento de Direitos Humanos por todo o 

continente americano. Pressão essa que é conceituada por Sikkink (2017) e que 

fornece voz aos ativistas, influenciando na construção e implementação de direitos 

(MCCANN, 2004). 

Foi interessante notar, conforme apontado por João Godoy, como a pressão 

ocasionada pelo litígio internacional e conceituada de “fora para dentro” também pode 

acontecer por dentro do Estado, já que o Governo Federal requisita informações a 

outros setores, instituições e entes federativos, o que acaba fomentando mudanças 

ou, ao menos, desconfortos e tratativas de resoluções internas. 

Apesar disso, Isabel Pereira apontou que a mobilização social gerada pelos 

casos no Brasil é uma mobilização social “especializada”, no sentido que apenas a 

sociedade civil e movimentos muito específicos estão apropriados e conhecem a 

sentença da Corte IDH, tornando-a um instrumento da sociedade civil organizada. 
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Assim, ainda falta uma mobilização mais ampla das pessoas realmente conhecerem 

esses documentos. 

Dessa forma, Isabel Penido acredita que há uma demanda de tornar a 

produção do SIDH mais acessível, uma cultura de consulta para a população. Reforça 

a necessidade de educação em Direitos Humanos (MACIEL, 2017), que seja 

emancipatória e transformadora (PIOVESAN; LEGALE, 2020) e promova difusão das 

decisões do SIDH (CANÇADO TRINDADE, 1999). É nesse cenário que serão 

abordados os problemas e a possibilidade de fortalecimento do SIDH. 

 

5.3 Problemas do SIDH e oportunidades de fortalecimento 
 

Um dos principais problemas mencionados foi a demora em se ter decisões 

nos casos e o represamento de casos que aguardam admissibilidade, além da 

resistência de se implementar questões de não repetição e de se aplicar o controle de 

convencionalidade pelo judiciário brasileiro. 

Segundo Carlos Nicodemos, a demora no processamento dos casos, 

veiculada também a uma estratégia de prazos largos e renovação dos prazos durante 

o processamento – sem que haja uma penalidade objetiva pelo descumprimento – 

acaba desgastando as vítimas, esvaziando o tema e enfraquecendo as pautas, de 

forma que a CIDH se torna um espaço simbólico. Reconhece esforços para melhorar 

o cenário, principalmente durante a gestão de Paulo Abrão, e com relação ao 

chamamento de audiências públicas para tentar driblar a demora através de outros 

mecanismos. 

Acredita que existam muitos problemas com relação à carência de recursos e 

de pessoal, ao alto volume de casos e à existência de países com muitas violações 

de Direitos Humanos, de forma que seria necessário refazer o regimento, as fases e 

etapas de admissibilidade e mérito, para que o SIDH fosse ágil, mais célere, com 

procedimentos mais objetivos, encurtando etapas e devolvendo de maneira mais 

imediata uma proteção de Direitos Humanos. 

A demora, segundo Pedro Almeida, é reconhecida pela CIDH, principalmente 

porque durante anos houve um delay na apreciação das petições iniciais, 

principalmente na fase de admissibilidade. Importa compreender que essa é uma das 

grandes dificuldades encontradas na pesquisa, uma vez que muitos casos estão 

represados antes do relatório de admissibilidade, o que impede o acesso e 
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mapeamento – segundo Piovesan e Legale (2020), há dez vezes mais casos do que 

é possível mapear. 

Nesse sentido, Fábio Amado afirma que demorou cerca de dez anos para que 

houvesse a admissão da maioria dos casos apresentados pela Defensoria, e que essa 

morosidade é frustrante, principalmente com relação às vítimas – apesar de 

reconhecer que a Corte IDH, considerando ser uma corte internacional, tem uma 

celeridade razoável. 

Pedro Almeida e Eduardo Baker, que trabalharam na CIDH, reconheceram 

como a falta de recursos humanos e monetários é o principal causador dessa demora, 

assim como o volume de casos recebidos (João Godoy). Segundo Eduardo Baker, 

não há interesse dos Estados nesse fortalecimento, vez que a lentidão os beneficia. 

Fábio Amado entende que essa insuficiência de recursos humanos e tecnológicos 

acaba por fragilizar o sistema. 

X entende que a CIDH vem apresentando avanços com relação a essa 

demora, notando um aumento drástico no número de casos enviados à Corte IDH, e 

uma agilidade no ritmo dos casos em fases de admissibilidade e mérito. Também 

reforça que essa demora é ocasionada por diversos fatores, que às vezes escapam 

da própria Comissão, como a ausência de respostas dos peticionários e/ou diálogos 

improdutivos entre as partes, principalmente durante as tratativas de solução 

amistosa. 

Relatou que a CIDH tem se esforçado para resolver essa situação, mas talvez 

com uma dose extrema. Sendo assim, é preciso prezar pelo equilíbrio entre resolver 

o atraso processual crônico e garantir o devido transcorrer do caso, principalmente 

considerando que se trata de violações de Direitos Humanos, cujas vítimas estão em 

situação de vulnerabilidade, e em razão das quais as organizações estão litigando 

contra os Estados, ocasionando uma disparidade de armas. Dessa forma, se a CIDH 

adotar a celeridade como principal valor, pode tomar medidas um pouco 

desproporcionais. 

Também foi reforçado o ponto da transparência e inefetividade dos sistemas 

eletrônicos de processamento – novamente passíveis de serem resolvidos com 

aplicação de recursos –, apesar de notarem tratativas de aprimoramento e agilização 

por parte do SIDH ainda insuficientes, como o SIMORE, que poderia abranger os 

casos e não só as recomendações, como observado por X. Os cadernos de 

jurisprudência foram apontados como um facilitador, mas também insuficiente. 
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Eduardo Baker apontou que os mecanismos de busca deveriam possibilitar recortes 

mais específicos, o que facilitaria o trabalho acadêmico e da sociedade civil, em 

especial para utilizar os documentos como munição da sociedade civil. Nesse cenário, 

Pedro Almeida sugeriu que os sistemas eletrônicos judiciários do Brasil fossem 

utilizados como parâmetros, por terem bastante qualidade. 

Eduardo Baker reforçou que o sistema de admissibilidade melhorou, pois 

antes não era cronológico. Com relação ao processamento e à transparência de 

casos, o Dr. João Godoy aponta que percebeu uma tentativa de normalização e 

modernização do sistema, mas que pode ter sido interrompida pela não recondução 

de Paulo Abrão ao cargo de Secretário-Executivo da CIDH (SENRA, 2020). 

Nesse cenário da demora, Isabel Pereira mostrou sua preocupação pessoal 

a respeito de uma revitimização das vítimas sobreviventes e testemunhas, em ter que 

viver tudo novamente quase 30 anos depois – isso se pensarmos na demora em 

esgotar inexitosamente a jurisdição nacional e na demora em se ter uma decisão pelo 

SIDH. Eduardo Baker mencionou a demora do caso Maicon (Petição 1453-06 – 

Maicon de Souza Silva, Renato da Silva Paixão e outros), que consta na aba de 

admissibilidade, sendo que o fato ocorreu em 1996, a petição foi apresentada em 

2006, e o relatório de admissibilidade, emitido em 2014. 

Ademais, mencionou que informes mais gerais e relatórios podem ser 

eficientes em dar visibilidade aos problemas, por serem mais amplos que as 

demandas individuais, e como a Defensoria costuma se valer de novos casos para 

demonstrar desrespeito e continuidade de violações em casos já decididos. 

Pedro Almeida também problematizou o ponto da solução pacífica de 

controvérsias, estabelecida no artigo 24 da própria Carta da OEA (ORGANIZAÇÃO 

DOS ESTADOS AMERICANOS, 2014), mas que acaba dificultando a tomada de 

decisões mais incisivas pela práxis da diplomacia. Reforçou, ainda, que há falta de 

capacitação dos profissionais brasileiros, sejam advogados, representantes do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e Juízes, para apresentarem casos perante 

o SIDH. Nesse sentido, Fábio Amado entende que a inserção da temática em 

concursos públicos para ingresso em carreiras públicas, com tópicos específicos de 

Direitos Humanos, casos da Corte, atuação da CIDH, e até relatórios informativos, 

faria muita diferença na formação, capacitação e aperfeiçoamento dos atores – que 

muitas vezes desconhecem esse arcabouço. 
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Dessa forma, é preciso fazer um trabalho de divulgação e promoção do SIDH 

no Brasil, que inclusive é feito pela Conectas, para instruir a sociedade civil nessa 

atuação, para fundamentar bem e acompanhar o andamento dos casos. Nesse 

cenário de divulgação e propagação do SIDH, e de seus mecanismos e formas – até 

para mostrar que o acesso não é tão complexo –, é fundamental a atuação das 

Defensorias Públicas, por ser um órgão que poderia fazer esse acompanhamento 

pelos seu ethos institucional. 

Assim, Fábio Amado reforça que os avanços tecnológicos e de mídia 

auxiliaram a consolidar os instrumentos e objetos construídos pelos comissionados e 

juízes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Até porque, se não houver 

uma mobilização da mídia, a CIDH é sobremaneira desrespeitada. Segundo ele, 

considerando que a Defensoria submete casos estratégicos e que necessariamente 

não tiveram respostas internas (necessidade de esgotamento dos recursos internos), 

é uma luta muito grande sustentar um caso internacionalmente por quase duas 

décadas, até para manter o interesse das vítimas, de forma que a atuação no sistema 

sem uma estratégia de mídia e de mobilização social o torna ineficiente. 

Isso também ocorre em razão de haver resistência do judiciário brasileiro em 

reconhecer e adotar os standards de proteção e efetivo julgamento (Thales Treiger), 

citando resolução recente do CNJ (2022) para cumprimento desses parâmetros – que 

busca efetivar o controle de convencionalidade, que já deveria acontecer –, mas 

entendendo que é uma forma de luta. 

Com relação a esse último ponto, a parceria da Corte IDH com o CNJ para 

monitoramento de decisões – da qual a Dra. Isabel Penido participa –, e que elabora 

resoluções para aumentar o cumprimento de decisões, pode ensejar uma mudança 

positiva, como mencionado também por Davi de Azevedo, até para que o judiciário se 

aproprie dos standards (Thales Treiger e Pedro Almeida) e utilize-se desse arcabouço 

de Direitos Humanos (Fábio Amado). 

X reforçou a dificuldade dos Estados de entender o papel da CIDH, que foi 

criada de uma forma mais precária, sem cláusula específica de aceitação de 

competência e com um leque muito grande de funções, com o entendimento de que 

os seus pronunciamentos não são juridicamente vinculantes. A Corte, por outro lado, 

por ter sido criada por um tratado, com cláusula específica para sua competência, e 

se parecer mais com um tribunal, acaba sendo melhor compreendida e adotada pelos 

Estados. 
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Criticou tentativas passadas de fortalecimento conduzidas por Estados, que 

acabavam por diminuir e limitar a competência da CIDH, que estaria usurpando suas 

competências e adentrando questões internas de soberanias dos Estados – muito 

relacionado à questão de Belo Monte aqui no Brasil. Por isso, enxerga com resistência 

alguma reforma mais ampla do SIDH. Uma reforma, nesse sentido, precisaria contar 

com a participação da sociedade civil. Pensa também em um maior escrutínio dos 

candidatos a membros da CIDH e da Corte IDH, que deveriam passar por alguma 

sabatina – mencionando iniciativas da Washington College of Law (American 

University), da Open Society Justice Initiative (OSJI), do Centro pela Justiça e Direito 

Internacional (CEJIL) e da Due Process of Law Foundation (DPLF) (AMERICAN 

UNIVERSITY, 2021). 

Com relação à demora processual, entende que, apesar de ser um ponto 

importante, há um reconhecimento de que estão acontecendo avanços e que o 

principal debate é o equilíbrio entre a agilidade e o devido processamento. Também 

mencionou as medidas cautelares, que deveriam ser mais rápidas – pensando na 

natureza desse procedimento –, não tendo realizado plenamente o seu potencial. 

Dessa forma, seria interessante uma reforma do sistema de cautelares, até pensando 

que algumas das medidas adotadas são complicadas em se considerando uma 

situação de violência policial, uma vez que pode ser inefetiva a demanda por proteção 

da vítima pelo Estado, já que a violência tem origem na própria polícia, vinculada ao 

Estado. 

Reconheceu a importância das fichas de seguimento, publicadas todos os 

anos, nos informes anuais, que foram um grande avanço, permitindo que os casos 

não sejam esquecidos e que os espaços fiquem abertos. 

Acredita que é possível pensar em reestruturações que promovam mais 

efetividade do SIDH. Assim, a CIDH poderia ter um acompanhamento mais próximo 

– como o feito pela Corte IDH –, e talvez fosse possível aumentar a periodicidade de 

reuniões de trabalho sobre os casos, bem como melhorar o seguimento das 

recomendações. 

Com relação ao acesso direto à Corte, apesar de concordar que poderia 

contribuir com o cenário, entende que poderia fragilizar a Comissão, a qual, apesar 

de todos seus problemas e falta de recursos, tem uma atuação fundamental e um 

trabalho de qualidade. Além de enfraquecer a CIDH, entende que a Corte não teria 
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recursos para suportar uma litigância direta, sem instaurar uma crise de como gerir a 

situação, sendo que seria necessário aumentar muito o seu orçamento. 

Ademais, um acesso direto aumentaria o número de pessoas que entrariam 

com casos individualmente e, apesar de reconhecer a importância do discurso de que 

há uma porta aberta para indivíduos litigarem diretamente, entende que, na prática, 

há a necessidade de uma expertise técnica, principalmente no âmbito da Corte. Tanto 

que, na prática, a Corte desenvolveu a Defensoria Pública Interamericana, que 

precisaria ser muito fortalecida em caso de acesso direto. 

Entretanto, Carlos Nicodemos enxerga de maneira positiva o acesso direto à 

Corte, com o qual a CIDH se tornaria uma espécie de Ministério Público 

Interamericano, auxiliando os peticionários no litígio na Corte, conforme conceituado 

por Siddharta Legale (PIOVESAN; LEGALE, 2020). Entretanto, reforça a necessidade 

de filtros e disponibilização de advogados aos denunciantes e Estados, e uma 

repactuação dos interesses estatais que permita mais investimentos, estruturas e 

recursos humanos e materiais ao SIDH. 

Gilmar Mauro entende que há uma dificuldade dos setores de Direitos 

Humanos de transformar as violações em denúncias e levar adiante os casos, em 

razão da falta de recursos humanos e do volume de casos no SIDH, onde poucos 

casos são julgados. Por isso, enxerga um universo mais simbólico de Direitos 

Humanos, pois em poucas situações é feita justiça, enquanto milhares de outras 

sequer são levadas e/ou discutidas, representando uma defasagem muito grande 

entre o que se julga e o que deveria ser julgado. Assim, talvez as instituições 

internacionais estejam defasadas e precisem ser refeitas; não sendo possível, 

precisam ser fortalecidas, apesar de isso não ser de interesse dos Estados. 

Com relação à implementação, sugeriu-se o fortalecimento dos mecanismos 

de cumprimento de sentença (Isabel Pereira), apesar de reconhecer a dificuldade que 

seria se pensar em formas contundentes de se exigir esse cumprimento, considerando 

um cenário que envolve interesses de Estados, e que eventuais sanções econômicas 

poderiam cair em opiniões políticas, privilegiando certos Estados. 

Davi de Azevedo entende que um acompanhamento mais próximo do SIDH, 

enviando comissionados para cobrar resoluções, ajudaria a gerar mobilização e a 

efetivar o sistema, citando como positivo o relatório de 2021 (Davi de Azevedo). 

Segundo ele, há uma tratativa do Sistema de se reafirmar e mostrar sua importância, 

com a expansão do aceite de casos mais relacionados a direitos sociais, mas que 
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nem sempre esses avanços conseguem ser efetivamente implementados. Assim, a 

visita de um comissionado, fazendo reuniões com autoridades locais e cobrando 

soluções, gera um constrangimento e uma mobilização para dar resposta aos casos. 

Apesar da limitação estrutural para tal, seria importante uma maior proximidade com 

os locais, que é muito mais efetiva do que trocas de mensagens diplomáticas. 

Davi de Azevedo também problematizou a questão do prazo de seis meses 

da decisão nacional para ingressar no sistema, uma vez que pode ser complicado 

articular com a vítima e enviar o caso de maneira tão célere – inclusive sendo essa a 

razão pela inadmissibilidade do caso Nelson Aparecido Trindade (Petição 397-04) –, 

apesar de também reconhecer a demora como um problema, mencionando o caso 

José Airton Honorato e outros, que demorou cerca de 20 anos para chegar à Corte. 

Importa compreender que, a partir do estudo de um relatório da Comissão 

Municipal de Direitos Humanos de São Paulo (CMDH) (2004)33, foi possível observar 

que a CMDH optou por enviar a petição, por entender que o caso Nelson Aparecido 

Trindade seria um caso exemplar de tortura, execução e arbítrio da polícia – que 

registrou sua morte como suicídio, sendo que o inquérito foi arquivado após quatro 

anos. Pelos levantamentos, foi possível observar que a CIDH arquivou o caso pelo 

decurso do prazo de seis meses, contados a partir do conhecimento da sentença final. 

Davi de Azevedo também mencionou que, após o caso Belo Monte, a CIDH 

mudou a jurisprudência do aceite de medidas cautelares, restringindo a possibilidade 

de concessão, e tornando-o menos efetivo. Mencionou, ainda, que a DPESP atua em 

caso relativo à Cracolândia, mas que não conseguem uma cautelar mais efetiva em 

razão dessa restrição. 

Percebe-se o reconhecimento da necessidade de fortalecimento do sistema, 

conforme observado por Piovesan e Legale (2020), principalmente quanto à adoção 

do devido controle de convencionalidade e a investimentos para agilização e melhoria 

do processamento dos casos e petições. 

Também foram parcialmente reafirmadas as hipóteses de Piovesan e Legale 

quanto ao mapeamento de casos no SIDH, verificando-se um grande número de 

casos estagnados na etapa de admissibilidade, poucos em fase de mérito, apenas 

três soluções amistosas e uma ínfima quantidade de casos admitidos (PIOVESAN; 

 
33 Agradecimentos à Renata Mie Garabedian e ao Alcyr Barbin Neto, que ajudaram nas buscas por 
arquivos da Comissão Municipal de Direitos Humanos. 
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LEGALE, 2020). Apesar disso, poucos entrevistados mencionaram ou concordaram 

com o acesso direto à Corte, prezando-se pela importância da CIDH. 

As entrevistas, por um lado, contradisseram a questão da não litigância da 

Defensoria Pública – que será melhor trabalhada a seguir –, mas corroboraram a 

questão da demora e o quanto isso poderia enfraquecer o SIDH, assim como a 

necessidade de fortalecimento e melhor estruturação da sociedade civil, que também 

será abarcada abaixo. 

Para tal, sugeriu-se maior investimento no SIDH, que possibilitaria uma 

agilização do processamento de casos, através de maiores recursos humanos e 

financeiros para tal, e com maior transparência e efetividade dos sistemas de busca, 

por meio de sistemas processuais mais avançados. 

Além disso, Pedro Almeida também entende que mais países deveriam 

reconhecer a competência contenciosa da Corte, como os EUA, assim como Cançado 

Trindade (1999), que acredita que essa necessidade de reconhecimento expõe a falta 

de automatismo da jurisdição internacional, a ser fortalecida com o aceite 

incondicional da competência da Corte IDH por todos os membros da OEA. 

 

5.4 A CIDH e a Violência Policial 
 

Com relação à violência policial mais especificamente, X notou como há uma 

porcentagem significativa de casos de violência policial na CIDH – mesmo que não 

haja nenhum favorecimento ou desfavorecimento à temática, que atinge todo o 

continente –, mas que existem poucos casos na Corte. 

Carlos Nicodemos relatou como, em razão das dificuldades operacionais, a 

CIDH tem qualificado as audiências públicas, que frequentemente abarcam a 

violência policial. Nos casos que ele atua, busca que o Estado apresente uma 

proposta de enfrentamento à letalidade praticada contra jovens e negros em 

comunidades, efetivamente abarcando o ponto do racismo estrutural e da violência 

praticados contra a população negra. 

Além disso, entende a litigância estratégica como uma metodologia, teoria e 

prática que foi concebida ao longo dos anos, tendo como referência a área ambiental, 

mas que foi apropriada por outras áreas de Direitos Humanos. Não necessariamente 

como ação judicial, mas como articulação entre movimentos de advocacy e advocacia, 
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podendo ser uma campanha, uma metodologia de abordagem política, ou uma ação 

judicial. 

X apontou como, no início, buscando essa litigância estratégica, era comum 

que denúncias fossem apresentadas sem tanto contato com as vítimas, que eram 

procuradas mais tarde, mas que o SIDH foi se tornando mais rígido com relação a 

isso, exigindo um contato muito próximo e a plena identificação das vítimas. Isso, 

entretanto, era uma estratégia pensando na lentidão de tramitação da CIDH, que 

permitia um maior aprofundamento do caso durante o tempo de tramitação. 

Retratou que a CIDH tem trabalhado com iniciativas sui generis de grupos 

interdisciplinares que focam em determinada situação. Dessa forma, a situação da 

violência policial no Brasil, por mais trágica que seja, acaba dividindo espaço com 

diversos quadros graves e sistemáticos de violação de Direitos Humanos na região 

latino-americana. Mas, observando o relatório da CIDH de 2021, é possível notar 

bastante preocupação com a questão da violência policial. 

Além disso, mencionou que a CIDH desenvolveu alguns parâmetros 

interessantes, como no caso Jailton Neri da Fonseca, em relação à raça e à idade, 

principalmente considerando o fato dos jovens negros serem o principal alvo da 

violência policial. 

Também entende que os comunicados de imprensa têm sua importância – 

apesar de não ter um impacto normativo decisório –, de dar luz sobre os 

acontecimentos e até de demonstrar preocupação na temática da violência policial, 

por exemplo. Entretanto, relatou que frequentemente Organizações da Sociedade 

Civil demonstram uma sensação de frustração quanto à demora até para a emissão 

de um comunicado, que, pela sua natureza, deveria ser mais ágil. 

Mais especificamente com relação ao recorte racial, nota como é inevitável e 

inescapável a porcentagem da violência policial que recai sobre jovens negros em 

situação socioeconômica vulnerável, e como isso se tornou mais marcante com o 

decorrer do tempo, pois, nos anos 90 e 2000, não era uma prática usual trabalhar com 

os recortes de grupos vulneráveis, mesmo para os defensores de Direitos Humanos. 

Notou, também, como a forma pela qual se dá o litígio na CIDH permite que essas 

revoluções culturais e de compreensão, que acontecem com o decorrer do tempo, 

também se reflitam nos casos. E como essas pautas vão se tornando cada vez mais 

proeminentes e priorizadas, como no processo de seguimento de recomendações do 

caso Jailton Neri da Fonseca. 
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Gilmar Mauro lembrou como a questão da violência policial está ligada ao 

passado escravagista – como a polícia lidava e matava escravos fugitivos – e como 

hoje essa violência recai sobre negros, pobres e periféricos. Reconhece que, apesar 

do avanço significativo da Constituição Federal de 1988, fica evidente como não basta 

só a legislação para avançar nas pautas de Direitos Humanos, pois também é 

necessário que haja pressões e acompanhamento da sociedade, para os quais as 

Cortes Internacionais são um caminho interessante para obrigar o Estado a cumprir a 

legislação. Apesar disso, ressalta que a litigância é uma parte mínima, pois grande 

parte das vítimas sequer tem recursos para buscar essas alternativas e permanece 

sob a impunidade. 

Considera que há um cenário de não resolução da violência policial em 

decorrência da não neutralidade da justiça, que se reafirma como parte do aparelho 

do Estado brasileiro, cuja conformação histórica consolidou a proteção de alguns 

estratos da sociedade brasileira, principalmente protegendo o capital e a propriedade, 

e não punindo as violações cometidas pelo latifúndio e pela polícia, relembrando 

históricos de impunidades quanto a mortes de lideranças campesinas. Segundo ele, 

em decorrência da questão estrutural e do recorte racial e de classe no Brasil, advindo 

da escravidão e do latifúndio, a classe trabalhadora tem dificuldade de acesso ao 

poder judiciário, no qual há uma discriminação muito grande com relação a raça, 

gênero, LGBTQIA+ e outros grupos vulneráveis. 

Apesar disso, ficou muito evidente a importância do caso Favela Nova Brasília 

e da sentença da Corte IDH, única na temática da violência policial do Brasil. A Dra. 

Isabel Penido, Defensora Pública da União em São Paulo e que faz parte da Unidade 

de Monitoramento e Fiscalização de decisões da Corte IDH do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), mencionou como esse caso, cuja petição não menciona a questão 

racial de forma tão específica, tornou possível, por conta da atuação dos movimentos 

sociais em prol da interseccionalidade, que, na fase de implementação da sentença, 

o debate racial já fosse mais abordado e mais empoderado pelas vítimas. 

No mesmo sentido, Eduardo Baker reforçou como os movimentos 

conseguiram mobilizar a pauta racial e de gênero na CIDH, que hoje trabalha nesse 

tema de forma direta, inclusive com iniciativas próprias de reuniões, sistemáticas e 

nos próprios casos. Assim, o protagonismo da CIDH no sentido de pressionar 

questões raciais e de gênero é uma consequência prática da atuação dos movimentos 

no SIDH. Também reforçou que o caso Maicon poderá aprofundar o debate sobre a 
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questão racial, e um dos objetivos dos casos levados é o incentivo à criação de 

políticas de investigação relacionadas aos assassinatos pela polícia. 

Monique Cruz, da mesma forma, acredita na potencialidade do caso do 

menino Maicon, emblemático pela falta de investigação, pela atuação do Ministério 

Público e pela luta de seu pai, José Luiz, assim como no caso Wallace, pois o fato 

dele ser um jovem negro foi elemento cabal para que a polícia atirasse nele. Reforça 

que há um reconhecimento por parte do SIDH da questão racial, perceptível na 

sentença do caso Fábrica de Fogos, por exemplo, mas que ainda há muita luta pela 

frente, pois “infelizmente, a cor da pele e a origem das pessoas fala muito na questão 

da violência policial” (CRUZ, 2022). 

Dessa forma, João Godoy mencionou que há um reconhecimento por parte 

da CIDH – que é muito aberta, receptiva e consciente – com relação à situação da 

violência policial no Brasil e em outros países da região, inclusive perceptível através 

dos comunicados de imprensa e do relatório de 2021. Acredita que a CIDH está 

fazendo o que está ao seu alcance e que se os órgãos públicos internos tivessem 

metade da sua consciência com relação à sua função e ao seu trabalho, as coisas 

poderiam ser diferentes. Apesar desse reconhecimento da CIDH quanto à violência 

policial, após o aceite e as resoluções nos casos, é preciso que haja um trabalho da 

sociedade civil – em uma segunda etapa de implementação. 

Pedro Almeida mencionou que a petição de amicus curiae da Defensoria 

Pública da União no caso Favela Nova Brasília é um marco na atuação da instituição, 

assim como o caso em si é um marco por representar uma condenação do Brasil em 

relação à prática de violência policial sistêmica. Segundo ele, o SIDH analisou a 

temática de forma muito positiva, inclusive afastando óbices à persecução penal em 

casos de graves violações de Direitos Humanos, como a prescrição. A abordagem da 

Corte foi muito técnica e atendeu aos standards de devida diligência e proteção às 

vítimas. 

Nessa mesma seara, Isabel Pereira, que atua no ISER com o cumprimento 

da sentença da Corte, relata como as duas chacinas que deram origem ao caso 

Favela Nova Brasília apontam para um recorte de classe (moradores de uma 

comunidade no Rio de Janeiro), sendo que a maior parte era de pessoas negras. 

Segundo ela, o caso foi pensado como uma atuação estratégica da sociedade civil – 

que inclusive buscou as famílias depois. Acredita que a litigância e as organizações 
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que trabalham no SIDH vêm se construindo e aprimorando no país, apesar do ISER 

não estar diretamente trabalhando com isso no momento. 

Essa atuação estratégica também é realizada pela Defensoria Pública do Rio 

de Janeiro, que, segundo Fábio Amado, leva em conta a repercussão do caso e o 

interesse das vítimas, deixando claro que o SIDH não é uma quarta instância e que 

certos pontos não serão abarcados – como a punição criminal do agente de 

segurança. Até porque afirma que a perspectiva da Defensoria é garantir os Direitos 

Humanos da vítima e não a punição mais grave e a qualquer custo. 

Além disso, Fábio Amado relata que é muito evidente o recorte racial e 

socioeconômico, que inclusive foi abordado no relatório da CIDH de 2021. Mencionou 

que, na época da elaboração desse relatório, a Defensoria fez uma reunião interna 

com a relatora e a família de Marielle Franco e uma reunião com agentes de 

segurança pública vitimados, de modo a tentar romper com a visão político-partidária 

de que os Direitos Humanos são exclusivos das pessoas que são vítimas de ações 

policiais, como se não houvesse uma igualdade, e que deturpa os limites da 

compreensão de Direitos Humanos. 

Na mesma seara, Davi de Azevedo relatou que a Defensoria Pública de São 

Paulo ingressou como amicus curiae no caso Favela Nova Brasília a fim de 

demonstrar que a violência policial não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. 

Segundo ele, que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, a lógica da litigância é sempre levada em conta para levar um 

caso ao SIDH, analisando o que o caso tem de diferente do caso Favela Nova Brasília, 

visando avançar no debate.  

Assim, citou outros casos que trazem vieses um pouco diferentes, como de 

violência policial com tortura, tortura na abordagem policial, execução sumária, crimes 

de maio da Baixada Santista e o do Parque Bristol – nos quais estão atuando em 

parceria com a Conectas para juntar os casos –, desaparecimentos forçados nos 

crimes de maio – novamente em parceria com a Conectas e com o Movimento Mães 

de Maio – e de execução de adolescentes em São Remo. Nesse sentido, João Godoy 

apontou que o desaparecimento forçado se mostra como uma outra face da letalidade 

policial, principalmente após a proibição dos autos de resistência, constituindo uma 

forma menos burocrática de lidar com os assassinatos decorrentes da violência. 

Davi de Azevedo afirmou que na Defensoria sempre pensam no impacto 

estrutural e de litigância estratégica que determinado caso pode ter, como vão 
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conseguir modificar o padrão de atuação do Ministério Público, ou de atuação da 

polícia, bem como a questão do uso progressivo da força – sempre pensando no que 

vão conseguir encaminhar internamente. 

Mencionou também o caso Castelinho (José Airton Honorato e outros), que 

foi encaminhado para a Corte IDH em 2021. Quem levou o caso ao SIDH foi a 

Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FidDH), fundada pelo 

professor Hélio Bicudo e que foi extinta em 2013 (FUNDAÇÃO INTERAMERICANA 

DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, 2013), de modo que a Defensoria assumiu 

o caso – seu primeiro na Corte IDH. Segundo Davi, isso acontece porque a Defensoria 

de São Paulo ainda é muito nova (surgida em 2006). Contudo, a DPESP já conduz, 

atualmente, cerca de 12 casos no sistema, sendo a maioria de violência policial. 

Segundo Davi Azevedo, a maioria dos casos também apresenta a questão 

racial, não exatamente com uma discriminação direta, mas referente ao racismo 

estrutural e institucional, e essa é uma questão basilar e que deve ser apontada nos 

casos, porque é necessário que as instituições modifiquem seus padrões de atuação 

e não tenham essa discriminação racial e social tão grande. 

Mais especificamente quanto ao caso Favela Nova Brasília, Isabel Penido 

apontou como se estabeleceu um diálogo interessante entre cortes a partir do caso 

Favela Nova Brasília e da ADPF 635, à medida em que os peticionários do caso na 

CIDH também se manifestaram na audiência pública do STF. Isabel Pereira também 

relatou sobre a tratativa de reabertura e julgamento dos casos de 1994 e 1995 no 

Brasil relacionados ao caso Favela Nova Brasília, relatando que somente o de 1994 

seguiu na justiça e, ainda assim, somente a parte relacionada aos crimes sexuais, 

sendo que os réus posteriormente foram absolvidos no Tribunal do Júri. 

Nesse sentido, Pedro Almeida relatou dificuldades com relação ao que 

chamou de disparidade de armas entre o Estado e a atuação da sociedade civil, uma 

vez que há grande dificuldade de coleta de dados primários, bem como não realização 

de perícias – o que torna as organizações dependentes das próprias informações 

transmitidas pela polícia – e falta de recursos processuais para contestação de mortes 

em decorrência da ação policial. 

Apesar da falta de dados, é possível verificar que os homens pretos e jovens 

são as vítimas preferenciais dos policiais. E, mesmo sendo minorias, as mulheres, 

quando vítimas, costumam ser negras. Nesse sentido, Pedro Almeida acredita que o 
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racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira tem na violência policial uma de 

suas facetas mais cruéis, mais evidentes e mais escancaradas. 

Nesse sentido, reforça-se como a intersecção do debate racial no debate da 

violência policial e o entendimento acerca do recorte racial da violência constituem 

uma construção recente na pauta dos Direitos Humanos, e que os movimentos 

conseguiram angariar atenção do SIDH, de forma que, conforme mencionado por 

Isabel Penido, casos recentes como o Márcia Barbosa e o Fábrica de Fogos já 

evidenciam mais esse ponto, que também se aprofundou com atuação de 

movimentos, como Vidas Negras Importam e Black Lives Matter. Assim, da mesma 

forma que o debate avançou, a questão racial foi ganhando importância na etapa de 

cumprimento da sentença do caso Favela Nova Brasília, de modo que é 

importantíssima a forma como o litígio da violência policial se mobilizou pela igualdade 

racial. 

Nesse sentido, observa-se como os dados da violência policial e da 

desigualdade econômica e racial no Brasil fomentam discussões e diagnosticam o 

recorte da violência policial, atingindo majoritariamente a população negra e pobre. 

Apesar disso, essa é uma pauta em construção no Direito Internacional, que 

recentemente está se sensibilizando quanto ao racismo, e principalmente diante da 

atuação da sociedade civil para tal mobilização. 

Recentemente, o caso de George Floyd, homem negro que foi estrangulado 

pela polícia nos EUA, chamou atenção internacional e mobilizou a pauta da violência 

policial e do racismo em diversos âmbitos (G1, 2021b). Nesse sentido, a ONU 

elaborou um relatório sobre racismo sistêmico e violência policial (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2021), no qual reconheceu que “o racismo e a discriminação racial contra 

pessoas africanas e afrodescendentes estão frequentemente enraizados em políticas 

e práticas baseadas na deterioração do status dos indivíduos na sociedade” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021, p. 5). Esse relatório reforça a 

importância da temática, mas também demonstra como a pauta racial está se 

construindo dentro dos organismos internacionais. 

Também é importante notar a forma como isso é abordado dentro do Direito 

Internacional Público, no qual persistem muitas críticas quanto ao apagamento de 

questões raciais (AMPARO, 2021). Entretanto, os movimentos negros e Organizações 

da Sociedade Civil conseguiram, e têm conseguido, levar essas pautas às 

organizações internacionais (AMPARO, 2021). Isso foi corroborado através das 
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entrevistas, que ressaltaram a importância dos movimentos sociais em abordar e se 

fazer reconhecer a pauta racial no Sistema Interamericano. 

Essas questões, como a normalização e continuidade da violência contra 

negros, ainda precisam ser aprofundadas e discutidas para que, efetivamente, ocorra 

uma mudança nas condições sociais, políticas, legais e econômicas dessas pessoas 

(AMPARO, 2021), uma vez que talvez não nos encontremos mais em um estágio de 

apagamento da questão nos mecanismos internacionais, mas sim de negação e 

contorno do apelo popular à temática por parte dos Estados (AMPARO, 2021). 

Apesar da reticência do Estado em mudar o cenário e do racismo estrutural 

arraigado, conforme já citado, principalmente na temática da violência policial, que 

nenhum governo conseguiu abordar, foi possível perceber atuações positivas da 

Defensoria Pública, como se verá a seguir. 

 

5.5 Estado Brasileiro: defesa e litigância 
 

Com relação ao Estado Brasileiro, a despeito do que já se mencionou quanto 

às dificuldades de implementação e adimplemento maior apenas da questão 

pecuniária, Pedro Almeida considera que o Estado adotou uma postura de litigância 

de confrontação e pouco cooperativa no SIDH. Dessa forma, apesar de prezar pela 

imagem internacional, o Brasil ainda precisa evoluir quanto ao reconhecimento de 

responsabilidade e à modificação de posturas internas. 

Da mesma forma, Fábio Amado refletiu que o Estado costuma se desviar da 

competência internacional pelo reforço de sua soberania. Isso, segundo ele, é muito 

grave, principalmente quanto ao inadimplemento das recomendações e decisões da 

Corte, vez que o Brasil se submeteu de boa-fé a essa jurisdição. Mesmo assim, 

costuma apenas cumprir a parte pecuniária e resiste ao cumprimento de medidas mais 

importantes, como reabilitação e não repetição, o que reduz o impacto das 

recomendações da CIDH. 

Foram mencionadas negativas das violações (Ana Souza) e a atuação 

defensiva e pouco colaborativa do Brasil (Davi de Azevedo). Davi de Azevedo também 

mencionou como o Estado, para preparar sua defesa, oficia outros órgãos, inclusive 

a Defensoria Pública (por exemplo, para saber se a Defensoria atendeu as vítimas), 

a fim de entender como foi a atuação no caso específico, para subsidiar sua defesa. 

Apesar disso, o Estado não está muito preocupado em resolver o problema ou buscar 
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diálogo com as vítimas, o que se dá sempre de forma muito protocolar e sem dar voz 

às vítimas. 

Entende que há uma dificuldade quanto à competência da violação e das 

determinações da Corte, vez que às vezes recaem sobre órgãos com autonomia 

institucional, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, o que fomenta um desafio 

para o cumprimento. Contudo, não há uma postura de cobrança por parte do 

Ministério de Direitos Humanos. 

João Godoy mencionou que a postura do Brasil depende de quem está à 

frente do Ministério de Direitos Humanos ou de Relações Internacionais, ou até 

mesmo do Advogado-Geral da União. Assim, dependendo da linha do Governo 

Federal, o tom e a agressividade de defesa acabam mudando, além do espaço ou 

não para uma solução amistosa. Afirma também que, muitas vezes, como não são os 

órgãos federais que cometeram as violações diretamente, as manifestações vindas 

dos outros órgãos são um pouco desconexas da realidade. Por outro lado, a depender 

da posição política, pode-se encontrar, tanto em âmbito federal, quanto nessas outras 

esferas, governos mais propensos a cumprir as medidas, o que acaba fomentando 

mudanças práticas – citando como positiva a atuação do governo do Maranhão no 

caso do presídio de Pedrinhas. Apesar disso, conforme já tratado, observa que esse 

esforço de contatar os outros entes federativos gera uma pressão interna positiva. 

Segundo Carlos Nicodemos, o Brasil costuma ser bastante refratário no 

Sistema, o que piora a depender da posição política do governo – mas entende que 

isso é parte da democracia. Além disso, o Estado costuma se apegar à questão 

federativa e usar esses argumentos para justificar descumprimentos. 

Eduardo Baker relatou que a atuação do Estado é um pouco irregular e que a 

rotatividade dos profissionais dos ministérios acaba prejudicando as respostas e os 

cumprimentos dos prazos. Recentemente, notou um esforço de formação de 

servidores na temática, que acarretou uma qualificação no trabalho, de forma a ter um 

pouco menos de descaso e mais respeito. Monique Cruz, por outro lado, testemunhou 

a dificuldade que é o diálogo com os representantes do Estado, que não respeitam a 

Corte e costumam trazer respostas muito protocolares. 

X notou avanços significativos na atuação do Brasil, apesar da dificuldade de 

coordenação diante do tamanho do país e do pacto federativo, além da grande 

quantidade de estruturas, instituições e pessoas. Nesse cenário, o Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos assume um papel de centralização e 
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coordenação dos atores envolvidos e tem se mostrado dedicado ao cumprimento de 

decisões. Apesar disso, não se tem vislumbrado evoluções práticas em relação aos 

casos de violência policial na CIDH, ressalvadas as movimentações relacionadas ao 

caso Favela Nova Brasília, que são consequência de provocações ao STF na ADPF 

635, instando o governo do Rio de Janeiro a adotar uma série de medidas. 

Isabel Penido também entende que é uma atuação processual técnica e 

explica que houve momentos em que o Estado reconheceu a responsabilidade, 

geralmente quando havia um reconhecimento daquele tópico como um grave 

problema social, quando o assunto estava inserido na agenda do governo, ou quando 

o próprio governo se elegeu apontando aquilo como um problema e tentando 

desenhar soluções. Afirma, também, que, do ponto de vista técnico, a defesa cresceu 

qualitativamente com o passar do tempo, mas as características do federalismo 

trazem um desafio quanto à coleta de informações. Criticou, ainda, que o Estado 

Brasileiro faz poucas soluções amistosas, quando comparado a outros países da 

América Latina, citando Argentina e Colômbia – que, no entanto, parece ter 

retrocedido recentemente. 

Nesse ponto relativo ao Estado, faz-se um adendo à pesquisa com relação à 

atuação da Defensoria Pública no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Cumpre informar que as Defensorias Públicas são órgãos institucionais autônomos 

com o objetivo de garantir acesso à justiça e prestar atendimento jurisdicional aos 

necessitados. 

A atuação da Defensoria Pública no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, talvez negligenciada pelo mapeamento insuficiente de casos, foi uma 

descoberta importante da pesquisa. As entrevistas com Defensores Estaduais e da 

União, assim como com representantes da sociedade civil, evidenciaram a 

importância dessa atuação e que existe, sim, uma litigância estratégica partindo 

desses órgãos. 

Segundo o Dr. Davi de Azevedo, que coordena o Núcleo de Direitos Humanos 

da DPESP, em reuniões colegiadas, os Defensores pensam nos casos e como eles 

podem ter impacto estrutural e de litigância estratégica, visando uma mudança nos 

padrões de comportamento das esferas nacionais. 

Depois, os casos são discutidos na plenária da Defensoria, que considera as 

estratégias, o enfoque, a documentação e eventuais parcerias com alguma entidade 

da sociedade civil para alguma assessoraria específica – como a Conectas, o Artigo 
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19, ou o CEJIL –, vez que é necessário ter fôlego para acompanhar o caso de maneira 

internacional. 

No mesmo sentido, Fábio Amado, coordenador do Núcleo de Direitos 

Humanos da DPRJ, relata que a decisão de ingressar no sistema é sempre colegiada, 

principalmente com discussão nos Núcleos Especializados, que foram criados para 

atuar de maneira estratégica, para atuar nos casos mais rumorosos e nos quais haja 

uma perspectiva de alteração do quadro de impacto para além do individual. 

Reitera que a sociedade civil é uma grande parceira da Defensoria Pública e 

que sempre fazem reuniões, citando um projeto novo com relação a políticas de 

segurança que surgem em ano eleitoral. Nesse cenário, a Defensoria do Rio de 

Janeiro entende que ela deve amplificar a potência dos atores da sociedade civil 

organizada ou não, para que suas demandas sejam levadas pelas Defensorias, e que 

a Defensoria possa preservá-los e protegê-los de retaliação e ameaças. Dessa forma, 

a sua atuação faz parte de um processo de fortalecimento e preservação de 

organizações e de pessoas que atuam na sociedade civil, pois a presença de uma 

instituição pública que tem capacidade de lidar com o peso da represália natural 

amplifica a voz das pessoas sobre quem recai a violência institucional, blindando-as 

e evitando que sejam inviabilizadas. 

Ademais, entende que, por vezes, pessoas ingressam no Sistema 

Interamericano de maneira aventureira, sem preparação, sem planejamento e sem 

diálogo, sendo que é fundamental dialogar com outras Organizações da Sociedade 

Civil, com a Defensoria e com atores da litigância internacional, de forma a construir 

uma rede e, sempre pensando no interesse da vítima, construir uma interação segura 

com a mídia para obter um impacto. 

A Defensoria Pública da União, apesar de não ter nenhum caso individual – 

até onde pode ser constatado por essa pesquisa –, atuou como amicus curiae no caso 

Favela Nova Brasília. Segundo Pedro Almeida, essa foi a primeira petição da DPU 

como amicus curiae no SIDH, em um caso icônico de condenação do Estado em razão 

da prática de violência policial sistêmica, na qual eles mencionam a dificuldade de 

coleta de dados e de racismo estrutural, conforme tratado anteriormente. 

Thales Treiger, que trabalha na instituição no Rio de Janeiro, entende que é 

muito importante a abertura da Defensoria Pública para o diálogo com entidades da 

sociedade civil, inclusive como forma de capacitação e sensibilização do olhar dos 

Defensores. 
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Problematizou que os órgãos federais de proteção costumam ser 

quantitativamente menores que os estaduais, de forma que uma alternativa poderia 

ser a criação de uma coordenação para fortalecimento da atuação da Defensoria 

Pública da União, até por conta dos mandatos curtos de representação que podem 

dificultar a atuação no SIDH. Pedro Almeida relatou que, atualmente, há na DPU uma 

assessoria de atuação específica no Sistema Interamericano, que dialoga e se 

coordena com os órgãos de execução. 

Isabel Penido, Defensora Pública da União, que já atuou como Defensora 

Pública da Corte IDH e hoje atua no Monitoramento e Fiscalização das decisões da 

Corte IDH, também é um exemplo positivo da atuação jurídica do Estado no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

Nesse cenário, observa-se como esses atores estatais trabalham e 

conseguem moldar prioridades para litigar e promover Direitos Humanos por meio do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. NeJaime (2012) observa, da mesma 

forma, como as Defensorias Públicas do continente americano se tornaram arenas 

atrativas para a litigância e como, apesar de financiados pelo governo, utilizam esses 

fundos para representar pessoas vulneráveis e grupos contra o próprio governo 

(NEJAIME, 2012), de forma a buscar um ambiente favorável à pressão para aplicação 

de direitos civis. 

A pesquisa identificou exatamente isso, que a Defensoria Pública, valendo-se 

de sua autonomia institucional e atuação voltada aos vulneráveis, de certa forma, 

desafia o Estado e busca a condenação internacional para angariar mobilização e 

pressão internacional, alterando e somando esse papel original e tradicional da 

sociedade civil. 

Ressalva-se, contudo, que esses órgãos estatais talvez tenham mais recursos 

e capacidade de acompanhar os casos pela quantidade de anos necessária, além de 

fomentar e auxiliar organizações com capacidade técnica, blindando e amplificando a 

voz da sociedade civil, e bagunçando a tradicional posição de Estado versus 

sociedade civil. 

Thales Treiger, diante desse cenário, acredita que a Defensoria Pública e o 

Ministério Público, considerando serem órgãos oficiais de promoção de Direitos 

Humanos e com autonomia institucional, poderiam ser privilegiados dentro do SIDH e 

“furar a fila” no sistema de casos e petições, de forma a priorizar esses casos, que 
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têm qualidade e fundamentação teórica e poderiam correr de forma mais célere, 

considerando o atraso processual da CIDH. 

Esse atraso processual também tem pautado e modificado a atuação da 

sociedade civil, conforme observado no tópico abaixo. 

 

5.6 Organizações da Sociedade Civil 
 

A importância da atuação em conjunto da sociedade civil foi evidenciada por 

diversos entrevistados. Ana Souza explicou que a CPT Xinguara atua em parceria 

com outras organizações e entidades mais experientes, como o CEJIL e a Human 

Rights Watch Américas, de forma a se articular para trabalhar e contribuir com dados, 

informações e reuniões – já que sua organização costuma estar mais próxima 

territorialmente dos casos –, nas quais as estratégias eram discutidas coletivamente, 

com um aprendizado a partir da própria estratégia de luta. 

Gilmar Mauro, representante do MST, enxerga um crescimento dos setores 

da sociedade vinculados à defesa dos Direitos Humanos, inclusive no âmbito do 

Direito, com advogados mais atuantes e áreas progressistas dentro do Ministério 

Público e do Poder Judiciário. Relatou que o MST tem um coletivo de Direitos 

Humanos amplo, que faz parcerias com universidades e outros setores da sociedade. 

Além disso, apontou que a decisão de litigância leva em conta não apenas a questão 

jurídica, mas também questões políticas. Assim, levar um caso a um sistema 

internacional é uma estratégia de denunciar e buscar reparação e uma justiça 

imparcial em casos de graves danos sociais e pessoais cometidos pelo Estado 

brasileiro. 

Carlos Nicodemos, por sua vez, afirma que o Projeto Legal sempre vislumbrou 

no SIDH uma forma de controle internacional a respeito de temas específicos, como 

a letalidade contra crianças e adolescentes e a violência institucional praticada por 

policiais. Isso levou a organização a embarcar na orientação do sistema, de dialogar 

com Organizações da Sociedade Civil, em litígios que construam pautas de 

obrigatoriedade ao Estado de rever agendas relacionadas à violação de Direitos 

Humanos. 

Principalmente nesse cenário de enfrentamento da letalidade, de proteção de 

crianças e adolescentes, e de ausência de devolutiva interna na proteção de Direitos 

Humanos, reconhece-se o SIDH como uma alternativa para essa proteção. Ademais, 
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a litigância no SIDH é uma estratégia de intervenção do Projeto Legal, vinculando 

ações internas com ações internacionais, focada especialmente nas crianças e 

adolescentes. Como não há financiamento para isso, operam de maneira voluntária. 

Isabel Pereira também relatou que a sociedade civil, no Brasil, tem aprendido 

cada vez mais em conjunto, citando a ADPF 635, que conta com diversas 

organizações que trabalham o tema da violência policial, como a Conectas, e que 

também se organizaram e se tornaram amici curiae no caso Favela Nova Brasília. 

Em um contexto brasileiro, entretanto, entende que é complexo articular a 

posição da sociedade civil como um todo em determinados pontos. Cita a questão da 

independência das perícias, que, apesar de ter importância reconhecida quase que 

unanimemente, cada organização entende que deve ser feita de uma forma. Contudo, 

entende que a união para o envio de um documento único para a Corte foi bem 

importante e significativa. 

Apesar de hoje existirem várias organizações trabalhando com o tema da 

violência policial (como a Conectas e a Justiça Global), o ISER não é uma organização 

que ativamente litiga no SIDH. Também não há um financiamento específico para 

isso, apesar de mencionar que há um novo financiamento do Fundo Brasil, do qual 

uma parte será destinada ao caso Favela Nova Brasília. Ademais, menciona que o 

ISER é uma organização pequena e que não tem como atuar sozinho. No caso Favela 

Nova Brasília, por exemplo, a sentença aborda diversos temas, e eles não têm 

recursos financeiros e humanos para trabalhar todos esses pontos. Dessa forma, eles 

conversam e trabalham em conjunto com outras organizações, pois não há outro 

caminho senão o da cooperação com entidades que possuam mais expertise em 

temas específicos. 

Nesse sentido, João Godoy mencionou que, por conta da demora do trâmite 

na CIDH, da necessidade de acompanhamento e da estrutura da equipe, a Conectas 

foi diminuindo os atendimentos individuais, passando a privilegiar casos em parceria 

com outras organizações ou com a Defensoria Pública, e em uma atuação mais 

relacionada à tutela coletiva. 

No mesmo sentido, Eduardo Baker relatou que, geralmente, a Justiça Global 

não tem financiamento do governo, o que criou uma limitação histórica, mas que evita 

certas vinculações e empecilhos de atuações. De todo modo, a violência policial é um 

tema que tange a organização de uma maneira profunda, principalmente no campo 

da pesquisa. Inclusive, relata que os financiadores internacionais são mais propensos 
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a financiar a pesquisa e incidência no legislativo, mas que o financiamento para litígio 

melhorou recentemente. Segundo ele, conforme já relatado, é muito importante a 

mobilização entre as organizações e as pessoas nos espaços internacionais. 

X relatou como a litigância no SIDH é um dos pilares de sua organização, que 

preza por uma atuação muito próxima das vítimas, buscando o diálogo e a instrução 

sobre cada fase do procedimento, sobre quais são os próximos passos, e entendendo 

quais são os desejos, os anseios das vítimas. Relatou que prezam por enviar os casos 

em conjunto com outras organizações, vez que as organizações locais estão mais 

próximas da área da violação e da matéria tratada. 

Dito isso, foi possível observar que os atores prezam pelo interesse das 

vítimas e de seus familiares que estão ali representados, sendo que a litigância acaba 

pautada por esses desejos. Assim, mesmo que o caso pareça ser interessante de 

forma estratégia, eles explicam as possibilidades de litigância para a vítima e, a partir 

disso, traçam formas de atuação. 

Além disso, as organizações trabalham em conjunto, somando suas 

experiências, expertises e conhecimento das situações locais, de forma a cooperar e 

prezar pela efetividade e implementação das medidas. Nessa fase de implementação, 

inclusive, por ela ser contínua e constituir um foro em si mesmo, as organizações 

vislumbram possibilidade de avançar no debate em torno do caso e incluir novas 

pautas e situações. 

Isso, somado ao tempo de processamento e carência de recursos, pode ter 

feito com que as organizações diminuam o envio de novos casos e atuem de forma a 

fortalecer e debater a situação da violência policial dentro dos casos que já estão no 

Sistema. 

Dessa forma, é possível compreender, a partir das entrevistas realizadas e 

das descobertas trazidas nesse capítulo, que, por mais fundamental e importante que 

seja a atuação das Organizações da Sociedade Civil no SIDH, ela não se resume ao 

peticionamento de casos de violações de Direitos Humanos. 

Muito mais do que isso, as próprias organizações têm concentrado seus 

esforços na construção de articulações entre elas e entre outros atores, inclusive 

estatais – como Defensorias Públicas e agentes do executivo sensíveis a temática –, 

e em mobilização de mídia. 

Tudo é reforçado pela ideia de ecossistema de Direitos Humanos de 

Rodríguez-Garavito (2014), que mostra como o movimento está se deslocando em 
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direção à estrutura e lógica de um ecossistema, no qual a robustez dependerá da 

colaboração e complementaridade entre diferentes formas de organização e diversas 

estratégias. Assim, táticas tradicionais de advocacia e litígio são complementadas por 

novas, como campanhas on-line, que pressionam os Estados e atores privados a 

cumprir os Direitos Humanos (RODRÍGUEZ-GARAVITO, 2014). 

Assim, segundo o autor, o fortalecimento do campo deve abrir espaço para 

novos atores, temas e estratégias e, como em todo ecossistema, a ênfase deve estar 

nas contribuições altamente díspares de seus membros e nos relacionamentos e 

conexões entre eles (RODRÍGUEZ-GARAVITO, 2014). A pressão bumerangue, 

exercida de fora para dentro, continuará sendo importante, mas precisa ser 

complementada com novas articulações e relações locais de pressão dos governos 

(RODRÍGUEZ-GARAVITO, 2014). O autor também demonstra como foram essas 

redes nacionais que conseguiram frear tentativas de enfraquecimento da CIDH 

(RODRÍGUEZ-GARAVITO, 2014), conforme mencionado por X. 

É essa simbiose, trazida por Rodríguez-Garavito, e observada pelas 

entrevistas, que continuará nutrindo a sobrevivência do campo dos Direitos Humanos, 

por meio da construção de redes e articulações em busca de um objetivo comum. 

 

5.7 Principais percepções 
 

A partir do relato trazido acima acerca da percepção dos atores sobre o papel 

do SIDH e os efeitos que se concretizam para além da decisão, tornando a CIDH uma 

caixa de ressonância para debates, sintetizo os principais pontos positivos e negativos 

desse diálogo. 

 
Tabela 3 – Sistematização dos resultados 

GANHOS DA LITIGÂNCIA NO SIDH LIMITAÇÕES DA LITIGÂNCIA 
Fórum de Discussão: Uma das principais 

vantagens apontada foi de que os casos, 

durante o processamento e as etapas de 

implementação de medidas e de 

monitoramento, geram um fórum de 

discussão dentro de si próprios, o que 

favorece o diálogo e a escuta da sociedade 
civil, além de possibilitarem que pautas sejam 

Controle de Convencionalidade: O 

entendimento jurisdicional de que as decisões 

da CIDH têm caráter recomendatório, a 

dificuldade governamental em dar 

cumprimento às decisões em todos os 

poderes e assimilar as decisões do SIDH 

foram entendidos como fatores que limitam a 
litigância. Um acompanhamento mais 
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mobilizadas ou aperfeiçoadas, como o 

impacto do racismo estrutural dentro da 

violência policial.  
Dessa forma, cada caso se torna um foro em 

si mesmo para que se discuta 

constantemente o assunto, como um novo 

palco para a litigância estratégica. 
Também é importante compreender como a 
CIDH funciona como uma caixa de 

ressonância para debates na temática da 

violência policial, e que as audiências 

públicas possibilitaram ainda mais essas 

discussões. 

próximo do SIDH foi apontado como uma 

forma de minimizar esse problema, assim 

como estratégias de educação sobre o SIDH, 

como, por exemplo, a Unidade de 

Monitoramento e Fiscalização de Decisões da 

Corte IDH no CNJ, e o fortalecimento dos 

mecanismos de cumprimento de sentença. 

Rede de Mobilização: Também foram 

apontadas como fundamentais as redes de 

mobilização dos atores geradas a partir dos 
casos. Assim, há uma mobilização e união de 

forças, tanto para o acompanhamento no 

sistema, como para o acompanhamento 

nacional, seja com relação ao cumprimento 

de decisões, ou de forma a organizar outras 

litigâncias, como a ADPF 635 – que buscou 

uma espécie de implementação judicial das 

decisões. 
Essas redes de atuação em conjunto pela 

sociedade civil também minimizam algumas 

dificuldades da litigância e possibilitam o 

envio de casos, apesar da falta de recursos 

financeiros e de pessoal por parte das 

organizações. Além disso, fomentam o 

ecossistema de Direitos Humanos por meio 
de articulações entre atores não estatais e 

estatais e da mobilização de mídia. 

Dificuldade de Implementação: A “vontade 

política” do governo – ou sua falta –

(oportunidades e restrições) para dar 
cumprimento às decisões, principalmente as 

de caráter mais estrutural e de medidas de 

não repetição, também foram apontados 

como dificultadores da litigância no sistema. 

Nesse cenário, aqui resta um dificultador 

quanto à temática da violência policial, 

carente de grande preocupação política e de 

reformas efetivas. 

Poder Simbólico: Vislumbra-se grande 

importância no reconhecimento de que 

aquela violação aconteceu, principalmente no 

âmbito das vítimas e de seus familiares, que 

ganham voz dada sua centralidade no 

sistema.  

Tempo: O longo tempo de processamento 

dentro do SIDH, somado ao tempo já 

decorrido na jurisdição interna, acaba por 

desgastar as vítimas e dificultar o trabalho da 

sociedade civil, e exige que sejam adotadas, 

em conjunto, outras estratégias, como de 

mídia e mobilização social. 
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Além disso, a CIDH funciona como mais uma 

alternativa aos defensores de Direitos 

Humanos em busca de justiça, e fomenta a 

luta contra retrocessos, principalmente em 

temáticas nas quais não parece haver 

movimentação política para alterar a situação, 

reforçando o peso no reconhecimento do 

problema como uma grave violação de 
Direitos Humanos. Ademais, corresponde a 

um modo de fortalecimento das denúncias no 

âmbito doméstico, mas que exigem a 

mobilização de recursos extrajudiciais e 

judiciais. 
Nota-se também uma pressão por dentro do 

governo, uma vez que, dado o pacto 
federativo, o governo federal requisita 

informações às unidades federativas e a 

órgãos estaduais, gerando uma motivação 

“semijurídica”. 

Por outro lado, o prazo de seis meses do 

esgotamento dos recursos internos para 

envio de casos também prejudica a 

sociedade civil, que, às vezes, não consegue 

articular a petição durante esse tempo. Além 

disso, é preciso prezar pelo devido 

processamento dos casos, principalmente 

considerando a disparidade de armas entre 
as vítimas de violações de Direitos Humanos 

e os Estados. 

Standards de Proteção: A possibilidade do 

SIDH de criar e fomentam os standards de 

proteção, vetores hermenêuticos que 

fornecem informações para atuações 

executivas, judiciárias e legislativas, também 
é muito importante. Além disso, as Cortes 

internacionais podem ser um caminho 

interessante para pressionar o governo a 

cumprir a legislação, criando e reforçando 

parâmetros de interpretação na seara dos 

Direitos Humanos.  

Desconhecimento: Os atores apontaram 

problemas quanto ao desconhecimento sobre 

o Sistema, tanto no âmbito dos três poderes, 

quanto em relação a advogados, 

pesquisadores e cidadãos, de forma que a 
mobilização gerada ainda é pouco 

especializada e é necessário tornar essa 

cultura mais acessível por meio de educação 

em Direitos Humanos. 

Documentos para munir a sociedade civil: 
Esses documentos produzidos no âmbito do 
sistema também funcionam para pressionar 

autoridades nacionais na adoção de certas 

posturas e possibilitam a difusão de 

conhecimentos de Direitos Humanos. Da 

mesma forma, os casos de sucesso têm 

impulsionado a busca pelo sistema. Esses 

documentos ainda auxiliam que a sociedade 

civil, diante da falta de cumprimento das 

Falta de Recursos e Falta de Pessoal: Essa 

carência de recursos e de pessoal atinge 
tanto a sociedade civil quanto o SIDH, e 

acaba por, de certa forma, justificar a demora 

no andamento de casos e petições, sendo 

que a insuficiência desses recursos fragiliza o 

sistema. A sociedade civil também carece de 

recursos financeiros e humanos para fazer 

atendimentos, bem como enviar e o 

acompanhar os casos dentro do Sistema 
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decisões, consiga trabalhar e pressionar o 

governo para a implementação das medidas 

estruturais e de não repetição. 

Interamericano, principalmente considerando 

o tempo que demora para se ter uma decisão. 

Centralidade das vítimas: Os atores 

mostraram a importância das vítimas e de 

seus desejos durante o envio e 

acompanhamento processual dos casos, o 

que muitas vezes é possibilitado com a 
atuação de organizações em conjunto, na 

qual somam-se as expertises de umas com o 

caráter mais local de outras, por exemplo. A 

CIDH também preza por essa centralidade 

das vítimas, exigindo que haja sempre esse 

diálogo e escuta ativa. 

Pacto Federativo: A dificuldade de 

coordenação e de apresentar respostas e 

coleta de informações pelo Governo brasileiro 

foi apontada como um problema, apesar 

desse cenário fomentar uma espécie de 
pressão interna para o andamento dos casos 

de violações dentro das unidades federativas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Por fim, cumpre notar que os dois principais achados dessa pesquisa foram: 

(i) racialização do debate da violência policial no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos com o decorrer do tempo, pois a sociedade civil conseguiu mobilizar e 

sensibilizar o sistema com relação ao racismo estrutural e sua faceta na violência 

policial; e (ii) a litigância da Defensoria Pública surgindo como um ator estatal que 

quebra o paradigma da posição defensiva do Estado e mobiliza e fomenta a litigância 

estratégica no sistema. 

Assim, não é uma questão de tudo ou nada, mas sim de que a CIDH ajuda a 

angariar pressão e mobilização para o respeito aos Direitos Humanos e auxilia as 

vítimas, ao menos de forma financeira e simbólica, na busca por respostas às 

violações, fortalecendo o ecossistema de Direitos Humanos. 
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CONCLUSÕES 
 

Este trabalho buscou compreender a atuação dos litigantes do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), em especial da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em casos relacionados à violência 

policial no Brasil, a partir do estudo teórico e da realização de entrevistas 

semiestruturadas com atores dessa litigância. 

Desse modo, a partir de uma escuta ativa de quem utiliza o sistema, e 

tomando-se a CIDH como ponto de entrada, foi possível compreender o papel desse 

mecanismo na litigância estratégica e na busca por justiça na temática da violência 

policial do Brasil, fomentando a importância desta pesquisa. 

A pesquisa buscou analisar o Direito Internacional dos Direitos Humanos de 

forma empírica e possibilitou uma visão prática sobre o assunto, pouco estudada na 

academia. Diante da carência de estudos sobre a temática, busca-se trazer luz a 

alguns pontos e conseguir, mesmo que de forma ínfima, fomentar o respeito ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos no Brasil. 

Conforme exposto, o cenário do racismo estrutural e da desigualdade na 

sociedade brasileira tem na violência policial uma faceta cruel, que a 

redemocratização não foi capaz de resolver. O capítulo 2 (O Brasil e a violência 

policial) conceituou a violência policial, o racismo estrutural e a inefetividade e 

incompletude do Estado de Direito. 

O capítulo 3 (Os Direitos Humanos e a proteção internacional) abarcou o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos e a litigância estratégica. O capítulo 4 (Os casos de violência policial na 

CIDH) abordou questões quantitativas do processamento no SIDH e dos casos 

brasileiros que foram mapeados, assim como os versados por essa pesquisa. 

Apesar da carência de dados e documentos, como as petições iniciais dos 

casos e petições encaminhadas ainda não admitidas, foi possível perceber que o tema 

da violência policial é frequente no SIDH, representando 1/4 dos casos brasileiros 

mapeados por essa pesquisa, e quais são os litigantes nessa seara, identificados no 

subitem 4.2 (A litigância dos casos) , que posteriormente foram contatados para a 

realização de entrevistas, conforme roteiro semiestruturado (Apêndice A) e 

autorização para tal, concedida pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos (CEPH/FGV) (Anexo A). 
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Foi refutada a hipótese de pesquisa de que algumas características da CIDH 

e da estrutura de litigância, tais como (i) os elevados custos da litigância; (ii) a demora 

de se ter uma resposta; (iii) a burocracia do sistema; (iv) a falta de estrutura da 

sociedade civil; e (v) a resistência nacional à implementação de medidas, dificultariam 

o acesso da sociedade civil e dos indivíduos, e minariam, parcialmente, sua 

importância. 

A partir das 12 entrevistas realizadas com 13 membros de Organizações da 

Sociedade Civil nacionais e internacionais, membros de movimentos sociais e 

Defensores Públicos, e com o cruzamento com dados teóricos e empíricos abordados 

nos capítulos anteriores, observou-se o papel do litígio no SIDH, quem são esses 

atores, seus motivos, as vítimas dessa violência, as respostas e resultados práticos 

do SIDH, e a importância da jurisdição internacional como local de voz a problemas 

sociais e recurso de mobilização, reforçando a importância da Comissão e do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, dispostos no capítulo 5 (O Diálogo com os 

Atores). 

O poder simbólico, a construção de redes de mobilização e o fórum de 

discussões, além da produção de standards de proteção e documentos que municiam 

a sociedade civil, construindo parâmetros de interpretação e fomentando a 

mobilização por Direitos Humanos, foram os principais aspectos positivos da litigância 

na CIDH. 

Por outro lado, a falta de controle de convencionalidade, as dificuldades e 

resistências de implementação, o pacto federativo, o desconhecimento do sistema, a 

demora processual, e a falta de recursos das entidades da sociedade civil e do próprio 

SIDH impactam no volume da litigância. 

Por isso, ao mesmo tempo que mais atores se interessam no sistema a partir 

de resultados positivos dados, os atores entrevistados relataram a diminuição no envio 

de casos novos e um maior enfoque nos já existentes, de forma a potencializá-los e 

driblar essa falta de recursos, tanto para o atendimento e envio de novos casos, 

quanto com relação ao SIDH que, por falta de recursos, não consegue realizar sua 

plena potência. 

Com o estudo, foi possível concluir que a importância do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos pode ser vislumbrada por alguns fatores. 
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O primeiro deles é a formulação de direitos e parâmetros mínimos de proteção 

de Direitos Humanos, os chamados standards de proteção, que fornecem informações 

e padrões para atuações legislativas, decisões judiciais e para a gestão pública. 

Além disso, a CIDH é um local apropriado para discussão de direitos, muitas 

vezes rechaçados no âmbito interno, e de produção de documentos que podem munir 

a luta da sociedade civil, que visa evidenciar os problemas e angariar pressões aos 

Estados, conforme o modelo bumerangue (SIKKINK, 2017). 

Nessa seara, o SIDH fomenta a mobilização e articulação da sociedade civil, 

angariando força para a luta de defesa dos Direitos Humanos, inspirando novos 

movimentos e evitando retrocessos. Essas redes de articulação são fundamentais 

para que o processo também tenha impactos políticos e sociais (GOMES, 2019) e se 

fortaleçam os efeitos indiretos e simbólicos (RODRÍGUEZ-GARAVITO, 2011). 

Inclusive, a sociedade civil foi capaz de mostrar e sensibilizar a CIDH com 

relação ao recorte racial e ao racismo estrutural, de forma que, atualmente, a CIDH é 

muito aberta, receptível e preocupada com essas questões, evidenciando-se a partir 

de seus próprios documentos, relatórios, comunicados, e de sua atuação como um 

todo. Destaca-se, ainda, o mandato transformador da CIDH, focado na centralidade 

das vítimas, no corpus juris interamericano e no instituto da reparação integral 

(PIOVESAN; LEGALE, 2020). 

Essa centralidade das vítimas – que enxergam no SIDH sua última esperança 

– e o reconhecimento quanto às questões de violência policial e desigualdade no 

Brasil foram reforçadas pelas entrevistas. Inclusive, a atuação da sociedade civil, 

mesmo que de forma estratégica, visando angariar mobilização nos casos, é pautada 

pela vontade e pelos pedidos das vítimas e de seus familiares – que também têm uma 

vitória importante com o reconhecimento da responsabilidade por aquela violação e 

com o pedido de desculpas oficial do Estado. Esse ponto é crucial para que as críticas 

quanto às dificuldades de implementação das decisões e de grandes mudanças 

estruturais não ceguem os operadores do Direito quanto a impactos simbólicos, 

afetivos e emocionais. 

Essas dificuldades de implementação, inclusive, poderiam ser diminuídas 

com o maior reconhecimento da importância do sistema por parte dos Estados e da 

sua preocupação em se alterar o cenário nacional. Apesar do caráter político, a 

sociedade civil, as organizações e as pessoas, munidas desses instrumentos, têm um 

papel fundamental de pressionar os governos e lutar por mudanças e promoções de 
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Direitos Humanos. A mídia também pode contribuir de maneira significativa, dando 

visibilidade aos casos e decisões, de forma que o arcabouço de Direitos Humanos, de 

tamanha relevância jurídica, possa impactar e efetivamente contribuir para a 

promoção de direitos e para a melhoria da vida das pessoas. 

Em um cenário de oportunidades e restrições, a sociedade civil tenta driblar 

as oposições governamentais e promover e lutar por mudanças práticas, 

considerando que cada caso se torna um foro em si mesmo para discussões. O caso 

Favela Nova Brasília, único julgado pela Corte IDH, foi mencionado como um 

importante ponto de luta e de foro por articulações, com diversos atores atuando na 

fase do cumprimento da sentença e se unindo para a condução da ADPF 635. 

Deixando de ser um espaço de tudo ou nada, há de se vislumbrar a luta e as 

oportunidades de melhoria dentro dos casos e das respostas e pronunciamentos da 

CIDH – mesmo a partir de comunicados de imprensa, de audiências públicas ou de 

relatórios –, apesar da reticência do Brasil de cumprir as questões de não repetição. 

Também se evidencia o cumprimento da questão pecuniária – promovendo um 

impacto prático às famílias – e a importância do reconhecimento da violação por um 

organismo internacional, que enseja o reconhecimento da culpa pelo Estado – 

promovendo um impacto simbólico e afetivo às famílias. 

O litígio estratégico, buscando efeitos para além da demanda, também precisa 

ser amplo e recorrer a recursos extrajudiciais e judiciais, como lobby e advocacy, por 

redes de comunicação, recursos jurídicos, políticos e sociais, reforçando a 

necessidade de educação em Direitos Humanos para a promoção do SIDH e 

capacitação para a litigância. 

A demora processual, como esperado, foi apontada como um grande 

problema do Sistema e entendida como resultado de um grande volume de casos e 

poucos recursos financeiros e processuais para o seu devido processamento – talvez 

até por interesses dos Estados de que ocorresse essa demora. Os entrevistados 

notaram tratativas de melhoramento do atraso processual, e a questão dos filtros para 

admissibilidade, mencionados por Koch (2015), não pôde ser constatada. Apesar da 

necessidade de agilização, foi observado que é necessário ter cautela em se 

preservar o devido processamento dos casos, principalmente considerando que há 

uma disparidade de armas entre os litigantes e os Estados. 

O prazo de seis meses do esgotamento das vias internas para envio dos 

casos também pode ser limitador, principalmente considerando a vulnerabilidade das 
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vítimas e a demora em se organizar uma ação articulada para o envio das petições à 

CIDH. O acesso direto à Corte também foi visto com cautela, ou mesmo como 

problemático, dada a importância da CIDH e a carência de recursos no SIDH, devendo 

ser acompanhado de uma maior estruturação financeira e de apoio jurídico às vítimas. 

A transparência e a consulta de casos e petições, assim como constatado por 

esta pesquisa, carecem de reformas e aprimoramentos, que facilitariam pesquisas 

acadêmicas e o trabalho da sociedade civil. 

As entrevistas reforçaram a dificuldade do judiciário interno e do executivo em 

realizar o controle de convencionalidade e adotar os parâmetros e material técnico – 

de qualidade – produzidos no âmbito da SIDH. Dessa forma, uma das maiores 

necessidades de fortalecimento diz respeito aos mecanismos de cumprimento de 

sentenças e de aplicação das decisões, que poderiam ser melhorados com um 

acompanhamento mais próximo, maior veiculação e cumprimento interno e 

reconhecimento da competência da Corte por mais Estados. Em âmbito nacional, a 

iniciativa do CNJ para aplicação de sentenças da Corte (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2021), que tem veiculado a promoção do controle de convencionalidade 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2022) pode contribuir com esse cenário. 

Mais especificamente quanto à violência policial, notou-se como a CIDH é 

sensível e reconhece o problema. Apesar de não ter uma tramitação prioritária, 

quantitativamente, a violência policial representa parte significativa dos casos 

brasileiros na Comissão, apesar de existir apenas uma sentença da Corte com essa 

temática. A CIDH também abordou amplamente o assunto no relatório de 2021 e 

continua tratando dele em audiências públicas recentes. 

As audiências públicas, como espaço para reverberação e escuta dos atores 

e das vítimas, foram apontadas como um reforço positivo à CIDH e como forma de, 

em certa medida, burlar a demora processual e fomentar as discussões dentro dos 

casos já existentes. 

A litigância, nessa temática, busca uma justiça mais imparcial, e conseguiu 

sensibilizar a CIDH e fomentar a questão racial dentro da violência policial, sendo que 

hoje há o reconhecimento dessa interseccionalidade como vitória e exemplo prático 

de uma atuação positiva da sociedade civil por mais mecanismos de Direitos 

Humanos. 

O Estado brasileiro, por outro lado, apesar de os entrevistados reconhecerem 

uma maior capacitação técnica, tem uma postura um pouco refletiva à normativa 
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internacional e pouco colaborativa. O caráter mais recomendatório da CIDH acaba 

piorando esse cenário, mas há um maior respeito às sentenças da Corte IDH. A 

posição política do governo também influencia na resposta dada e no cumprimento 

das decisões. O pacto federativo foi apontado como um dificultador do cumprimento 

das decisões, apesar de que o pedido de informações por parte do Governo Federal 

pode ensejar pressão nos governos estaduais e órgãos institucionais. 

Como integrante do Estado, a importância e o esforço da Defensoria Pública 

na litigância e no envio de casos ao SIDH foi um dos resultados de pesquisa mais 

surpreendentes e positivos. Talvez, por ser uma atuação que está se fortalecendo e 

crescendo com o tempo, não tenham sido encontrados tantos casos levados pela 

instituição – uma vez que os casos levam alguns anos para aparecer no site, quando 

do relatório de admissibilidade –, mas muitos entrevistados ressaltaram esse papel 

institucional. 

As diversas entrevistas com Defensores Públicos também fortaleceram esse 

achado de pesquisa e evidenciaram como esse órgão autônomo e com o objetivo da 

promoção de Direitos Humanos tem atuado de maneira importante no SIDH e, muitas 

vezes, consegue auxiliar a sociedade civil no envio e acompanhamento de casos no 

Sistema. 

A dificuldade do longo acompanhamento dos casos e a falta de recursos 

financeiros e humanos têm contribuído para a modificação da atuação da sociedade 

civil, que parece ter deixado de enviar tantas petições e tem dado prevalência na 

abordagem dos casos já existentes e no cumprimento das decisões tomadas em seus 

âmbitos, de forma a potencializar o foro que cada caso abre e as discussões e 

articulações veiculadas a eles. Apesar disso, nota-se uma maior capacitação e 

interesse das organizações no Sistema, talvez incentivados por respostas positivas 

no decorrer do tempo e por uma maior cooperação entre as organizações. 

Sistematizou-se, desse modo, que os ganhos da litigância poderiam ser 

vislumbrados a partir do fórum de discussão fomentado pela CIDH, a rede de 

mobilização criada pela sociedade civil, o poder simbólico de decisões de mecanismos 

internacionais, documentos que podem munir a luta por Direitos Humanos e a 

centralidade das vítimas dentro do SIDH. 

Por outro lado, as dificuldades podem ser percebidas através da carência de 

controle de convencionalidade, dificuldade de implementação das decisões, tempo de 
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processamento dos casos, desconhecimento sobre o SIDH, falta de recursos e falta 

de pessoal, tanto na CIDH, quanto na sociedade civil e óbices do sistema federativo. 

Desse modo, partindo de uma conceituação sobre a persistência da violência 

policial mesmo com mais de 30 anos de regime democrático, recaindo sobre a 

população negra, e acerca do Direito Internacional dos Direitos Humanos, mapeou-se 

os casos de violência policial disponíveis no SIDH e buscou-se entender, a partir da 

perspectiva dos litigantes, o papel da CIDH nesse conceito. 

Ao contrário do preceituado, conclui-se que, apesar dos obstáculos, a CIDH e 

o SIDH podem sim fomentar e ampliar o respeito aos Direitos Humanos no Brasil, 

principalmente ao deixar de lado a visão de “tudo ou nada” e compreender as searas 

e possibilidades dentro dessa luta e angariação de mobilização e de pressão para o 

respeito de parâmetros de proteção. 

Ressalta-se, assim, os achados acerca da conquista da sociedade civil em 

sensibilizar o SIDH quanto a questões de racismo estrutural, bem como a importância 

da atuação fundamental da Defensoria Pública, sendo essas instituições, tanto do 

SIDH quanto de respeito aos Direitos Humanos no Brasil, caixas de ressonância para 

debates nessa temática. 

Por fim, nota-se e preza-se pelo fortalecimento de um ecossistema de Direitos 

Humanos – conforme abordado por Rodríguez-Garavito (2014) –, abordando 

Organizações da Sociedade Civil, instituições do Estado, recursos de mídia, 

movimentos sociais, atores privados e organismos internacionais de promoções de 

Direitos, para complementar e angariar pressões aos Estados que possam efetivar 

mudanças e nutrir o campo dos Direitos Humanos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevistas 
 

1. Conte um pouco mais da sua trajetória como defensor de Direitos Humanos. 
2. Qual a importância da Jurisdição Internacional de Direitos Humanos? E, mais 

especificamente, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos? 
3. Sobre a atuação da sua instituição na CIDH sobre violência policial: 

a. Que motivos levaram sua instituição a levar o caso à CIDH? 
b. Como a CIDH trata a violência policial e a impunidade no Brasil? 
c. As respostas dadas pela CIDH são efetivas e apresentam consequências 

práticas? 
d. Existe um recorte racial ou socioeconômico nas vítimas das alegações 

levadas? 
e. Existe uma litigância estratégica no tema da violência policial? 

4. Como é a atuação do Estado brasileiro no SIDH? 
5. Sobre a CIDH: 

a. Existem gargalos na admissibilidade ou não de casos e petições? 
b. Os mecanismos de busca da CIDH são eficazes? O SIMORE pode ajudar? 
c. Você observou alguma mudança significativa na CIDH com o passar dos 

anos?  
6. Como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos poderia ser fortalecido? 

a. Aumentar diálogo da CIDH com os indivíduos? 

b. Acesso direto à Corte IDH? 

7. Em um cenário de retrocessos, como o que estamos vivendo, os mecanismos 

internacionais são uma alternativa para a responsabilização dos Estados? 

8. Qual a estrutura de apoio da organização que possibilita essa litigância? 
a. Quem são os financiadores? 
b. Quem pensa essa estratégia? 

9. Você poderia indicar outras pessoas ou instituições com quem eu poderia 

conversar sobre esse assunto? A pesquisa utilizará o método bola de neve, na 

qual os entrevistados podem indicar entidades ou advogados que acreditem ser 

relevantes para a construção do trabalho.  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

1. Nome do projeto: A Litigância sobre Violência Policial Brasileira na CIDH: um 

diálogo com os atores34. 

 

2. Características e objetivos gerais da pesquisa: A pesquisa é conduzida por Ana 

Luiza Gregorio Vidotti, advogada e mestranda em Direito e Desenvolvimento pela FGV 

Direito-SP, beneficiária da bolsa Mario Henrique Simonsen e da bolsa CAPES-

PROUSP, e orientada pelo professor Oscar Vilhena Vieira, Diretor e Professor da FGV 

Direito SP. 
A pesquisa está sendo desenvolvida como dissertação do mestrado acadêmico. O 

objetivo é compreender a importância da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos para a preservação e proteção de direitos nos casos de violência policial 

que envolvem o Estado Brasileiro a partir do ponto de vista dos atores envolvidos. 

 

3. Procedimentos: A partir de uma catalogação dos casos de violência policial 

constantes na CIDH, foram identificadas as organizações da sociedade civil, 

entidades e organizações que levaram os casos até o sistema. A partir de entrevistas 

com esses atores, pretende-se compreender como se dá essa atuação, a importância 

do SIDH e da jurisdição internacional, os motivos pelos quais utilizar o SIDH e como 

a CIDH trata a violência policial, se as resposta são efetivas, se há um recorte racial 

ou socioeconômico das vítimas, como ocorre a litigância estratégica no tema, se 

existem gargalos no sistema de admissibilidade da CIDH e a eficácia de seus 

mecanismos, se há necessidade de fortalecimento, e a importância da jurisdição 

internacional em momentos de retrocessos. O método bola de neve será utilizado para 

ampliar o escopo de entrevistados. 

 

4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

responder às perguntas conduzidas pela entrevistadora, que partem de um roteiro 

semi-estruturado. Estima-se que a participação leve cerca de 40min e será realizada 

pelo Zoom, ou outro meio pelo qual o entrevistado se sinta confortável. Pretende-se 

gravar os recursos audiovisuais. Após a conclusão da entrevista, caso haja 

 
34 Título provisório. 
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autorização para tal, as transcrições serão disponibilizadas para consulta. 

 

5. Voluntariedade e direito de desistência: Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

 

6. Riscos e benefícios: A pesquisa visa contribuir para o debate acerca da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a atuação da sociedade civil como expoente 

de violações de direitos, principalmente no âmbito da violência policial, fomentando 

estudos e conhecimentos acerca da litigância estratégica na jurisdição internacional. 

A participação como entrevistado corroborará para o desenvolvimento desse trabalho 

e não implicará em gastos ou ganhos pecuniários. Os riscos estão relacionados ao 

crivo da sociedade na publicação de uma pesquisa acadêmica, inerentes à atividade 

de pesquisa. Por visar compreender o papel dos atores, as entrevistas serão 

transcritas e identificadas e estarão disponíveis para consulta após a conclusão do 

trabalho. Ademais, os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para 

fins desta pesquisa e demais produtos dela derivados, e os resultados poderão ser 

publicados em meios acadêmicos e revistas científicas. 

 

7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, os dados 

obtidos por meio desta pesquisa não serão identificados caso haja manifestação 

expressa para tal, mantendo o anonimato ou uma pseudo-identificação. Ademais, o 

entrevistado pode requisitar, a qualquer momento, que determinado trecho seja 

omitido ou, ainda, que toda a entrevista seja excluída da análise.  

 

8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas 

sobre o projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a 

qualquer momento através dos contatos indicados abaixo. 

 

Ana Luiza Gregorio Vidotti, Advogada e Mestranda em Direito e 

Desenvolvimento – Rua Eugênio de Medeiros, 601, Pinheiros, São Paulo, SP – 

05425-001. Telefone (11) 94120-1507. E-mail: ana.vidotti@fgv.edu.br e 

anagvidotti@gmail.com. 
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Oscar Vieira Vilhena, Diretor da Escola de Direito de São Paulo da FGV 

e orientador da pesquisa – Rua Rocha, 233, Bela Vista, São Paulo, SP – 01330-

000. Telefone (11) 3799-2222. E-mail: oscar.vilhena@fgv.br. 

 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos da Fundação Getulio Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, 

sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-

6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 

9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine, de 

forma física ou digital, ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma 

delas sua, e a outra, do pesquisador responsável. É facultativa a utilização de 

certificado digital emitido no padrão estabelecido pela ICP-Brasil, reputando-se 

plenamente válido, em todo o seu conteúdo, a partir da aposição das assinaturas 

deste termo, sendo esta reconhecida e aceita em sua integridade e autenticidade, 

conforme artigo 10, § 2º, da Medida Provisória 2.200-2/2001. 

 

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi 
os objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que 
concordo em participar. 

 

[CIDADE E ESTADO], ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 
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APÊNDICE C – Tabelas de levantamento dos casos envolvendo o Brasil na 
CIDH 

 

Link para acesso: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EerP7MYSFzRDgiDPFAjDm

PcBu9gZjVorDtpJJZhYPkN70Q?e=VvJI6Q 
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APÊNDICE D – Tabelas com resumo e classificação dos casos envolvendo o 
Brasil na CIDH 

 

Link para acesso: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EcLFHLWqICpGlPUpzw8TID

ABSYizl58lPRanloq1oOKo8Q?e=6gPftg 
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APÊNDICE E – Tabelas com resumo e classificação dos casos de violência 
policial envolvendo o Brasil na CIDH 

 

Link para acesso: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/ET0wz0tLKNRAl1mqnXeuEq

QB_Fjlx36QjLBir7WkZCNe-g?e=oYvJ4f 
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APÊNDICE F – Tabelas com resumo, classificação e datas relevantes dos 
casos de violência policial envolvendo o Brasil na CIDH 

 

Link para acesso: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EUATACVQTYJNmhTvnEIH

mvUB1laaj0nS1HU7gB5pXmcy9Q?e=luaoo5 
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APÊNDICE G – Transcrições das entrevistas realizadas na pesquisa 
 

Link para acesso geral: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/Eo_qm0jksT5Ak7sodOCirTw

B-l3Xuo7vZN_hFWZzuYKzcQ?e=OSinop 

 

Ana de Souza Pinto: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/ERlYYTst0GRFhi3xjD9QtV

MBP-7ovr7ISO2e2ZwpwG0SCQ?e=jVOZem 

 

Carlos Nicodemos: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EZfgPw06qtBGvy9-

wQTdDXQBJU0jygsSd4lDalHNcn8adA?e=4zecJC 

 

Davi Quintanilha Failde de Azevedo: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EWpZDIMOpUZBrXOhNggC

YZoBK0uuj2qIgJDxeI5aiZtImw?e=Kc5Lxi 

 

Eduardo Baker e Monique Cruz: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EUHdYa507mZPmBzyrYI-1-

QBfk9WCD_NVfeJ2brHf9zYKw?e=b7aBof 

 

Fábio Amado: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EUU8gbcsblpIj-

oE9aI423UBauIr6X0yTpycl3pAj9-J3A?e=ccpKrS 
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Gilmar Mauro: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EWVIh5zUG6lHrByh182laW

8BhzJ1PCo79Pg9yuqoOgcmIw?e=Td2Gz0 

 

Isabel Penido: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EYyTYBv5gXdPv06P-

XbvmxwB1Qq-HSO4vsnx_ea7WFA3EQ?e=BPwgNc 

 

Isabel Pereira: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EaU7EtePDcJKrvgeeELl-

pYBycnZvx_EPqazvdtMc0A9Yw?e=UCh6tj 

 

João Paulo de Godoy: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EVaTMprtYUhOhojAlECdA

M0Bw-xYGdnQFwzhw6D3pTwjYQ?e=nbMZ7a 

 

Pedro de Paula Lopes Almeida: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EWIOrQGbB_JBu-

rmhqSO3RUBib4zlHbSDFZtWA4abuLApw?e=bfYSfk 

 

Thales Arcoverde Treiger: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/Eb6SIlE5C79ImBAsc1rB8sY

B9lu70uWREH5C8FNpF5QRiA?e=EmwExq 
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ANEXO A – Parecer Aditivo n. 198/2021, do Comitê de Conformidade Ética em 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH/FGV) 

 

Link para acesso: 

https://gvmail-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c348774_fgv_edu_br/EVMsMTnqSl1MpPOP1lG8s

9QBhPojFbBE-KpsQtULYWrhLw?e=faSt6e 

 


