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Olá, meus amigos do Curso RDP. Começaremos nosso material de Direitos Humanos para a Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro abordando esse relevantíssimo ponto sobre violência de gênero. 

 
Vamos nessa, pois o nosso estudo será o mais aprofundado e completo possível, desde a análise da 

jurisprudência doméstica à internacional, sem esquecer, é claro, de aprofundamentos doutrinários pontuais. 
 
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de 

Belém do Pará), expressa em nosso edital, foi concluída pela Assembleia Geral da OEA, em Belém do Pará, no Brasil, 
em 9 de junho de 1994, como resposta à situação de violência contra mulheres existente na América.1 

 
Para André de Carvalho Ramos: 
 

“Esses inúmeros deveres do Estado foram fundamentais para que o Brasil, finalmente, 
editasse uma lei específica de combate à violência doméstica, a Lei nº 11.340/2006, 
também denominada “Lei Maria da Penha”. Tal lei criou mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. De 
forma progressiva, os Estados devem ainda adotar medidas específicas (art. 8º), inclusive 
programas para fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma 
vida livre de violência e o direito da mulher a que se respeitem e protejam seus direitos 
humanos. Devem adotar programas também para modificar os padrões socioculturais de 
conduta de homens e mulheres para eliminar preconceitos e costumes e práticas que se 
baseiem na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos 
papéis estereotipados para o homem e a mulher que legitimam ou exacerbam a violência 
contra a mulher”. 2 3 
 

 O Caso Maria da Penha Maia Fernandes foi um divisor de águas no assunto violência doméstica no Brasil e 
na América Latina. Foi neste caso que a Comissão Interamericana (e não a Corte IDH)4, pela primeira vez aplicou a 
Convenção de Belém do Pará para sustentar a responsabilidade do Estado no que tange ao dever de prevenir, 
sancionar e erradicar a violência doméstica contra a mulher. 
 

A Comissão Interamericana, em seu relatório anual nos anos 2000, assim estabeleceu: 
 

“A denúncia alega a tolerância da República Federativa do Brasil (doravante denominada 
“Brasil” ou “o Estado”) para com a violência cometida por Marco Antônio Heredia 
Viveiros em seu domicílio na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, contra a sua então 
esposa Maria da Penha Maia Fernandes durante os anos de convivência matrimonial, que 
culminou numa tentativa de homicídio e novas agressões em maio e junho de 1983. 
Maria da Penha, em decorrência dessas agressões, sofre de paraplegia irreversível e 
outras enfermidades desde esse ano. Denuncia-se a tolerância do Estado, por não haver 

 
1André de Carvalho Ramos, p.383. 
2 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.386/387. 
3 Convenção completa. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm. Acesso em: 29/09/2020. 
4 Como veremos, o primeiro precedente que a Corte IDH a aplicar a Convenção de Belém do Pará foi no julgamento do Caso do Presídio 
Miguel Castro Castro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm
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efetivamente tomado por mais de 15 anos as medidas necessárias para processar e punir 
o agressor, apesar das denúncias efetuadas.” 

 

Desta forma, entre as recomendações da Comissão que foram estabelecidas ao Brasil, estava a de adequar sua 
legislação aos termos da Convenção Americana. Foi a partir daí, como bem lembra a doutrina, que o Estado 
brasileiro se preocupou em aprovar uma lei específica sobre o tema, que seria a então Lei nº 11.340/2006, mais 
conhecida como Lei Maria da Penha, em homenagem à vítima Maria da Penha Maia Fernandes. 

 
Uma questão importante sobre o tema: o Brasil poderia ter sido responsabilizado perante a Corte IDH? Não! O 

Brasil só reconheceu a competência contenciosa da Corte em 1998, e os fatos apurados ocorreram em 1992. 
Assim, durante o período, a Corte ainda não tinha competência para julgar o país.  
 

No caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fixou ao Estado Brasileiro as seguintes 
recomendações5: 

  
1.                  Completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da 
agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora Maria da Penha Fernandes 
Maia. 
  
2.                  Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar 
a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o 
processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas 
administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 
3.                  Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o 
responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima 
adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, 
particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo; por manter o 
caso na impunidade por mais de quinze anos; e por impedir com esse atraso a 
possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. 
 4.                  Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal 
e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no 
Brasil.  A Comissão recomenda particularmente o seguinte: 
  
a)       Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais 
especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência 
doméstica; 
 b)       Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser 
reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de devido 
processo; 
 c)       O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de 
solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à 
sua gravidade e às consequências penais que gera; 
 d)       Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos 
direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva 
tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem 
como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes 
judiciais. 

 
5 Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Human
os%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2. Acesso em 30 de setembro de 2020. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
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 e)       Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à 
compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos 
na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos 
intrafamiliares. 
  
5.       Apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dentro do prazo de 60 
dias a partir da transmissão deste relatório ao Estado, um relatório sobre o cumprimento 
destas recomendações para os efeitos previstos no artigo 51(1) da Convenção Americana. 

  
Entretanto, foi no “Caso Presídio Miguel Castro Castro vs Peru” o primeiro caso de aplicação da Convenção 

Belém do Pará e também o primeiro caso sobre violência de gênero contra mulher perante a Corte IDH. 
 
 Sobre o caso, pontuam Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020, p. 190): 
 

Os fatos do presente caso se desenvolveram no marco do conflito armado do Peru. Entre 
os dias 6 e 9 de maio de 1992, o Estado peruano executou uma operação chamada 
“Remoção 1”, cuja presumida finalidade era o traslado de aproximadamente 90 mulheres 
presas no estabelecimento penal “Miguel Castro Castro” para centros penitenciários 
femininos. A Polícia Nacional derrubou parte da parede externa do pátio do pavilhão 1A 
utilizando explosivos. Simultaneamente, os efetivos policiais tomaram o controle dos 
tetos do presídio abrindo buracos, por meio dos quais realizaram disparos com armas de 
fogo (...) A operação gerou a morte de dezenas de internos, assim como deixou muitos 
feridos (...) Três das mulheres presas no estabelecimento penal “Miguel Castro Castro” 
estavam grávidas. 
Em relação às três mulheres presas que estavam grávidas, a Corte considerou que a 
violação aos tratados restou agravada, eis que a violência lhes afetou em maior medida.”6 
 

 Este caso, portanto, como lembra a doutrina, “possui uma dupla importância histórica, tendo sido o 
primeiro caso em que a Corte IDH aplicou a Convenção de Belém do Pará e também o primeiro caso enfrentado pela 
Corte em que houve uma abordagem sobre violência de gênero contra a mulher.”7 
 
ATENÇÃO: cuidado para não confundir. O Caso González e outras vs México (Campo Algodoeiro) foi o primeiro 
precedente da Corte IDH sobre violência estrutural de gênero contra mulher, ficando o Caso do Presídio Miguel 
Castro Castro com o destaque de ter sido o primeiro sobre violência de gênero contra a mulher (sem a extensão 
necessária para ser considerado estrutural), como apontam Paiva e Heemann.8 
  
 No Caso González e outras Vs México (Campo Algodoeiro), “a Corte IDH reconheceu que os assassinatos 
das vítimas decorreram de violência estrutural de gênero, tratando, pois de “feminicídio”. Afirmou a Corte que “a 
impunidade dos delitos cometidos envia a mensagem de que a violência contra a mulher é tolerada, o que favorece 
sua perpetuação e a aceitação social do fenômeno, o sentimento e a sensação de insegurança nas mulheres, assim 
como uma persistente desconfiança destas no sistema de administração da justiça”. (Paiva e Heemann, 2020, p. 
191). 

Além disso, foi a primeira vez que um órgão internacional de direitos humanos reconheceu o feminicídio 
como o crime de homicídio praticado contra mulher por questões de gênero. Lembrem-se que no Brasil, o 
feminicídio constitui uma qualificadora do crime de homicídio, elevando a pena-base e a pena máxima, introduzida 
no Código Penal em 2015.  

 
6 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020. 
7 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 191. 
8 Idem, p. 191. 
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        Portanto, segundo a doutrina9, temos o seguinte: 
 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a violência de gênero 

Primeiro caso envolvendo violência de gênero Caso do Presídio Miguel Castro Castro 

Primeiro caso envolvendo violência estrutural de 
gênero 

Caso “Campo Algodoeiro” ou González e outras vs México 

 
Ademais, em outro caso muito importante julgado pela Corte IDH, no Caso Velásquez Paíz e Outros vs 

Guatemala, 
 

“(...) A Corte IDH se deparou com um cenário muito grave na Guatemala, em que o Estado 
não somente falhou na investigação da morte da vítima, como também assim o fez 
mediante sucessivas condutas de autoridades estatais que discriminaram a senhora 
Cláudia Velásquez Paíz mediante estereótipos de gênero, extraindo conclusões 
precipitadas e preconceituosas em relação ao seu modo de vestir (...) Temos no Caso 
Velásquez Paíz um precedente importantíssimo contra o machismo enraizado na 
sociedade e contra uma política estatal discriminatória que fez (e ainda faz) vítimas por 
todo o continente americano”. A Corte Interamericana censurou de forma contundente o 
comportamento das autoridades estatais guatemaltecas, que acabavam fazendo da 
mulher responsável ou merecedora de ter sido atacada.”10 
 

Além disso, você que estuda para Defensoria Pública certamente já ouviu falar no movimento feminista. Se 
não conhece, agora é a hora de aprofundar sobre o tema, pois o feminismo se trata de movimento extremamente 
importante para a nossa formação como futuros Defensores e Defensoras Públicas do Estado, e também como 
seres humanos. 

 
Pois bem. A doutrina sustenta que “o feminismo é um movimento social e político que possui como sua 

principal causa ideológica a luta pela igualdade de gênero e seus consectários, como, por exemplo, o combate à 
violência de gênero”. 

 
 Ao longo da história, segundo Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020), o movimento foi subdividido em três 
ondas11: 
 

ONDAS DO FEMINISMO 

Primeira onda 
Originou-se por meio do movimento sufragista realizado durante o século XIX e início do 
século XX em todo o mundo, em particular em países como França, Reino Unido, Canadá, 
Países Baixos e Estados Unidos. 

Segunda onda 

Trata-se de um período de atividade feminista que começou na década de 1960 nos EUA e 
foi se espalhando por todo o mundo ocidental. A segunda onda do feminismo ampliou a 
discussão, abordando várias questões, como, por exemplo, a sexualidade, a família, o 
mercado de trabalho, os direitos sexuais e reprodutivos, além da igualdade de gênero. 
Também chamou atenção para questões como o problema do estupro conjugal e da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Terceira onda A terceira onda do feminismo teve início no começo dos anos 1990, como resposta aos 

 
9 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 210. 
10 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 285. 
11 Idem, p. 192. 
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supostos defeitos das duas primeiras ondas feministas. A terceira onda do feminismo 
expande os temas feministas para incluir um grupo diversificado de mulheres com um 
conjunto de identidades variadas, e não apenas mulheres brancas e mais abastadas 
financeiramente. Desse modo, as feministas ampliaram seus objetivos, com foco em ideias 
novas e abolindo expectativas e estereótipos baseados em gêneros. Temas polêmicos 
como pornografia, trabalho sexual e prostituição não encontram um consenso entre as 
feministas desta onda. 
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PONTO DO EDITAL: Violência Institucional de Gênero. Violência Obstétrica. Igualdade e não Discriminação. Direitos 
Sexuais e Reprodutivos. ADPF 442. Caso Artavia Murillo e Outros vs. Costa Rica. 
 

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER 
 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (conhecida 
também pela sigla de sua denominação em inglês, CEDAW, cuidado, a banca adora usar a sigla) foi adotada pela 
Resolução nº 34/180 da Assembleia Geral da ONU, em 18 de dezembro de 1979, tendo em vista a persistente 
manutenção das discriminações contra a mulher. 
 

Sobre ela, vejam algumas informações relevantes: 
 

O QUE SE CONSIDERA 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 

MULHER SEGUNDO A 
CONVENÇÃO? 

• toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo; 
 
• e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher; 
 
• dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo; 
 
• independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do 
homem e da mulher (art. 1º). 

 
Não obstante a realidade vivida no país acerca da violência contra a mulher em situação de gestação, parto 

e pós-parto, o Ministério da Saúde divulgou em 2019 orientação no sentido de que o termo “violência obstétrica” 
deveria ser evitado ou mesmo abolido dos documentos da Pasta. A argumentação, em resumo, é que a 
terminologia não contribui para o aprimoramento das políticas públicas e, de certa forma, ofende os profissionais 
da saúde que atuam na seara obstétrica. 

 
Ocorre que, como é possível verificar no informe da DPE/SP, a utilização do termo “violência obstétrica” 

passa longe da intenção de desmerecer o trabalho dos profissionais da área de saúde ou “atrapalhar” o 
desenvolvimento de políticas públicas. Pelo contrário; visa-se alertar que, no meio obstétrico, existem práticas que 
devem ser abolidas, como comentários maldosos direcionados à parturiente, a negativa de atendimento sem justa 
causa, a adoção de procedimentos médicos durante o parto, sem autorização e consentimento da parturiente 
(como aplicar anestesia e fazer uma cesárea), dentre outras. Enfim, é preciso difundir essa realidade cruel, e a 
posição do Ministério da Saúde em nada contribui para isso. Em 27 de agosto de 2020 fora editada a Portaria 
2.282/2020 que traz alguns pontos críticos sobre o tema.12 

 
Sobre esse ponto, não há como não falar sobre o caso Alyne Pimentel Teixeira Vs Brasil. 

 
 No sistema onusiano (Global), não existe um Tribunal Internacional de Direitos Humanos com competência 
semelhante à Corte IDH no sistema regional americano (lembrando que o TPI não julga estados partes e sim 
pessoas que cometem crimes graves). 
 
 Neste caso, há no sistema global os chamados “Comitês” (também chamados de treaty bodies), sendo 
estes responsáveis por monitorar a implementação dos respectivos tratados. O sistema de petições individuais, por 
meio do qual a vítima de determinada violação de direitos humanos, cumprindo certos requisitos (como 

 
12 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.282-de-27-de-agosto-de-2020-274644814. Acesso em 15 de agosto de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.282-de-27-de-agosto-de-2020-274644814
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esgotamento dos recursos internos, ausência de litispendência internacional, etc), é um dos mecanismos de 
proteção de competência dos Comitês. 
 
 De todo modo, da mesma forma como ocorre no sistema regional americano, em que a competência 
contenciosa da Corte IDH precisa ser aceita pelos Estados partes da CADH para de fato ser ativada, no sistema 
global a competência dos comitês também depende de declaração especial ou da ratificação de um protocolo 
facultativo. 
 
 Certo, mas o que isso tudo tem a ver com o Caso Alyne Pimentel? 
 
 Tudo. 
 
 É que foi exatamente no Comitê da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher das Nações Unidas (Comitê da CEDAW), que houve a condenação no Brasil. Trata-se do primeiro – 
e único - caso em que o Brasil foi responsabilizado no sistema global de proteção dos direitos humanos (sistema 
convencional contencioso quase judicial das nações unidas). 
 
 Por que “sistema convencional contencioso quase judicial”? 
 
 Segundo a doutrina: 
 

“O sistema é chamado de “convencional” porque os mecanismos de apuração de 
responsabilidade internacional por violação de direitos humanos estão instituídos em 
convenções internacionais da ONU. É “contencioso” (...) pois há um processamento das 
possíveis violações de direitos humanos em um órgão estabelecido pela própria 
convenção, sob os ditames do contraditório e ampla defesa (...) Por fim, é “quase-
judicial” porque não há uma corte ou tribunal internacional atuante, mas apenas os 
Comitês instituídos pelas Convenções onusianas”.13 

 
 Entendido toda essa parte, agora vamos entender o Caso Alyne Pimentel. 
 
 Em 2002, Alyne da Silva Pimentel, à época com 27 anos, afrodescendente e de baixa renda, quando do 6º 
mês de gravidez, dirigiu-se até a maternidade onde já realizava o seu pré-natal, em Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, em razão de náuseas e fortes dores abdominais. Foi medicada com analgésicos e recebeu liberação 
para voltar para casa. 
 
 Os sintomas não passaram e Alyne voltou à maternidade, oportunidade em que infelizmente fora 
constatada a morte do feto. Depois de horas esperando, Alyne foi submetida a uma cirurgia para a retirada dos 
restos da placenta, no entanto o quadro da paciente se agravou, sendo necessária a transferência para um hospital 
público. Alyne sofreu hemorragia durante 24h até que sua transferência fosse liberada, tendo em vista que a 
maternidade em que ela estava não encontrava a ficha médica da gestante para viabilizar a transferência. 
 
 Porém, os absurdos não pararam por aí. 
 
 Ao chegar no hospital público, mesmo seu caso tendo sido identificado como gravidez de alto risco, a 
gestante passou oito horas no corredor do hospital sem atendimento, sob a justificativa de ausência de leito 
emergencial. Isso fez com que Alyne, em razão da hemorragia resultante do parto do feto morto, viesse a óbito. 

 
13 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 671. 
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 O Centro de Direitos Reprodutivos e Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos, representando a mãe de 
Alyne Pimentel, apresentou petição ao Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW), que condenou o Brasil no referido caso, reconhecendo que, de fato, o estado brasileiro atuou 
de forma insuficiente na proteção dos direitos humanos à vida, à saúde e à não discriminação no acesso à saúde. 
 
 De acordo com a decisão do Comitê da CEDAW, as recomendações ao Brasil foram as seguintes:14 
 

[...] Sobre o autor e a família da Sra. da Silva Pimentel Teixeira:  
 
Prestar reparação adequada, incluindo indenização financeira, ao autor e à filha da Sra. 
da Silva Pimentel Teixeira proporcional à gravidade das violações contra ela; 
 
Disposições Gerais: 
 
(A) Assegurar o direito das mulheres à maternidade segura e ao acesso à assistência 
médica emergencial adequada, a preços acessíveis, de acordo com a recomendação geral 
nº 24 (1999) sobre as mulheres e a saúde; 
 
(B) Proporcionar formação profissional adequada para os trabalhadores da área de 
saúde, especialmente sobre os direitos reprodutivos das mulheres à saúde, incluindo 
tratamento médico de qualidade durante a gravidez e o parto, bem como assistência 
obstétrica emergencial adequada; 
 
(C) Assegurar o acesso a medidas eficazes nos casos em que os direitos das mulheres à 
saúde reprodutiva tenham sido violados e prover a formação de pessoal do poder 
judiciário e responsável pela aplicação da lei;  
 
(D) Assegurar que as instalações de assistência médica privada satisfaçam as normas 
nacionais e internacionais em saúde reprodutiva;  
 
(E) Assegurar que as sanções adequadas sejam impostas a profissionais de saúde que 
violem os direitos de saúde reprodutiva das mulheres, e  
 
(F) Reduzir as mortes maternas evitáveis através da implementação do Acordo Nacional 
pela Redução da Mortalidade Materna nos níveis estadual e municipal, inclusive através 
da criação de comitês de mortalidade materna em lugares onde tais comitês ainda não 
existem, de acordo com as recomendações em suas observações finais para com o Brasil, 
adotadas em 15 de agosto de 2007. 

 
Outro ponto que consta no Edital da DPE-RJ e que vocês precisam saber: a ADPF 442.  
 
Em síntese: 

 
(...) foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que sustenta que os 
artigos 124 e 126 do Código Penal afrontam postulados fundamentais como a 
dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da 

 
14 Decisão com a tradução juramentada: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/saude/saude-
materna/decisoes/decisao-cedaw-caso-alyne-teixeira-29jul11-portugues. Acesso em 18 de Fevereiro de 2021. 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/saude/saude-materna/decisoes/decisao-cedaw-caso-alyne-teixeira-29jul11-portugues
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/saude/saude-materna/decisoes/decisao-cedaw-caso-alyne-teixeira-29jul11-portugues
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vida, a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura ou o tratamento desumano e 
degradante, a saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e 
reprodutivos. A pretensão é que o STF exclua do âmbito de incidência dos dois 
artigos a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 
semanas, “de modo a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper 
a gestação, de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma 
de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o 
direito de realizar o procedimento”.  

 
Em novembro de 2017, a relatora indeferiu pedido de medida cautelar de urgência que visava à suspensão 

de prisões em flagrante, inquéritos policiais e andamento de processos ou decisões judiciais baseadas na aplicação 
dos artigos 124 e 126 do Código Penal a casos de aborto voluntário realizado nas primeiras 12 semanas de 
gravidez. 15 

 
O tema possui grande relevância (inclusive a DPE-RJ atua como amicus curiae na ADPF 442). A atenção 

deve ser dada porque a temática do aborto voluntário perpassa pelos direitos, conforme mencionados no bojo da 
ação, à não discriminação, liberdade, igualdade, etc, isto é, tudo a ver com a atividade prática defensorial. E em 
que pese a prova objetiva possuir uma natureza mais limitada, há espaço para que o assunto seja cobrado, 
portanto atenção! 
 

Segundo a cartilha da DPE-RJ sobre “Gestação, Parto e Puerpério”16 (pag. 13): 
 

“A maioria das mulheres no início da gestação expressa a vontade de escolher 
como via de nascimento o parto normal, mas, são desestimuladas ao longo do pré-
natal, e acabam tendo seus filhos por meio de uma cesariana. Por outro lado, 
quando o parto vaginal é realizado, muitas das vezes ele ocorre de forma 
desrespeitosa, com procedimentos e intervenções que não colaboram com os 
processos naturais do próprio corpo, e com base em afirmações falsas sobre as 
condições de saúde da gestante e do bebê, criando mitos que colocam no corpo da 
mulher a culpa e o defeito de ‘não conseguirem’.  

 
Assim, você já deve ter ouvido falar em ‘bacia estreita’, ‘não tem passagem’, 
‘passou do tempo’, cordão enrolado que ‘enforca’, ‘placenta velha  ’entre outras 
situações que colocam gestantes na dúvida da sua própria capacidade de trazer 
seu filho ao mundo.  

 
A Doula presta SUPORTE para a gestante, sem interferir no trabalho da equipe médica que realiza o parto. 

Ao contrário: sua função pode ser vista como complementar e que traz benefícios à parturiente. Além disso, a 
função possui registro no Ministério do Trabalho e já é regulamentada em diversos entes federativos, para que 
haja uma maior segurança jurídica na atuação da profissional.  
 

Ainda, conforme a cartilha da DPE RJ (pag. 21),  
 

Doulas são profissionais treinadas e capacitadas para oferecer suporte emocional e 
físico contínuo para a gestante durante e logo após o parto, que apoiam que as 
escolhas da mulher e reforçam o ato de parir como o evento fisiológico que ele é. 
O serviço é prestado por alguém, com certificação própria para isso, conforme 

 
15 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373569>, acesso em 18/02/2021.  

16 Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/1e6176359aae47788dc72f14f65a4a56.pdf. Acesso em 1 de abril de 2021. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373569
https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/1e6176359aae47788dc72f14f65a4a56.pdf
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Classificação Brasileira de Ocupações 3221-35 do Ministério do Trabalho. Ou seja, 
as pessoas estudam e se especializam para fazer disso uma profissão, mais que 
uma vocação.  

 
Em relação à atuação das Doulas,  

 
Doulas não interferem na atuação da equipe médica, elas caminham ao lado da 
gestante defendendo e respeitando o princípio de que a mulher é a grande 
protagonista desse momento tão singular em sua vida. 

 
A 1ª Turma da Suprema Corte, quando do julgamento do HC 124.306, entendeu que o aborto realizado até 

a 12ª semana de gestação não é crime e, dentre os motivos listados, a violação à integridade física e psíquica é um 
deles. Nos termos do voto do Ministro Barroso:  
 

(...) Em segundo lugar, a criminalização afeta a integridade física e psíquica da 
mulher. O direito à integridade psicofísica (CF/1988, art. 5º, caput e III) protege os 
indivíduos contra interferências indevidas e lesões aos seus corpos e mentes, 
relacionando-se, ainda, ao direito à saúde e à segurança. A integridade física é 
abalada porque é o corpo da mulher que sofrerá as transformações, riscos e 
consequências da gestação. Aquilo que pode ser uma bênção quando se cuide de 
uma gravidez desejada, transmuda-se em tormento quando indesejada. A 
integridade psíquica, por sua vez, é afetada pela assunção de uma obrigação para 
toda a vida, exigindo renúncia, dedicação e comprometimento profundo com 
outro ser. Também aqui, o que seria uma bênção se decorresse de vontade 
própria, pode se transformar em provação quando decorra de uma imposição 
heterônoma. Ter um filho por determinação do direito penal constitui grave 
violação à integridade física e psíquica de uma mulher. HC 124.306 RIO DE 
JANEIRO, Rel. Min. Marco Aurélio.  

 
Dada a importância do julgado, recomendo a leitura integral do voto do Ministro Barroso, tendo em vista 

ser extremamente didático sobre o tema. Pode ser acessado no seguinte link: https://www.conjur.com.br/dl/hc-
voto-aborto-lrb.pdf.  
 

O edital da DPE-RJ também traz, expressamente, o Caso Artavia Murillo e outros vs Costa Rica. Nele, a 
Corte IDH entendeu que a fertilização in vitro não viola o direito à vida, previsto no artigo 4.1 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 

 
Segundo relatório elaborado pelo STF17, para entender o caso, é preciso recordar que em 15 de março de 

2000, a Suprema Corte da Costa Rica declarou que a prática de fertilização in vitro (FIV) violava o direito à vida, 
considerando o embrião humano como pessoa desde o momento da concepção e que a técnica implicava uma 
elevada perda de embriões. Assim, declarou a inconstitucionalidade do Decreto Executivo que regulamentava o 
procedimento, proibindo-o no país. Em oposição a esse ato, em julho de 2011, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos solicitou a responsabilização internacional do Estado da Costa Rica pela violação dos artigos 
11.24, 17.25 e 246 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Entre outros aspectos, alegou que essa 
proibição absoluta constituía interferência arbitrária nos direitos à vida privada e na formação da família. A 
vedação violava ainda o direito à igualdade, porquanto o Estado havia negado o acesso ao tratamento que 
permitiria que famílias gerassem seus filhos biológicos. Além disso, esse impedimento teve grave impacto 
psicológico nas vítimas, sobretudo nas mulheres. Em 2012, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

 
17 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaBoletim/anexo/BJI3_ABORTO.pdf. Acesso em: 11/01/2021. 

https://www.conjur.com.br/dl/hc-voto-aborto-lrb.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/hc-voto-aborto-lrb.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaBoletim/anexo/BJI3_ABORTO.pdf
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IDH) deferiu o pedido e condenou o Estado da Costa Rica por proibir a fertilização in vitro no seu território. 
Inicialmente, a Corte discorreu sobre o alcance dos direitos à integridade pessoal, à liberdade, à vida privada. O 
artigo 11 da Convenção protege os indivíduos contra as ações arbitrárias das instituições do Estado que lhes 
afetem a vida privada e familiar. 

 
A decisão de ser ou não mãe ou pai é parte do direito à vida privada e inclui, nesse caso, a decisão de ser 

progenitor no sentido genético ou biológico. Ao mesmo tempo, o artigo 17 da Convenção reconhece o papel 
central da família e da vida familiar na existência de uma pessoa e a possibilidade de procriar é parte do direito de 
formar uma família. Ademais, o respeito à vida privada relaciona-se com a autonomia reprodutiva e o acesso aos 
serviços de saúde reprodutiva, que inclui o direito de acesso à tecnologia médica necessária para exercer esse 
direito. 

 
A decisão de ter filhos biológicos por meio do acesso a técnicas de reprodução assistida e de planejamento 

familiar integra os direitos à integridade, à liberdade, à privacidade e à vida familiar. Além disso, a maneira pela 
qual essa decisão é construída faz parte da autonomia e da identidade da pessoa tanto em sua dimensão individual 
quanto em casal. Vedar o acesso a esse procedimento, usualmente praticado como último recurso para que casais 
superem graves dificuldades de procriação, afeta diretamente os planos de vida e a integridade psicológica dos 
indivíduos, por negar-lhes a utilização de um procedimento que possibilitaria o exercício da liberdade reprodutiva 
desejada. 

 
Com base nesses fundamentos, o Estado da Costa Rica foi sentenciado a adotar, o mais rapidamente 

possível, as medidas adequadas para tornar ineficaz a proibição da FIV e para que as pessoas que pretendessem 
utilizar a técnica pudessem fazer sem obstáculos ao exercício de seus direitos. No que se refere às violações e aos 
danos sofridos pelas vítimas diretas, a Corte estabeleceu a obrigação de o Estado proporcionar-lhes gratuitamente, 
de imediato, por até quatro anos, o tratamento psicológico de que necessitam, além de indenizá-las pelas despesas 
comprovadamente efetuadas, sobretudo aos casais que foram para o exterior para realizar o tratamento. 
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PONTO DO EDITAL: Sistema Interamericano. Obrigações dos Estados de Prover os Recursos Internos. Corte 
Interamericana: Caso Velásquez Rodrigues vs Honduras. 
 

Segundo Relatório,18 este caso foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos em 24 de abril de 1986. Originou-se em uma denúncia (Nº 7920) contra o 
Estado de Honduras, recebida na Secretaria da Comissão em 7 de outubro de 1981. Ao introduzir a demanda, a 
Comissão invocou os artigos 50 e 51 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Comissão submeteu este 
caso com o fim de que a Corte decida se houve violação, por parte do Estado envolvido, dos artigos 4 (Direito à 
Vida), 5 (Direito à Integridade Pessoal) e 7 (Direito à Liberdade Pessoal) da Convenção em detrimento do senhor 
Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (também conhecido como Manfredo Velásquez). Igualmente, solicitou que a 
Corte dispusesse que fossem “reparadas as consequências da situação que configurou a vulneração desses direitos 
e que fosse concedida à parte ou partes lesadas uma justa indenização”. Segundo a denúncia apresentada perante 
a Comissão e a informação complementar recebida nos dias imediatamente seguintes, Manfredo Velásquez, 
estudante da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, “foi detido de forma violenta e sem intermédio de 
ordem judicial de prisão, por elementos da Direção Nacional de Investigação e do G-2 (Inteligência) das Forças 
Armadas de Honduras”. A detenção ocorreu em Tegucigalpa, na tarde de 12 de setembro de 1981. Os denunciantes 
declararam que várias testemunhas oculares teriam afirmado ter sido esse levado junto com outros detidos às celas 
da II Estação da Força de Segurança Pública localizadas no Bairro El Manchén de Tegucigalpa, onde foi submetido a 
“duros interrogatórios sob cruéis torturas, acusado de supostos delitos políticos”. Acrescenta a denúncia que, em 
17 de setembro de 1981, foi transferido ao I Batalhão de Infantaria onde prosseguiram os interrogatórios e que, 
apesar disto, todas as forças policiais e de segurança negaram sua detenção. Depois de haver transmitido a 
denúncia ao Governo, a Comissão, em diversas oportunidades, solicitou do mesmo a informação correspondente 
sobre os fatos denunciados. Diante da falta de resposta do Governo, a Comissão, em aplicação do artigo 42 (antigo 
art. 39) de seu Regulamento, presumiu como “verdadeiros os fatos denunciados na comunicação de 7 de outubro 
de 1981 relativos à detenção e posterior desaparecimento do senhor Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez na 
República de Honduras” e observou ao Governo “que tais fatos constituem gravíssimas violações ao direito à vida 
(art. 4) e ao direito à liberdade pessoal (art. 7) da Convenção Americana”. 
 

A Corte, por unanimidade, desconsidera a exceção preliminar de não esgotamento dos recursos internos 
oposta pelo Governo de Honduras. Por unanimidade declara que Honduras violou os deveres de respeito e de 
garantia do direito à liberdade pessoal, reconhecido no artigo 7 da Convenção, em relação ao artigo 1.1 da mesma, 
em detrimento de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. Por unanimidade declara que Honduras violou os deveres 
de respeito e de garantia do direito à integridade pessoal, reconhecido no artigo 5 da Convenção, em relação ao 
artigo 1.1 da mesma, em detrimento de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. Por unanimidade declara que 
Honduras violou o dever de garantia do direito à vida, reconhecido no artigo 4 da Convenção, em relação ao artigo 
1.1 da mesma, em detrimento de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. Por unanimidade decide que Honduras 
está obrigada a pagar uma justa indenização compensatória aos familiares da vítima. Decide que a forma e a 
quantia desta indenização serão fixadas pela Corte caso o Estado de Honduras e a Comissão não se ponham de 
acordo a respeito num período de seis meses, contados a partir da data desta sentença, e deixa aberto o 
procedimento para esse efeito. 
 
 A temática central do caso, como vimos, é o desaparecimento forçado. A Corte decidiu que são elementos 
do desaparecimento forçado: 
 

1) Privação da liberdade; 
2) Intervenção direta de agentes estatais (ou aquiescência destes); 
3) Negativa de reconhecer a detenção e de revelar o paradeiro da pessoa interessada. 

 
18 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/1-direito-a-vida-anistias-e-direito-a-verdade.pdf. 
Acesso em: 13/09/2020. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/1-direito-a-vida-anistias-e-direito-a-verdade.pdf
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PONTO DO EDITAL: Racismo. Racismo Institucional. Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação 
Racial e outras formas Correlatas de intolerância. Soft law. Sistema Interamericano. Caso Simone André Diniz. 
Estatuto da Igualdade Racial. Lei 10.639/2003. 
 
 Já estudamos sobre racismo no resumo de criminologia e também sobre a Convenção Interamericana 
sobre Racismo e Discriminação Racial no Vadinho (Vadinho 08). Portanto, revisaremos agora o Caso Simone André 
Diniz. 
 

Foi a primeira vez que um país-membro da OEA foi responsabilizado na Comissão Interamericana por 
racismo. Além disso, para a doutrina, o Caso Simone André Diniz se tornou paradigma do denominado racismo 
institucional. 
 
 Vamos entender. 
 
 Em resumo, em 2 de março de 1997, a senhora Aparecida Gisele Mota da Silva, fez publicar no jornal "A 
Folha de São Paulo", jornal de grande circulação no Estado de São Paulo, na parte de Classificados, nota através da 
qual comunicava o seu interesse em contratar uma empregada doméstica onde informava que tinha preferência 
por pessoa de cor branca. Tomando conhecimento do anúncio, a vítima Simone André Diniz ligou para o número 
indicado, apresentando-se como candidata ao emprego. Atendida pela senhora Maria Tereza - pessoa encarregada 
por D. Aparecida para atender os telefonemas das candidatas, foi indagada por esta sobre a cor de sua pele, que de 
pronto contestou ser negra, sendo informada, então, que não preenchia os requisitos para o emprego. A senhora 
Simone Diniz, então, denunciou a discriminação racial sofrida e o anúncio racista à Subcomissão do Negro da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e, acompanhada de advogado, prestou notitia criminis junto a 
então Delegacia de Crimes Raciais. Em 5 de março de 1997 foi instaurado Inquérito Policial de número 10.541/97-4 
para apurar a eventual violação do artigo 20 da Lei 7.716/89, que define a prática de discriminação ou preconceito 
de raça como crime. O delegado de polícia responsável pelo Inquérito tomou depoimento de todas as pessoas 
envolvidas: a suposta autora da violação e seu esposo, a suposta vítima e testemunha e a senhora que atendeu o 
telefonema da senhora Simone Diniz. 
 

Na data de 19 de março de 1997 o delegado de polícia elaborou relatório sobre a notícia crime e o enviou 
ao Juiz de Direito. Dando ciência ao Ministério Público sobre o Inquérito – somente o Ministério Público tem 
legitimidade para começar a Ação Penal pública -, este se manifestou em 02 de abril de 1997, pedindo 
arquivamento do processo fundamentando que: “… não se logrou apurar nos autos que Aparecida Gisele tenha 
praticado qualquer ato que pudesse constituir crime de racismo, previsto na Lei 7.716/89…” e que não havia nos 
autos “… qualquer base para o oferecimento de denúncia”.   O Juiz de Direito prolatou sentença de arquivamento 
em 07 de abril de 1997, com fundamento nas razões expostas pelo membro do Ministério Público. 

 
A Subcomissão do Negro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP e o Instituto do Negro Padre Batista 

denunciaram o Brasil na Comissão Interamericana. 
 

Segundo o Relatório de mérito nº 66/0619, a Comissão chegou à conclusão de que o Brasil foi responsável 
pela violação ao direito à igualdade perante a lei, à proteção judicial e às garantias judiciais consagradas 
respectivamente nos artigos 24, 8 e 25 da Convenção Americana. A Comissão determinou igualmente que o Estado 
violou a obrigação que impõe o artigo 1 de respeitar e garantir os direitos consagrados na Convenção.  

 
Trata-se de caso paradigmático na temática de violência obstétrica e racismo institucional.  
 

 
19 Disponível em: <http://www.cidh.org/annualrep/2006port/brasil.12001port.htm>. Acesso em 13/09/2020. 

http://www.cidh.org/annualrep/2006port/brasil.12001port.htm
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A CIDH reconheceu a existência de racismo institucional no Brasil, como prática violadora de direitos 
humanos com base na discriminação racial, notadamente perante as instituições públicas do País. Isto porque a 
vítima, Simone André Diniz, teve seus direitos violados não só pela senhora Aparecida Gisele, mas também pelos 
órgãos pelos quais passou (delegacia, Ministério Público e Poder Judiciário), responsáveis pelo arquivamento do 
caso.  
 

Trago abaixo as recomendações da CIDH feitas ao Brasil neste caso, tendo em vista sua relevância para esta 
prova 
 

1. Reparar plenamente a vítima Simone André Diniz, considerando tanto o aspecto moral 
como o material, pelas violações de direitos humanos determinadas no relatório de 
mérito e, em especial, 
 
2. Reconhecer publicamente a responsabilidade internacional por violação dos direitos 
humanos de Simone André Diniz; 
 
3. Conceder apoio financeiro à vítima para que esta possa iniciar e concluir curso 
superior; 
 
4. Estabelecer um valor pecuniário a ser pago à vítima à título de indenização por danos 
morais; 
 
5. Realizar as modificações legislativas e administrativas necessárias para que a legislação 
antirracismo seja efetiva, com o fim de sanar os obstáculos demonstrados nos parágrafos 
78 e 94 do presente relatório; 
 
6. Realizar uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos, com o objetivo de 
estabelecer e sancionar a responsabilidade a respeito dos fatos relacionados com a 
discriminação racial sofrida por Simone André Diniz; 
 
7. Adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de justiça e da polícia 
a fim de evitar ações que impliquem discriminação nas investigações, no processo ou na 
condenação civil ou penal das denúncias de discriminação racial e racismo; 
 
8. Promover um encontro com organismos representantes da imprensa brasileira, com a 
participação dos peticionários, com o fim de elaborar um compromisso para evitar a 
publicidade de denúncias de cunho racista, tudo de acordo com a Declaração de 
Princípios sobre Liberdade de Expressão; 
 
9. Organizar Seminários estaduais com representantes do Poder Judiciário, Ministério 
Público e Secretarias de Segurança Pública locais com o objetivo de fortalecer a proteção 
contra a discriminação racial e o racismo; 
 
10. Solicitar aos governos estaduais a criação de delegacias especializadas na investigação 
de crimes de racismo e discriminação racial; 
 
11. Solicitar aos Ministérios Públicos Estaduais a criação de Promotorias Públicas 
Estaduais Especializadas no combate ao racismo e a discriminação racial; 
 
12. Promover campanhas publicitárias contra a discriminação racial e o racismo. 
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Pessoal, atenção aqui: sabemos que o tema Racismo é de extrema importância para a prova da DPE-RJ, não só em 
Criminologia, mas também em Direitos Humanos. Assim, é preciso que vocês saibam que, atualmente, existe um 
HC em trâmite perante o STF, cujo enfoque é a (im)prescritibilidade da injúria racial. Seria a injúria racial apenas 
mais uma forma de racismo, e, portanto, imprescritível? Ou seriam condutas – e tipos penais – distintas?  O voto 
do Relator, Min. Fachin, reconhecendo a imprescritibilidade da injúria racial, é de leitura obrigatória. Está 
disponível aqui: https://www.conjur.com.br/dl/fachin-hc-injuria-racial-imprescritivel.pdf  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conjur.com.br/dl/fachin-hc-injuria-racial-imprescritivel.pdf
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PONTO DO EDITAL: Pessoas com Deficiência. Normativa Internacional. Convenção Internacional de Pessoas com 
deficiência. Sistema Interamericano. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil.  

Já estudamos a Convenção Internacional de Pessoas com deficiência no Vadinho 07 e a Convenção 
Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência 
no Vadinho 08. Todas as informações importantes estão lá e não repetiremos aqui para não perdermos tempo. 

Precisamos lembrar do Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Trata-se de primeiro caso envolvendo violações de 
direitos humanos de pessoa com deficiência mental na Corte IDH. Além disso, trata-se de primeira condenação do 
Brasil perante a Corte Interamericana. 
 

Damião Ximenes Lopes foi admitido em uma Casa de Repouso em perfeito estado físico. No entanto, pouco 
tempo depois, em uma visita à Damião na referida Casa, sua mãe o encontrou com as mãos amarradas, sangrando, 
com hematomas, sujo e com dificuldades para respirar, onde gritava e pedia ajuda à polícia. Nesse mesmo dia 
Damião Ximenes veio à óbito. O Estado brasileiro não empreendeu maiores investigações. Por isso, o Brasil foi 
condenado por violar diversos direitos estabelecidos na CADH. 
 
 A Corte reconheceu a existência de responsabilidade internacional do Estado por atos cometidos por 
particulares, no caso, uma clínica particular, vide trecho da sentença:  
 

“a responsabilidade estatal também pode ser gerada por atos de particulares em 
princípio não atribuíveis ao Estado. As obrigações erga omnes que têm os Estados de 
respeitar e garantir as normas de proteção e de assegurar a efetividade dos direitos 
projetam seus efeitos para além da relação entre seus agentes e as pessoas submetidas a 
sua jurisdição, porquanto se manifestam na obrigação positiva do Estado de adotar as 
medidas necessárias para assegurar a efetiva proteção dos direitos humanos nas relações 
interindividuais”. (item 85) 

 
Estabeleceu-se o dever de o Estado brasileiro adotar práticas consentâneas à política antimanicomial. 

Atualmente, a Lei 10.216/2001 é que trata da temática.  
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PONTO DO EDITAL: Direito das Pessoas Moradoras de Favelas. Direito das Vítimas de Violência de Estado. 
Jurisprudência do Sistema Interamericano. Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. ADPF 635. 
 

Sabemos que o uso da violência por agentes policiais é uma prática violadora de direitos humanos.  
 

“No Rio de Janeiro, os altos índices de violência policial levaram ao ajuizamento, em 2019, 
da ADPF 635 no STF20, da qual a Clínica IDH (da UFRJ) participa como amicus curiae. 
Questiona-se, nesse ponto, a política de segurança pública estatal que se mostra cada vez 
mais violenta e discriminatória, evidenciando a desigualdade social.”21 

 
A ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas pela Vida” questiona o uso desproporcional da força 

policial contra a população que vive nas favelas do Rio de Janeiro. O STF determinou, em sede de liminar, a 
proibição de operações policiais próximas a escolas e hospitais. 

 
Para nossa prova, o Caso Favela Nova Brasília vs Brasil22, julgado pela Corte IDH, é uma grande aposta. 

Segundo a doutrina23, ele se refere às falhas e à demora na investigação e punição dos responsáveis pelas 
execuções extrajudiciais de 26 pessoas no contexto de duas incursões policiais efetuadas pela Polícia Civil do Rio de 
Janeiro em 1994 e 1995, em uma favela chamada Nova Brasília, no Rio de Janeiro. As mortes foram justificadas 
pelas autoridades policiais mediante a lavratura dos chamados “autos de resistência à prisão”. 

 
O Brasil sustentou que a Corte IDH não poderia conhecer de fatos ocorridos antes da aceitação da 

competência contenciosa da Corte pelo Brasil (que foi em 1998), razão pela qual esta reconheceu parcialmente a 
procedência da preliminar de incompetência ratione temporis, admitindo que não poderia conhecer de fatos 
anteriores a 1998, todavia, isto não impediria de conhecer e julgar o caso no que diz respeito às falhas do Estado 
para processar e punir as violações de direitos humanos causadas pelos agentes de polícia. 

 
Assim, em 2017, A Corte julgou o caso e assim estabeleceu: 
 

• O Estado é responsável pela violação do direito às garantias judiciais de 
independência e imparcialidade da investigação, devida diligência e prazo razoável 
(...) 
 

• O Estado é responsável pela violação do direito à proteção judicial, previsto no artigo 
25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 
do mesmo instrumento (...) 
 

• O Estado é responsável pela violação dos direitos à proteção judicial e às garantias 
judiciais, previstas nos artigos 25 e 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos,em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, e os artigos 1, 6 e 8 da 
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, bem como o artigo 7 da 
Convenção Belém do Pará, em detrimento de L.R.J., C.S.S. e J.F.C., nos termos dos 
parágrafos 243 a 259 da presente Sentença. 
 

 
20 Em síntese, a ADPF visa a elaboração de um plano para a redução da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro. 
21 https://www.instagram.com/clinicaidhufrj/. Acesso em 14 de Fevereiro de 2021 às 19h. 

22 Esse caso também é conhecido como “COSME ROSA GENOVEVA E OUTROS X BRASIL”. 

23 Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, Caio Paiva e Thimotie Aragon, Ed. 2020, p. 398 e seguintes. 

https://www.instagram.com/clinicaidhufrj/
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• O Estado deverá conduzir eficazmente a investigação em curso sobre os fatos 
relacionados às mortes ocorridas na incursão de 1994, com a devida diligência e em 
prazo razoável, para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os 
responsáveis, nos termos dos parágrafos 291 e 292 da presente Sentença. A respeito 
das mortes ocorridas na incursão de 1995, o Estado deverá iniciar ou reativar uma 
investigação eficaz a respeito desses fatos, nos termos dos parágrafos 291 e 292 da 
presente Sentença. O Estado deverá também, por intermédio do Procurador-Geral da 
República do Ministério Público Federal, avaliar se os fatos referentes às incursões de 
1994 e 1995 devem ser objeto de pedido de Incidente de Deslocamento de 
Competência, no sentido disposto no parágrafo 292 da presente Sentença.  

 
 

• O Estado deverá iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de violência 
sexual, no sentido disposto no parágrafo 293 da presente Sentença.  
 

• O Estado deverá oferecer gratuitamente, por meio de suas instituições de saúde 
especializadas, e de forma imediata, adequada e efetiva, o tratamento psicológico e 
psiquiátrico de que as vítimas necessitem, após consentimento fundamentado e pelo 
tempo que seja necessário, inclusive o fornecimento gratuito de medicamentos. Do 
mesmo modo, os tratamentos respectivos deverão ser prestados, na medida do 
possível, nos centros escolhidos pelas vítimas, no sentido disposto no parágrafo 296 
da presente Sentença.  

 
 

• O Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade 
internacional, em relação aos fatos do presente caso e sua posterior investigação, 
durante o qual deverão ser inauguradas duas placas em memória das vítimas da 
presente Sentença, na praça principal da Favela Nova Brasília, no sentido disposto 
nos parágrafos 305 e 306 da presente Sentença.  
 

• O Estado deverá publicar anualmente um relatório oficial com dados relativos às 
mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país. Esse 
relatório deverá também conter informação atualizada anualmente sobre as 
investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um 
civil ou de um policial, no sentido disposto nos parágrafos 316 e 317 da presente 
Sentença.  
 

• O Estado, no prazo de um ano contado a partir da notificação da presente Sentença, 
deverá estabelecer os mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de 
supostas mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial, em 
que prima facie policiais apareçam como possíveis acusados, desde a notitia criminis 
se delegue a investigação a um órgão independente e diferente da força pública 
envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou o Ministério Público, 
assistido por pessoal policial, técnico criminalístico e administrativo alheio ao órgão 
de segurança a que pertença o possível acusado, ou acusados, em conformidade com 
os parágrafos 318 e 319 da presente Sentença.  
 

• O Estado deverá adotar as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro 
estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial, nos 
termos dos parágrafos 321 e 322 da presente Sentença.  
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• O Estado deverá implementar, em prazo razoável, um programa ou curso 
permanente e obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, 
destinado a todos os níveis hierárquicos das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e 
a funcionários de atendimento de saúde. Como parte dessa formação, deverão ser 
incluídas a presente Sentença, a jurisprudência da Corte Interamericana a respeito da 
violência sexual e tortura e as normas internacionais em matéria de atendimento de 
vítimas e investigação desse tipo de caso, no sentido disposto nos parágrafos 323 e 
324 da presente Sentença.  

 

• O Estado deverá adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias 
para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar de maneira formal 
e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público, 
no sentido disposto no parágrafo 329 da presente Sentença.  
 

• O Estado deverá adotar as medidas necessárias para uniformizar a expressão “lesão 
corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial” nos relatórios e 
investigações da polícia ou do Ministério Público em casos de mortes ou lesões 
provocadas por ação policial. O conceito de “oposição” ou “resistência” à ação 
policial deverá ser abolido, no sentido disposto nos parágrafos 333 a 335 da presente 
Sentença.  
 

• O Estado deverá pagar as quantias fixadas no parágrafo 353 da presente Sentença, a 
título de indenização por dano imaterial, e pelo reembolso de custas e gastos, nos 
termos do parágrafo 358 da presente Sentença.  
 

• O Estado deverá restituir ao Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, a quantia desembolsada durante a tramitação 
do presente caso, nos termos do parágrafo 362 desta Sentença.  
 

• O Estado deverá, no prazo de um ano, contado a partir da notificação desta 
Sentença, apresentar ao Tribunal um relatório sobre as medidas adotadas para seu 
cumprimento.  
 

• A Corte supervisionará o cumprimento integral desta Sentença, no exercício de suas 
atribuições e em cumprimento de seus deveres, conforme a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, e dará por concluído o presente caso tão logo o Estado 
tenha dado cabal cumprimento ao que nela se dispõe.  

Importante registrar que a DPE-SP e a DPU atuaram como amicus curiae. Outro ponto importante diz 
respeito aos chamados “autos de resistência à prisão”. Na sentença da Corte no Caso Favela Nova Brasília, foi 
pontuado o seguinte sobre o tema: 

 (...) A esse respeito, várias peritagens e declarações testemunhais anexadas ao presente 
caso, bem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo destacou em seu escrito de 
amicus curiae, mostraram que no Brasil tornou-se uma prática habitual em que os 
relatórios sobre mortes ocasionadas pela polícia se registrem como “resistência seguida 
de morte”, e que no Rio de Janeiro se use a expressão “auto de resistência” para referir-
se ao mesmo fato. De acordo com a Defensoria Pública, esse é o cenário ideal para os 
agentes que pretendem dar aspecto de legalidade às execuções sumárias que praticam. 
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(...) O perito Caetano Lagrasta salientou que os “autos de resistência” são classificados 
desde o primeiro momento como a ocorrência de um confronto que teve como resultado 
a morte de uma pessoa, ou seja, parte-se do pressuposto de que o policial respondeu 
proporcionalmente a uma ameaça ou agressão por parte da vítima que morreu. Quando 
uma morte é classificada com esses “autos de resistência”, raramente é investigada com 
diligência; pelo contrário, as investigações costumam criminalizar a vítima e, pois muitas 
vezes são conduzidas com o propósito de determinar o crime que supostamente a 
pessoa que morreu havia cometido. Embora possa haver indícios de execuções sumárias, 
costumam ser ignorados pelas autoridades. 

 A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia recomendado a eliminação da prática de 
registrar automaticamente as mortes provocadas pela polícia como “resistência à prisão”, como se observa da 
sentença do Caso.24 De igual maneira, reconhece a Corte que “o conceito de “oposição” ou “resistência” à ação 
policial deverá ser abolido, no sentido disposto nos parágrafos 333 a 335 da presente Sentença.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em 14 de Fevereiro de 2021. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
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PONTO DO EDITAL: Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matrizes Africanas. Convenção 169 OIT. 
Programa Brasil Quilombola. Política Nacional de saúde da População Negra. Decreto nº 6.040 de 7 de fevereiro de 
2007. 
 

As comunidades quilombolas constituem uma espécie do gênero comunidades tradicionais (ao lado de 
indígenas, povos ciganos, etc.). 

 
 

 
                  

 
 
 
      
  
 
 
 

O Decreto nº 6.040/2007 traz diversos conceitos importantes, como o de Povos e Comunidades 
Tradicionais, Territórios Tradicionais, etc. 
 

Vejamos. 
 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

São grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição. 

Espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam 
eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 
231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. 

 
O conceito de comunidade tradicional foi positivado mais recentemente com a Lei nº 13.123/2015, em seu 

art. 2º, inciso IV, vejamos: 
 

IV – Comunidade tradicional – grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como 
tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos 
naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela 
tradição; 
 

 Para fins de aprofundamento, é importante lembrar do Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicarágua, 
que, segundo a doutrina, “é paradigmático por ser o caso pioneiro envolvendo a temática do direito à propriedade 
de terras por comunidades tradicionais no âmbito da Corte IDH. Atualmente, passada mais de uma década do 
julgamento do caso pela Corte Interamericana, a temática é uma das mais recorrentes na jurisprudência do 
Tribunal, que, a partir do Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicarágua, vem reconhecendo cada vez mais 
direitos das comunidades tradicionais, como a proteção dos usos e costumes, as formas de manifestação cultural 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 

CIGANAS INDÍGENAS QUILOMBOLAS
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em suas peculiaridades, o direito à consulta prévia às comunidades tradicionais envolvidas em determinado fato 
que lhes possa causar um gravame, entre outros.”25 
 

A Convenção 169 da OIT já se encontra internalizada no ordenamento jurídico brasileiro desde 19 de abril 
de 2004, com a edição do Decreto 5.051. Por esse motivo, o dia 19 de abril foi simbolicamente escolhido 
justamente por ser o Dia Nacional do Índio. 
 

(...) A Convenção 169 da OIT é composta integralmente de normas de direitos humanos, 
já que regula os direitos inerentes à dignidade dos grupos a que se dirige. Desse modo, 
por aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser compreendida 
como recepcionada com status supralegal.26 

 
Segundo a Convenção 169 da OIT, a Convenção se aplica nos seguintes casos: 
 

Artigo 1º: 
1. A presente convenção aplica-se: 
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 
econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 
regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação 
especial; 
 
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 
descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente 
ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais 
fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas 
próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. 
 
2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como 
critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 
presente Convenção. 

 
Segundo André de Carvalho Ramos (2018, 332)27, a Convenção 169 – OIT pode ser resumida no seguinte 

quadro sinótico: 
 

Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais 

Natureza jurídica 

Tratado ratificado e incorporado internamente. No caso brasileiro, a Convenção entrou em 
vigor internacionalmente para o Brasil em 25 de julho de 2003, em que pese o atraso na edição 
do Decreto de Promulgação (entrada em vigor no plano interno) somente em 200428. Possui 
peculiar mecanismo de denúncia, o que a imuniza contra desejos de momento nos Estados. 
Como o Brasil não denunciou a Convenção em 2013, só poderá fazê-lo em 2023 (lapso de 10 
anos para que a denúncia seja possível). 

Objetivo 
A Convenção trata dos direitos dos povos indígenas, com foco especial na igualdade e combate 
à discriminação. 

Essência da 
Convenção 

Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para solucionar os 
conflitos que possam surgir de maneira a compatibilizar as regras indígenas com as regras de 

 
25 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 11. 
26 Estatuto do Índio. Edilson Vitorelli. 3 Ed, rev, amp e atual. Editora Jus Podivm. Salvador. 2016, p. 52. 
27 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
28 19 de Abril de 2004, daí porque o dia Nacional do Índio é o dia 19 de Abril. 



@CURSOEBLOGRDP 

 

 

 

 

27 

DPE-RJ 

#DPERJ 

DIREITOS HUMANOS 

direitos humanos. 

 
O Programa Brasil Quilombola (PBQ) foi lançado em 12 de março de 2004, com o objetivo de consolidar os 

marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. O Plano é base da Agenda Social Quilombola (Decreto 
6.261/2007), que agrupa as ações voltadas às comunidades em quatro eixos: Acesso à Terra, Infraestrutura e 
Qualidade de Vida, Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local e Direitos e Cidadania. 

 

                        Art. 2o  A Agenda Social Quilombola compreenderá ações voltadas: 

                        I - ao acesso a terra; 

                        II - à infra-estrutura e qualidade de vida; 

                        III - à inclusão produtiva e desenvolvimento local; e  

                        IV - à cidadania.  

  Segundo o art. 1º do Decreto nº 6.261/2007, as ações que constituem a Agenda Social Quilombola, 
implementada por meio do Programa Brasil Quilombola, serão desenvolvidas de forma integrada pelos diversos 
órgãos do Governo Federal responsáveis pela execução de ações voltadas à melhoria das condições de vida e 
ampliação do acesso a bens e serviços públicos das pessoas que vivem em comunidades de quilombos no Brasil, 
sob a coordenação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.29 
 

É bom lembrar que, nos termos do art. 3º do mesmo decreto, a Agenda Social Quilombola alcançará 
prioritariamente as comunidades quilombolas com índices significativos de violência, baixa escolaridade e em 
situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/julho/programa-brasil-quilombola-promove-a-cidadania-das-
comunidades-no-brasil. Acesso em 11 de março de 2021. 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/julho/programa-brasil-quilombola-promove-a-cidadania-das-comunidades-no-brasil
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/julho/programa-brasil-quilombola-promove-a-cidadania-das-comunidades-no-brasil
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PONTO DO EDITAL: Povos Originários. Terra e Território. Movimento Constitucional da América Latina. Justiça 
Ordinária vs Justiça Indígena. Jurisprudência do SIDH. Caso Povo Indígena Xucuru vs. Brasil. Lei 11.645/2008. 
 

Segundo o art. 231, §1º da Constituição Federal de 1988, são terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

 
                         CAPÍTULO VIII 

                                    DOS ÍNDIOS 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

 
No § 2º do art. 231 da CF/88 visto acima, é perceptível que, embora os índios tenham o usufruto exclusivo 

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos, o art. 20, XI da CF/88 estabelece que as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios pertencem à União. 

 
Art. 20. São bens da União: 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
 

 Diferente, por exemplo, das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, pois 
neste caso, segundo o art. 68 do ADCT, estes possuem a propriedade definitiva (e não apenas o usufruto). 
 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos. 
 

 Em síntese: 
 

ÍNDIOS QUILOMBOLAS 
Possuem o usufruto exclusivo das terras. A propriedade 

é da União. 
Possuem a propriedade definitiva 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “Quilombolas são pessoas que integram comunidades étnicas sem identidade de cor 
ou raça que remontam ao período colonial brasileiro e, atualmente, reivindicam a efetivação do direito à terra que 
tradicionalmente ocupam”.30 

 

 
30 ERRADO. Justificativa da banca: Quilombolas são pessoas que remanesceram dos agrupamentos formados por ex-escravos; logo, há 
identidade de cor/raça, na medida em que são pessoas não brancas. 
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Acrescente-se ainda que se a terra, embora habitada pelos índios, se quando da promulgação da 
Constituição Federal o aldeamento já estava extinto, neste caso ela não será considerada terra indígena, nos 
termos da Súmula 650 do STF: 

 
Súmula 650-STF: Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, 
ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. 

 
E ainda, conforme estabelece Márcio do Dizer o Direito31, “segundo critério construído pelo STF, somente 

são consideradas “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” aquelas que eles habitavam na data da 
promulgação da CF/88 (marco temporal) e, complementarmente, se houver a efetiva relação dos índios com a terra 
(marco da tradicionalidade da ocupação). Assim, se, em 05/10/1988, a área em questão não era ocupada por 
índios, isso significa que ela não terá a natureza indígena de que trata o art. 231 da CF/88.” 
 
 Para isso, precisamos entender duas teorias: a teoria do indigenato e do fato indígena. 
 
 Para André de Carvalho Ramos (2018, p. 937, p. 942), a teoria do Indigenato: 
 

“Consiste no reconhecimento do direito primário e congênito do índio à terra 
tradicionalmente ocupada, pois são os seus naturais senhores. Esse direito originário é 
distinto e independente dos direitos de propriedade e posse do Direito Civil. O 
desenvolvimento da doutrina do indigenato coube a João Mendes da Silva Jr., que 
diferenciou o direito dos índios às terras por eles ocupadas (título adquirido 
congenitamente, pela própria existência) do direito da ocupação não índia, que depende 
de ser legitimada por meio de títulos adquiridos. Além do jus possessionis (direito de 
posse, poder sobre a coisa), o indígena tem também o jus possidendi (direito à posse), 
fruto do seu direito originário à terra. 
 
Pela linguagem constitucional, a CF/88 adotou o indigenato, já exposto acima”. (GRIFOS 
NOSSOS) 

 
Por outro lado, relata a doutrina, que “há aqueles que defendem a tese do fato indígena, distinta da teoria 

do indigenato, apresentada pelo Ministro Menezes Direito (Supremo Tribunal Federal) no julgamento do “Caso 
Raposa Serra do Sol” (Pet 3.388), pela qual as terras indígenas são aquelas que, na data da promulgação da CF/88, 
eram ocupadas pelos indígenas. Mencionando o § 6º do art. 231 da Constituição, o Ministro defendeu que “o 
constituinte quis suplantar todas as pretensões e os supostos direitos sobre as terras indígenas identificadas a partir 
de 1988”. Finalmente, o Ministro Direito assim resume seu entendimento: “Conclui-se que uma vez demonstrada a 
presença dos índios em determinada área na data da promulgação da Constituição (5-10-1988) e estabelecida a 
extensão geográfica dessa presença, constatado o fato indígena por detrás das demais expressões de ocupação 
tradicional da terra, nenhum direito de cunho privado poderá prevalecer sobre os direitos dos índios. Com isso, 
pouco importa a situação fática anterior (posses, ocupações etc.)”.32 
 
 O STF, em tese, acabou adotando a teoria do fato indígena, embora a teoria do indigenato seja mais 
protetiva ao direito dos indígenas. Em nossas provas de Defensoria Pública, sobretudo em fases mais avançadas, 
devemos mostrar o conhecimento sobre a adoção da teoria do fato indígena (em razão do marco temporal), mas 
devemos apontar nosso descontentamento. 
 
 Nesse sentido a doutrina de André de Carvalho Ramos (2018, P. 943): 

 
31 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2015/08/se-uma-terra-indigena-foi-demarcada.html. Acesso em: 08/01/2021. 
32 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 942. 

https://www.dizerodireito.com.br/2015/08/se-uma-terra-indigena-foi-demarcada.html
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“A teoria do fato indígena é mais restritiva que a teoria do indigenato,  pois esta última 
legitima inclusive a ampliação das terras indígenas para além do que era ocupado no dia 
5 de outubro de 1988 (data da promulgação da atual Constituição Federal). Ficou, então, 
criado o marco de 5 de outubro de 1988 como data na qual deveria ser analisada a 
situação fática da existência da presença indígena e de sua ocupação tradicional. Cabe 
ressaltar que a decisão do caso Raposa Serra do Sol não produziu efeitos erga omnes, 
mas tão somente inter partes. Foi a partir do voto vista do Min. Gilmar Mendes no caso 
Guyrároka que, em sede de Recurso em Mandado de Segurança, o STF consolidou a tese 
do marco temporal para configurar a posse indígena em todos os casos similares, sob o 
argumento destacado pela Min. Cármen Lúcia, citando o Min. Roberto Barroso (relator 
dos Embargos de Declaração no Caso “Raposa Serra do Sol”) de que “embora não tenha 
efeitos vinculantes em sentido formal, o acórdão do caso Raposa Serra do Sol ostenta a 
força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que decorre um 
elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite de superação das suas razões” (RMS 
29.087, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 14-10-2014). 

 

 Em resumo: 
 

TEORIA DO INDIGENATO TEORIA DO FATO INDÍGENA 
Para André de Carvalho Ramos, a teoria do indigenato 
consiste no reconhecimento do direito primário e congênito 
do índio à terra tradicionalmente ocupada, mesmo que 
ocupadas posteriores ao dia 5 de outubro de 1988 (data da 
promulgação da atual Constituição Federal). 

Terras indígenas são aquelas que, na data da 
promulgação da CF/88, eram ocupadas pelos 
indígenas, salvo renitente esbulho. 

Teoria mais protetiva aos direitos dos povos indígenas. Apesar de menos protetiva, foi apresentada pelo 
STF no Caso Raposa Serra do Sol” (Pet 3.388). 

  
No caso Raposa Serra do Sol o STF cuidou do chamado “renitente esbulho”. Essa expressão é bem 

importante e poderá aparecer em sua prova. 
 
Estabelece a doutrina que “ainda que o STF, nesse mesmo caso (Raposa Serra do Sol), tenha acatado os 

marcos temporal e da tradicionalidade da ocupação, cabe notar que o Tribunal reconheceu a exceção do chamado 
“renitente esbulho”, pela qual as terras seriam ainda indígenas mesmo sem a ocupação no dia 5 de outubro de 
1988, caso fosse comprovada que a ausência de ocupação houvesse se dado por “efeito de renitente esbulho por 
parte de não índios” (STF, Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 1º-7-2010, 
trecho do voto do Min. Ayres Britto). 33 

 
Sobre o tema, pontua Márcio do Dizer o Direito34: 
 

(...) Importante chamar atenção para o fato de que, segundo os estudos relevaram 
também, antes de serem expulsos, os índios lutaram e tentaram resistir. Na verdade, 
mesmo após serem obrigados a sair do local, continuaram lutando pela terra, movimento 
que perdurou até chegar ao fim o processo de demarcação. Daí vem o nome renitente 
esbulho. Esbulho é a perda do bem pela violência, pela clandestinidade ou precariedade. 
Renitente significa contumaz, teimoso, repetitivo, insistente. Assim, o esbulho praticado 

 
33 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 943. 
34 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2015/01/terras-tradicionalmente-ocupadas-pelos.html. Acesso em: 08/01/2021. 

https://www.dizerodireito.com.br/2015/01/terras-tradicionalmente-ocupadas-pelos.html
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contra os indígenas foi contumaz, insistente, considerando que os índios ofereceram 
resistência e continuaram lutando pela terra mesmo após de lá saírem.(GRIFOS NOSSOS). 

 
 

O art. 19, caput, do Estatuto do Índio estabelece que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do 
órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 
estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

 
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência 
ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido 
em decreto do Poder Executivo. 
 

A ordem de demarcação das terras indígenas também está estabelecida no art. 231, caput, da CF/88: 
 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
 

No âmbito internacional, a demarcação das terras tem previsão na tão importante Convenção nº 169 da 
OIT, em seu art. 14, “2” e “3”. 

 
Artigo 14 
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as 
terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva 
dos seus direitos de propriedade e posse. 
 
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 
nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. 
 

A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO 
 
 O processo de demarcação de terras, apesar de complexo na prática, tem uma importância ímpar na 
preservação da cultura indígena, isso porque dá segurança jurídica às populações indígenas. 
 
 Além disso, a demarcação tem outro efeito, que, embora secundário e acidental, é de absoluta 
importância. Trata-se da preservação ambiental, da diversidade biológica e de todo o conhecimento que os índios 
possuem sobre plantas e animais. Nesse sentido a doutrina: 
 

“A demarcação das terras indígenas tem o efeito benéfico, ainda que acidental, de 
preservação ambiental, da diversidade biológica e de todo o conhecimento milenar que 
os índios detêm sobre plantas e animais, uma vez que os modos de exploração da terra 
pelos índios são muito menos agressivos que os da agricultura ordinária.” 
 

O PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO 
 
 Como nossa área não é a Federal, não iremos aprofundar sobre o procedimento demarcatório de terras 
indígenas. No entanto, vocês precisam saber que o procedimento de demarcação encontra estabelecido 
detalhadamente no Decreto nº 1.775/1996. 
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Importante lembrar que no REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
por unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019 (Informativo 655), entendeu o STJ que é inadequada 
a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena em ação possessória ajuizada por proprietário de 
fazenda antes de completado o procedimento demarcatório, nesse sentido: 

 
“Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de cacique 
de comunidade indígena, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da União, em razão 
da ocupação de indígenas em propriedade rural. A FUNAI, a União e o MPF, apontam 
violação a dispositivos do Estatuto do Índio, postulam a reforma do acórdão recorrido 
defendendo, essencialmente, o direito de posse dos indígenas sobre as áreas por eles 
tradicionalmente ocupadas. Nessa quadra, mostra-se inadequada a discussão acerca da 
tradicionalidade da ocupação indígena, sob pena de admitir a possibilidade de justiça 
de mão própria pelos indígenas, tornando legal a ocupação prematura e voluntariosa 
de uma determinada área, antes mesmo de completado o procedimento de 
demarcatório. Enquanto não configurado o momento apropriado para a ocupação de 
terra indígena tradicionalmente ocupada - o que pressupõe regular procedimento 
demarcatório -, não há justo título para a ocupação perpetrada, daí a configuração do 
esbulho. Não é demais ressaltar que o reconhecimento do direito do autor à posse da 
área por ele ocupada concreto não exclui eventual reconhecimento da tradicionalidade 
da ocupação da terra indígena e os efeitos dela decorrentes, mas em sede de regular 
procedimento demarcatório, nos termos da legislação própria. REsp 1.650.730-MS, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
20/08/2019, DJe 27/08/2019”. 

 
Nesse mesmo recurso especial também se fixou a tese de que “Não cabe produção de laudo 

antropológico em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda ocupada por grupo indígena”.  
 

“Em recurso, a FUNAI e o MPF, em linhas gerais, apontam nulidade por cerceamento de 
defesa, pois o juízo de origem não poderia ter proferido sentença sem a produção de 
laudo antropológico destinado a demonstrar a existência ou não de ocupação 
tradicional indígena sobre a área. Sem razão a FUNAI e o MPF nesse ponto, pois a 
demanda é de natureza possessória e foi ajuizada por proprietário de fazenda ocupada 
por indivíduos de grupo indígena, que agiram por sua própria conta. Admitida a 
produção de laudo antropológico, abrir-se-ia a possibilidade de reconhecimento da 
legalidade da invasão perpetrada em sede de ação possessória proposta por não índio, 
melhor dizendo, da possibilidade de aceitação da prática de justiça de mão própria 
pelos indígenas, o que afrontaria o ordenamento jurídico sob diversos ângulos. REsp 
1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019.” 
 

DA APLICAÇÃO DIFERENCIADA DA LEI PENAL 
 
 Segundo o art. 56, caput do Estatuto do Índio, no caso de condenação de índio por infração penal, a pena 
deverá ser atenuada35 e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do “silvícola”. O parágrafo 
único estabelece que as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de 
semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação 
do condenado. 
 

 
35 A incidir, portanto, na segunda fase da dosimetria da pena. 



@CURSOEBLOGRDP 

 

 

 

 

33 

DPE-RJ 

#DPERJ 

DIREITOS HUMANOS 

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada 
e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. 
 
Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em 
regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de 
assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado. 
 

É importante dizer que esse artigo do Estatuto do Índio está em consonância com os artigos 8, 9 e 10 da 
Convenção 169 da OIT, que assim estabelecem: 

 
Artigo 8º 

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida 
consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. 
 
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, 
desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo 
sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para 
se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. 
 
3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não deverá impedir que os membros 
desses povos exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e 
assumam as obrigações correspondentes. 
 

Artigo 9º 
1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos 
aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos 
cometidos pelos seus membros. 
 
2. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre questões penais 
deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a respeito do assunto. 
 

Artigo 10 
1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros dos povos 
mencionados, deverão ser levadas em conta as suas características econômicas, sociais e 
culturais. 
 
2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento. 
 

 
DA APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL INDÍGENA 

 
O art. 57 do Estatuto do Índio traz uma previsão importantíssima e ao mesmo tempo curiosa, vejam: 
 

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições 
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não 
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. 
 

Trata-se de uma exceção ao monopólio do jus puniendi estatal. 
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Para a Vitorelli (2016, p. 350), 

 
“(...) essa previsão demonstra que, até mesmo no âmbito penal, o Estado deve ter o 
cuidado de intervir de forma mínima na organização social das comunidades indígenas, o 
que, além de caracterizar o respeito às tradições, costumes e particularidades das 
respectivas etnias, reforça sua autonomia. Em análise do conjunto das disposições do 
Estatuto do Índio, da CF/88 e da Convenção 169 da OIT, depreende-se que o Estado deve 
admitir que os delitos cometidos pelos membros da comunidade indígena, dentro de sua 
organização, sejam punidos conforme os costumes e tradições da respectiva etnia.” 
(GRIFOS NOSSOS). 

 
Sobre o Caso Povos Indígenas Xucuru vs Brasil, previsto no edital, é importante conhecer. 

 
Esse caso foi levado à Corte IDH pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por supostas 

violações contra o direito de propriedade e integridade do Povo Xucuru, uma vez que houve demora de mais de 16 
anos (1989-2005) no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação das suas 
terras. 

 
Dois pontos importantes e que podem cair em sua prova: o Estado brasileiro alegou, em suas exceções 

preliminares, incompetência ratione temporis (a respeito de fatos anteriores à data de reconhecimento da 
jurisdição da Corte e quanto a fatos anteriores à data de adesão do Estado à Convenção) e materiae (em relação à 
suposta violação da Convenção 169 da OIT, cujos instrumentos não fazem parte do sistema de proteção 
interamericano). 
 

Atenção que esse foi o primeiro caso envolvendo indígenas e o Brasil na Corte IDH. Porém, seu examinador 
pode querer te confundir com o caso da Usina de Belo Monte, que foi o primeiro caso com essa temática em sede 
da COMISSÃO INTERAMERICANA. Atenção para esse detalhe! 
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PONTO DO EDITAL: Diversidade Sexual. Direito das Pessoas LGBT. SIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Opinião Consultiva nº 24 de 2017. STF ADI nº 4275. População LGBT. Normativa Internacional. Princípios de 
Yogyakarta. Jurisprudência do SIDH. Caso Atala Riffo vs. Chile 
 
 

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS PESSOAS LGBT 
 
A proteção jurídica das pessoas LGBT é tema de grande importância para nossas provas. Contudo, antes de 

aprofundar em diversos temas, trago uma tabela para que você não confunda alguns institutos, pois em provas 
para Defensoria Pública, sobretudo em fases mais avançadas, os examinadores exigem do candidato o 
conhecimento técnico sobre alguns deles, além do fato de que é dever de todos os seres humanos conhecer bem a 
temática. 

 
Os conceitos abaixo foram extraídos da Cartilha elaborada pelo MP-SP36: 

 

AGÊNERO 
Pessoa que se identifica com a ausência de gênero, ou seja, não sente a necessidade 
de ser classificada com algum gênero específico.  

ALLY 
Termo inglês, que, em português, significa aliado, ou seja, pessoa que entende e 
apoia as causas LGBTI+. – Ver “Simpatizante”.  

ANDROGINIA 
Termo genérico usado para descrever qualquer indivíduo que assuma postura 
social, especialmente a relacionada à vestimenta (papel de gênero), comum a 
ambos os gêneros.  

ASSEXUAL 
É um indivíduo que não considera a prática sexual algo fundamental. Relaciona-se 
afetivamente, pode ter atração sexual, contudo, não busca a prática sexual de 
forma geral. Cuidado para não falar pessoa “assexuada”. 

BIFOBIA 
Preconceito e discriminação direcionado a pessoas bissexuais por conta de sua 
orientação. 

BIGÊNERO 

Pessoa que se identifica com dois gêneros (não necessariamente binários). As 
pessoas podem vivenciar os dois gêneros ao mesmo tempo, ter características de 
um ou outro gênero mais acentuado em determinados períodos da vida ou até ter 
uma experiência mais fluida entre os gêneros possíveis.  

BINARISMO (DE GÊNERO) 
O termo descreve um sistema no qual a sociedade divide, visibiliza e legitima as 
pessoas somente entre dois eixos, homem e mulher, gêneros binários construídos 
socialmente e não evidenciando a existência de outros gêneros. 

BISSEXUAL 
É a pessoa que se sente atraída, relaciona-se afetiva e sexualmente com pessoas de 
ambos os sexos/gêneros. O termo “Bi” é o diminutivo para se referir a pessoas 
bissexuais.  

CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO 

É a cirurgia que as pessoas transexuais podem buscar realizar para adequar sua 
corporeidade a seu gênero. Os termos “cirurgia de mudança de sexo” ou “mudança 
de sexo” são questionados como transfóbicos, pois se entende que ninguém muda 
de sexo, a pessoa o adequa.  

CISNORMATIVIDADE 

Comportamento social compulsório que normatiza e universaliza a perspectiva 
cisgênera, isto é, que valoriza e valida somente a condição de gênero de quem é cis, 
o que resulta na transfobia e no cissexismo. Diz-se que a sexo-normatividade está 
para os assexuais como o patriarcado está para as feministas, a 
heteronormatividade para LGBTI+s, ou a cisnormatividade para transgêneros – Ver 
“Cissexual”.  

CISSEXISMO Baseado na ideia do binarismo de gênero, remete a uma espécie de “apagamento” 

 
36 Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/Direito_Diversidade.pdf. Acesso em: 30/01/2021. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/Direito_Diversidade.pdf
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do status jurídico das pessoas trans na sociedade por meio da negação das 
necessidades específicas dessas pessoas – Ver “Trans”. 

CISSGÊNERO Pessoa que se identifica com o mesmo gênero designado ao nascer. 

CROSSDRESSER 
Diz respeito a quem ocasionalmente se veste com roupas características de gênero 
diferente do seu sexo biológico. 

DEMISSEXUAL 
Pessoa que se relaciona com o outro após ter algum tipo de vínculo emocional, 
psicológica e/ou intelectual com o outro.  

DESEJO AFETIVO E SEXUAL 
É como a pessoa classifica por quem se sente mais atraída afetiva e sexualmente 
independentemente do gênero da parceria. 

DRAG KING 
Pessoas do gênero feminino que vivenciam outro gênero como diversão. A prática 
ocorre ocasionalmente para performances artísticas.  

DRAG QUEEN 
Pessoas do gênero masculino que se vestem do gênero feminino para performances 
artísticas em situações específicas. É considerado um artista performático que se 
“traveste”.  

EXPRESSÃO DE GÊNERO 

Apresentação externa de gênero da pessoa, geralmente seu estilo pessoal: roupas, 
penteado, maquiagem, joias, inflexão vocal e linguagem corporal. Ela costuma ser 
categorizada como masculina, feminina ou andrógina. E pode ser congruente ou 
não com a identidade de gênero da pessoa.  

GAY 
Pessoa do gênero masculino (cis ou trans) que se atrai, tem, práticas sexuais e/ou 
relacionamento afetivo com outras pessoas do gênero masculino (cis ou trans) – Ver 
Lésbica. 

GENDERQUEER 

Indivíduos que não seguem as performances impostas pela sociedade do que é dito 
“homem” ou “mulher”. Trata-se de uma identidade de gênero, as pessoas 
vivenciam um gênero que lhes é único, independente dos valores atribuídos a cada 
papel de gênero. Buscam a singularidade, em detrimento da 
heterocisnormatividade. 

GÊNERO 

Conceito criado no século XX. Gênero refere-se a um conjunto de expectativas que 
recaem sobre as pessoas desde quando elas nascem e exigem delas uma coerência 
entre seu corpo, sua identidade, suas práticas e desejos. Diferente do sexo 
biológico, o gênero é uma representação que atribui significado aos indivíduos. A 
ideia de gênero busca enfatizar as causas culturais sobre as diferenças e 
desigualdades entre masculinidades e feminilidades. Quando se fala em gênero, 
apoia-se em um sistema de diferenciação que, na nossa sociedade, atrelou-se 
também a relações de poder e posições hierárquicas.  

GÊNERO FLUIDO OU 
FLUIDEZ DE GÊNERO 

É aquele que se identifica ou se expressa às vezes com determinado gênero e, às 
vezes com outro gênero. São indivíduos que se sentem confortáveis em transitar 
entre alguns gêneros, não necessariamente binários. 

GLS 
Sigla para “gays, lésbicas e simpatizantes”. Não é mais utilizada e foi substituída por 
LGBTI+. 

HETERONORMATIVIDADE 

O termo heteronormatividade, cunhado em 1991 por Michael Warner, é 
compreendido e problematizado como um padrão de sexualidade que regula o 
modo como as sociedades ocidentais estão organizadas. Em sua maioria, a 
sociedade brasileira é heteronormativa e cisnormativa. Ela considera que o normal é 
ser heterossexual e cisgênero. Quem foge do padrão seria anormal, esquisito ou até 
mesmo doente. “Heteronormatividade é um termo que permeia a ideia de 
binarismo e convenções sociais em relação à orientação sexual”. 

HETEROSSEXISMO 
Atitude condizente com a ideia de que a heterossexualidade é a única forma sadia 
de orientação sexual. O termo é utilizado na mesma acepção que caracteriza as 
palavras racismo e sexismo. 
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HETEROSSEXUAL 

Pessoa (cis ou trans) que se atrai amorosa, física e afetivamente por pessoas de 
outro gênero (cis ou trans). Heterossexuais não precisam, necessariamente, terem 
tido experiências sexuais com pessoas de outro gênero para se identificarem como 
tal. 

HOMOAFETIVO 
Multiplicidade de relações afetivas e/ou sexuais entre pessoas do mesmo gênero, 
que diferentemente do homoerótico e homossexual, diz respeitos aos aspectos 
emocionais e afetivos envolvidos na relação amorosa. 

HOMOFOBIA 
Violência e preconceito direcionado a qualquer LGBTI+. É toda discriminação ou 
violência, seja ela física ou simbólica, contra pessoas homossexuais. 

HOMOSSEXUAL 
É a pessoa que se sente atraída sexual, emocional ou afetivamente por pessoas do 
mesmo gênero. Assim, o termo homossexual pode se referir a homossexuais 
femininas (lésbicas) ou homossexuais masculinos (gays). 

IDENTIDADE DE GÊNERO 

Gênero com o qual a pessoa se reconhece, que pode ou não ser o mesmo 
designado pelo sexo biológico ao nascimento. Quando é o mesmo, a pessoa é 
cisgênero quando é diferente, a pessoa é transgênero. Não tem relação com a 
orientação sexual. 

INTERSEXUAL 

Pessoa que possui características biológicas que não cabem nas classificações 
binárias de gênero. Eram designadas, antigamente, como “hermafroditas”, termo 
que não é mais usado por seu caráter pejorativo. Há várias possibilidades de 
intersexualidade (genética). 

LÉSBICA 
Pessoa identificada pelo gênero feminino que se sente atraída ou mantém relações 
afetivo-sexuais com pessoas do mesmo gênero. 

LESBOFOBIA 
Violência e preconceito direcionado especificamente às lésbicas por conta de sua 
sexualidade. 

LGBTI+ 

L – Lésbica 
G – Gay 
B – Bissexual 
T – Transgênero (travestis, transexuais) 
I – Intersexual 
 
O símbolo “+” diz respeito à inclusão de outras orientações sexuais, identidades e 
expressões de gênero, outras diversidades possíveis, como fluido, neutro, assexual, 
entre outros. 
 
A sigla LGBTQ cuida-se de acrônimo usado para se referir a pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e queer e outros questionadores. 
Segundo artigo do site The Gay UK a sigla LGBT deveria ser trocada para 
“LGBTQQICAPF2K+”. O Manual de comunicação LGBT da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, entende que a sigla é excludente, 
porque não identifica as pessoas bissexuais, travestis e transexuais e que, portanto, 
não deve ser empregada como referência às diversas vertentes dos movimentos 
LGBTI+. 

NÃO-BINÁRIO 

Pessoa que não se identifica no binarismo “homem ou mulher”. Um espectro de 
identidades e expressões, baseado na rejeição da ideia simplista que o gênero é, 
estritamente, uma opção baseada no sexo atribuído no nascimento de acordo com 
a aparência visual dos genitais.  

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Delimita indica por qual(is) gênero(s) a pessoa se atrai, independentemente de sua 
identidade de gênero. Simboliza para quem a pessoa direciona o afeto/atração dela. 
As orientações sexuais incluem assexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, 
homossexualidade, pansexualidade, entre outras.  
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PANSEXUALIDADE 

Considera-se que a pansexualidade é uma orientação sexual, assim como a 
heterossexualidade ou a homossexualidade. O prefixo “pan” vem do grego e se 
traduz como “tudo”. Significa que as pessoas pansexuais podem desenvolver 
atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua 
identidade de gênero ou sexo biológico. A pansexualidade é uma orientação que 
rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual 
específica.  

PROCESSO 
TRANSEXUALIZADOR 

Trata-se das modificações possíveis que algumas pessoas trans optam por efetivar 
para adequarem sua corporeidade ao seu gênero. Não se restringem às cirurgias 
(uma das possibilidades), mas quaisquer intervenções que viabilizem um papel de 
gênero almejado por cada indivíduo. Algumas pessoas podem se referir ao termo 
“transição de gênero”, mas é termo questionado, uma vez que pode denotar 
situação temporária e instável. 

POLISSEXUAL Pessoa que se relaciona com pessoas de vários gêneros.  

QUEER 

Palavra utilizada para denominar uma pessoa fora do espectro da 
heterossexualidade, que não se identifica no binarismo de gênero (homem ou 
mulher). O termo surgiu nos anos 80, nos Estados Unidos, e significa, em gíria 
inglesa, “estranho”, “ridículo”, “excêntrico”, “raro”, “extraordinário”. As pessoas 
não-binárias são uma vertente do Movimento Queer, visto que o não-binarismo é 
um termo que se fala mais recentemente. Logo, o conceito se propõe a questionar o 
que entendemos como verdade, ou seja, uma essência do que é o masculino, o que 
é o feminino e do que é do desejo.  

SEXO BIOLÓGICO 

Definido por características cromossômicas específicas, que determinam, entre 
outras coisas, os órgãos sexuais dos indivíduos. É a estrutura biológica que, de 
acordo com nossa sociedade, delimita nosso gênero ao nascer. Exemplo: se há 
vagina, ovários e útero o corpo é classificado como de mulher.  

SIMPATIZANTE  
(GAY FRIENDLY) 

É um termo usado para referir-se a lugares, políticas, pessoas ou instituições que 
procuram ativamente a criação de um ambiente confortável para as pessoas 
LGBTI+. O termo fazia parte da sigla GLS, que se popularizou por designar, em uma 
única sigla, não só os “gays” e “lésbicas”, mas também aqueles que, 
independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero, são solidários, 
abertos e “simpatizantes” em relação à diversidade LGBTI+. 

TERCEIRO GÊNERO 
Pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher (em uma 
sociedade binária), mas com um novo gênero que tem características próprias e 
singulares, não cabendo classificações. 

TRANS 

Termo genérico (guarda-chuva), que designa todos os indivíduos que não têm a 
vivência do gênero que lhes atribuíram ao nascimento. São as pessoas transgênero: 
mulheres transexuais, homens transexuais, gênero queer, travestis, não-binárias, 
etc.  

TRANSFORMISTA 
Indivíduo que se veste com roupas de um gênero diferente do seu sexo biológico, 
movido por questões artísticas.  

TRANSGÊNERO 
Pessoa que transita entre os gêneros, e cuja identidade de gênero não se limita às 
definições convencionais de sexualidade.  

TRANSEXUAL 

Indivíduos que buscam, de alguma forma, modificações diversas para se sentirem 
mais confortáveis com sua corporeidade. Pessoas transexuais sentem que seu corpo 
não está adequado ao que são e querem adequá-lo ao gênero que têm de si. Esta 
adequação pode se dar, por exemplo, pelo uso de roupas, tratamentos hormonais, 
ou mesmo, cirurgias. Deve-se evitar o uso do termo de forma aleatória, 
preferencialmente, deve-se utilizar “mulher transexual” ou “homem transexual”. 

TRANSFOBIA Violência em suas mais diversas formas (psíquicas, físicas, verbais) e discriminação 



@CURSOEBLOGRDP 

 

 

 

 

39 

DPE-RJ 

#DPERJ 

DIREITOS HUMANOS 

que atingem especificamente as pessoas transgênero.  

TRAVESTI 

Não há uma definição única e exata para o conceito de travesti, antes delimitado 
por pessoas que performavam um gênero diferente do designado ao nascer, mas 
que não faziam intervenções cirúrgicas que caracterizam oficialmente a 
transexualidade. Atualmente, o termo travesti adquiriu um teor político de 
ressignificação de termo historicamente tido como pejorativo. Ser travesti é 
diferente de “estar travestido”: se travestir se resume a vestir roupas e acessórios, 
enquanto ser travesti é uma identidade de gênero. Usado para a pessoa que se 
identifica com o gênero feminino, sendo o correto dizer “a travesti” e não “o 
travesti”. 

 
Sobre a Opinião Consultiva nº 24, expressa em nosso edital, colaciono um excelente resumo: 
 

“A Opinião Consultiva 24 atende solicitação feita pelo governo da Costa Rica 
para que a Corte interpretasse as garantias estabelecidas pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos no que se refere ao reconhecimento da 
mudança de nome de acordo com a identidade de gênero e também sobre o 
reconhecimento dos direitos econômicos derivados de união homoafetiva. O 
texto reitera a jurisprudência da CIDH no sentido de que a orientação sexual e a 
identidade de gênero são direitos protegidos pelo Pacto de San Jose. 
 
Segundo a Comissão, o direito à identidade de gênero está vinculado às 
garantias de liberdade e de autodeterminação e seu reconhecimento por parte 
dos Estados integrantes da OEA é de vital importância para o pleno gozo dos 
direitos humanos. 
 
No que se refere à proteção dos direitos referentes à união homoafetiva, o 
posicionamento apresentado pela Corte reitera que a Convenção Americana não 
protege um determinado modelo de família. "Como a própria definição de 
família não é exclusiva daquela composta por casal heterossexual, o Tribunal 
considera que o vínculo familiar que pode derivar de um casal do mesmo sexo se 
encontra protegido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Por isso, 
todos os direitos patrimoniais que derivam desse vínculo devem ser protegidos."  
Entre essas garantias, aponta o texto da Corte, está "a proteção contra todas as 
formas de violência, tortura e maus-tratos; assim como a garantia dos direitos à 
saúde, à educação, ao emprego, à moradia, à seguridade social e à liberdade de 
expressão e associação". A CIDH ressalta que a ausência de normas internas 
sobre o tema não habilita os Estados-membros da OEA – entre eles, o Brasil – a 
violarem ou restringirem direitos humanos desses grupos populacionais.”37 

 
Além disso, o Comentário Geral n. 20 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais aduz que os 

Estados devem garantir que a orientação sexual de uma pessoa não seja uma barreira para a realização dos direitos 
desta Convenção (RAMOS, André de Carvalho. Saraiva, 2020, p. 556). 
 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: “Segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Parecer consultivo 
sobre identidade de gênero, igualdade e não discriminação entre casais do mesmo sexo (OC 24/2017), os critérios 
específicos em virtude dos quais é proibido discriminar, segundo o art. 1.1 da Convenção Americana, não 

 
37 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/272283/corte-de-direitos-humanos-defende-mudanca-de-nome-e-sexo-conforme-
autopercepcao. Acesso em: 30/01/2021. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/272283/corte-de-direitos-humanos-defende-mudanca-de-nome-e-sexo-conforme-autopercepcao
https://www.migalhas.com.br/quentes/272283/corte-de-direitos-humanos-defende-mudanca-de-nome-e-sexo-conforme-autopercepcao
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constituem um rol taxativo ou limitado, mas meramente enunciativo. Nesse sentido, a redação desse artigo deixa 
em aberto os critérios, com a inclusão da expressão “outra condição social”, para incorporar outras categorias que 
não tenham sido explicitamente mencionadas. Nesse contexto, o princípio interpretativo utilizado foi o Pro 
homine.38  

 
A Carta de Yogyakarta, ou também chamado de “Princípios de Yogyakarta” (o seu edital traz assim), são 

princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero. A natureza jurídica dos “Princípios de Yogyakarta” é não vinculante, não pertencendo ao 
conjunto de normas de soft law (direito em formação) primária produzido pelos Estados ou por organizações 
internacionais. Sua origem privada os insere na soft law derivada, produzida por associações ou por indivíduos 
(como é o caso dos mencionados especialistas). Contudo, os “Princípios” representam importante vetor de 
interpretação do direito à igualdade e combate à discriminação por orientação sexual, que pode ser extraído pela 
via interpretativa dos tratados já existentes”.39 
 

É bom lembrar que em 2017 foi adotado o documento denominado “Princípios de Yogyakarta Mais 10” 
(“Yogyakarta Principles plus 10”), “em homenagem aos 10 anos da primeira edição (2006- 2016), trazendo novos 
nove princípios e 111 obrigações dos Estados, devendo ser lido em conjunto com os 29 princípios anteriores 
(totalizando 38 princípios)” (Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos/André de Carvalho Ramos. – 7. 
ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 199). 
 
CAIU NA DPE-PA-2015-FMP-CONCURSOS: “Considerando o âmbito dos sistemas global e regional de proteção aos 
direitos humanos de que o Brasil é parte, ainda não existe qualquer espécie de instrumento que contemple 
especificamente princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à 
orientação sexual e identidade de gênero”.40 

 
No início de outubro de 2020, o CNJ reconheceu a identificação de gênero no sistema prisional. A partir de 

agora, as pessoas condenadas devem ser direcionadas a presídios e cadeias conforme sua autoidentificação de 
gênero. A medida permite que lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis ou intersexo (LGBTI) condenados e 
privados de liberdade possam cumprir suas penas em locais adequados ao seu gênero autodeclarado. 

 
(...) A decisão foi aprovada nesta sexta-feira (2/10) pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), durante a 74ª sessão do Plenário Virtual. “Em um sistema penitenciário marcado 
por falhas estruturais e total desrespeito a direitos fundamentais, a população LGBTI é 
duplamente exposta à violação de direitos”, afirma o conselheiro Mário Guerreiro, relator 
do processo nº 0003733-03.2020.2.00.0000, que se transformou na Resolução. A norma 
aprovada pelo CNJ está em conformidade com tratados internacionais ratificados pelo 
Brasil, com a legislação nacional relativa a Direitos Humanos e com a Constituição 
Federal. E vai ao encontro à proteção às minorias que o atual presidente do órgão, 
ministro Luiz Fux, defende como fundamental para reduzir as violações de direitos que o 
Estado brasileiro ainda perpetua. “Com esta nova resolução, o Brasil dá um passo 
importante no fortalecimento da tutela das minorias e no reconhecimento da dignidade 
da pessoa humana”, destaca Fux.41 

 
Trata-se, hoje, da Resolução Nº 348 de 13/10/2020do CNJ. 

 

 
38 CERTO. O critério da interpretação pro homine exige que a interpretação dos direitos humanos seja sempre aquela mais favorável ao 
indivíduo. 
39 Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos/André de Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 199. 
40 ERRADO, tendo em vista que há as Regras de Yogyakarta. 
41 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/lgbti-cnj-reconhece-identificacao-de-genero-no-sistema-prisional/. Acesso em: 30/01/2021. 

https://www.cnj.jus.br/lgbti-cnj-reconhece-identificacao-de-genero-no-sistema-prisional/


@CURSOEBLOGRDP 

 

 

 

 

41 

DPE-RJ 

#DPERJ 

DIREITOS HUMANOS 

 Em nosso edital também há o caso Atala Riffo vs Chile. 
Atala Riffo era uma juíza chilena, que separou de seu marido para viver uma união estável homoafetiva. O 

pai das filhas de Atala Riffo, ou seja, o ex-cônjuge, ajuizou uma ação para que ele ficasse com a guarda das filhas, 
pelo simples fato de Atala Riffo viver com uma pessoa do mesmo sexo. E esse absurdo foi acolhido pelas Cortes 
chilenas, até que o caso foi levado à Corte IDH, que entendeu ter havido inegável violação aos direitos previstos na 
CADH, condenando o Chile ao pagamento em indenização em dinheiro. 
 

A questão do preconceito envolvendo as relações homoafetivas, como se verifica no caso Atala Riffo, é 
constante nas provas para membro da Defensoria e no dia a dia defensorial. Portanto, deem atenção especial para 
esse caso, pois, como dito, sua cobrança é constante. 
 
CAIU NA DPE-PA-FMP-CONCURSOS-2015: “No caso Atala Riffo Y ninas versus Chile, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, declarou que, na ponderação entre direitos dos guardiões e das crianças, a orientação sexual é 
fator determinante para avaliação do direito à guarda, considerando que a exposição à discriminação afeta o 
crescimento e o desenvolvimento emocional das crianças filhas de casais homossexuais”.42 
 

No Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil (2021), noticiado inclusive no site da DPE-RJ 
(a gente vai atrás mesmo43)“a Comissão IDH observou que as eleições de 2018 marcaram um recorde de 
candidaturas de pessoas trans. Organizações da sociedade civil identificaram pelo menos 53 postulações de 
pessoas que se identificaram como trans ou de gênero diverso. O número representa quase dez vezes o registrado 
em 2014, quando apenas cinco candidaturas foram contabilizadas. A Comissão toma nota de que esse aumento 
segue a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de expandir a interpretação dada ao termo “sexo” contido na 
Lei Eleitoral de 1997, que deve ser lida como gênero. Dessa forma, a cota de 30% para candidatas femininas passa 
também a beneficiar as mulheres trans”. 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERAMERICANA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS LGBTI (2015) 
 
 Da leitura do presente Relatório Temático sobre Violência contra pessoas LGBTI, elaborado em 2015, 
percebe-se que a CIDH está realmente preocupada com os altos índices de violência registrados no continente 
americano contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo (LGBTI)44, ou aquelas pessoas percebidas 
como tal, e a ausência de uma resposta estatal eficiente diante dessa problemática. 
 
 Nesse sentido, aponta o presente relatório: 
 

“O relatório ressalta de maneira especial os atos de violência física contra as pessoas 
com orientações sexuais, identidades e expressões de gênero diversas ou não 
normativas, ou cujos corpos variam do padrão corporal feminino e masculino nas 
Américas. Em relação com os atos de violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais 

e trans (LGBT)1, a Comissão destaca neste relatório que os mesmos frequentemente 
evidenciam altos níveis de selvageria e crueldade. Por exemplo, em vários casos 
documentados pela CIDH, os cadáveres de pessoas LGBT demonstram que as mesmas 
foram torturadas, seus genitais mutilados, seus corpos esquartejados e marcados com 
símbolos que denotam altos níveis de preconceito. 

 
42 ERRADO. 
43 Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11107-CIDH-lanca-relatorio-sobre-situacao-dos-direitos-humanos-no-
Brasil#:~:text=05%20de%20mar%C3%A7o%20de%202021,dos%20direitos%20humanos%20no%20Brasil%E2%80%9D.&text=A%20conclus%C
3%A3o%20do%20relat%C3%B3rio%20traz,o%20per%C3%ADodo%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20democr%C3%A1tica.. Acesso em 11 
de março de 2021. 
44 A CIDH utiliza a sigla LGBTI quando se refere às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Quando faz referência apenas à 
violência experimentada por pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans, a CIDH utiliza a sigla LGBT. 

https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11107-CIDH-lanca-relatorio-sobre-situacao-dos-direitos-humanos-no-Brasil#:~:text=05%20de%20mar%C3%A7o%20de%202021,dos%20direitos%20humanos%20no%20Brasil%E2%80%9D.&text=A%20conclus%C3%A3o%20do%20relat%C3%B3rio%20traz,o%20per%C3%ADodo%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20democr%C3%A1tica
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11107-CIDH-lanca-relatorio-sobre-situacao-dos-direitos-humanos-no-Brasil#:~:text=05%20de%20mar%C3%A7o%20de%202021,dos%20direitos%20humanos%20no%20Brasil%E2%80%9D.&text=A%20conclus%C3%A3o%20do%20relat%C3%B3rio%20traz,o%20per%C3%ADodo%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20democr%C3%A1tica
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11107-CIDH-lanca-relatorio-sobre-situacao-dos-direitos-humanos-no-Brasil#:~:text=05%20de%20mar%C3%A7o%20de%202021,dos%20direitos%20humanos%20no%20Brasil%E2%80%9D.&text=A%20conclus%C3%A3o%20do%20relat%C3%B3rio%20traz,o%20per%C3%ADodo%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20democr%C3%A1tica
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Neste relatório, a Comissão ressalta a violência contra as pessoas LGBT como uma 
violência social contextualizada, na qual a motivação do perpetrador deve ser entendida 
como um fenômeno complexo e multifacetado, e não apenas como um ato individual. 
Nesse sentido, a CIDH observa que os atos de violência contra as pessoas LGBT, 
comumente conhecidos como “crimes de ódio”, atos homofóbicos ou transfóbicos, 
estão melhor categorizados sob o conceito de violência por preconceito contra as 
orientações sexuais e as identidades de gênero não normativas (doravante “violência 
por preconceito”). A violência por preconceito é um fenômeno social, que se dirige 
contra grupos específicos, tais como as pessoas LGBT, tem um impacto simbólico, e 
envia uma mensagem de terror generalizado à comunidade LGBT. De maneira similar, a 
Comissão considera que a violência.” 

 
Registro que o STF julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26, 

de relatoria do ministro Celso de Mello, e o Mandado de Injunção (MI) nº 4733, relatado pelo ministro Edson 
Fachin, no sentido de entender inconstitucional a mora legislativa sobre a criminalização da homofobia. Nesse 
sentido, decidiu o STF que, enquanto não elaborada lei específica, atos de homofobia estarão reguladas pela lei do 
racismo. 

 
Frisa-se que, em relação ao decidido pelo STF, houve um debate intenso na comunidade acadêmica, 

basicamente dividido entre dois pontos de vista: o primeiro, abarcado pela Corte, entende que houve uma 
interpretação adequada do racismo. Assim, toda conduta contra um determinado grupo que vise sua discriminação 
é prática racista punível pela Lei nº 7.716/89. Outra corrente entendeu que houve uma indevida analogia in malam 
partem, de maneira que para a homofobia ser considerada racismo, dever-se-ia aguardar o Congresso Nacional 
legislar nesse sentido. 

 
André de Carvalho Ramos (Ibidem, p. 2020, p. 556) lembra que, no julgado, a posição divergente, embora 

minoritária, pode ser resumida no voto do Min. Lewandowski, que, em que pese ter se posicionado contra a atual 
mora congressual (optando por fixar prazo para a edição de lei formal), entendeu que a extensão do tipo penal 
para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora ofenderia o princípio da 
reserva legal em matéria penal, cuja finalidade é assegurar a segurança jurídica (STF, ADO 26, voto do Min. Ricardo 
Lewandoswki, j. 13-6-2019). Essa tese, embora minoritária, é importante para nossas fases mais avançadas 
(discursivas e orais). 

 
Nessa perspectiva, o Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, Luís Henrique Linhares Zouein traz 

excelentes apontamentos sobre o tema45: 
 

“De outro lado, é Daniel Caseiro[7], em interessante ensaio publicado no Justificando 
com o título “É possível ser contra a criminalização da homotransfobia e a favor dos 
direitos LGBTI+?” quem melhor sintetiza as potenciais críticas à posição adotada pelo 
Supremo. 
 
1) Princípio da legalidade: a corrente vencedora no Supremo Tribunal Federal, de uma 
só vez, violaria o princípio da legalidade (penal) em suas múltiplas manifestações, 
incluindo (a) a taxatividade, (b) a reserva legal e (c) a vedação à analogia ou 
interpretação extensiva em desfavor do réu; 
 

 
45 Disponível em: https://lhlzouein.jusbrasil.com.br/artigos/846330785/criminalizacao-da-homo-trans-fobia-o-direito-penal-e-espaco-para-
acoes-afirmativas?ref=feed Acesso em: 30/01/2021. 

https://lhlzouein.jusbrasil.com.br/artigos/846330785/criminalizacao-da-homo-trans-fobia-o-direito-penal-e-espaco-para-acoes-afirmativas?ref=feed#_ftn7
https://lhlzouein.jusbrasil.com.br/artigos/846330785/criminalizacao-da-homo-trans-fobia-o-direito-penal-e-espaco-para-acoes-afirmativas?ref=feed
https://lhlzouein.jusbrasil.com.br/artigos/846330785/criminalizacao-da-homo-trans-fobia-o-direito-penal-e-espaco-para-acoes-afirmativas?ref=feed
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2) Ineficiência do Direito Penal para proteger bens jurídicos: críticos às propostas de 
criminalização da homotransfobia defendem que a discriminação no Brasil é um 
problema histórico, estrutural e institucionalizado que não será resolvido pelo Direito 
Penal. A criminalização de condutas no Brasil (e no Mundo) não diminui a criminalidade 
e, por consequência, não protege os múltiplos direitos fundamentais da comunidade 
LGBTI+. Aliás, a lógica da punição estatal é em si problemática e intrinsicamente 
violenta e injusta; 
 
3) Seletividade do sistema penal: o sistema penal brasileiro pune 
desproporcionalmente mais pessoas pobres e negras do que quaisquer outras. E isso 
não é tão difícil de entender se compreendermos que as opressões sociais se 
interseccionam. Criminalizar novas condutas é uma maneira de alimentar esse sistema 
ineficaz e perpetuar as desigualdades de classe e de raça que ele reforça;  
 
4) Perigoso ativismo judicial e violação à separação de poderes: não cabe ao Poder 
Judiciário tipificar crime nem dar interpretação ampliada a uma norma penal. Imaginem 
uma corte bolsonarista (leia-se: extremamente conservadora ou “terrivelmente 
evangélica”) o que faria com essa mesma estratégia? Sem dúvida, fomentar ainda mais 
a criminalização dos movimentos sociais.” 

 
 Você deve estar se perguntando: professor, o que eu defendo, então, em uma prova discursiva ou oral? 
 

A realidade é que em provas abertas da Defensoria não existe “um lado certo” a ser defendido. Devemos 
expor as teses existentes, e só apenas se o examinador pedir uma opinião, aí sim você poderá defender os 
argumentos de uma ou de outra tese. 
 
 É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu ser possível a alteração de nome e gênero 
no assento de registro civil mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. A decisão 
ocorreu no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275 (expressa em seu edital da DPE-RJ). A 
ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) a fim de que fosse dada interpretação conforme a 
Constituição Federal ao artigo 58 da Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, no sentido de ser 
possível a alteração de prenome e gênero no registro civil mediante averbação no registro original, 
independentemente de cirurgia de transgenitalização. 
 
 Feitas essas observações, vamos começar o estudo sobre o presente relatório temático, tentando trazer 
diversas informações para vocês, de maneira clara e objetiva. 
 
1. ORIENTAÇÃO SEXUAL, IDENTIDADE DE GÊNERO E EXPRESSÃO DE GÊNERO: UMA DISTINÇÃO NECESSÁRIA 
 
 Segundo o relatório da CIDH, “a orientação sexual de uma pessoa é independente do sexo que lhe foi 
assignado ao nascer, e independente de sua identidade de gênero”46.  
  
 De acordo com os Princípios de Yogyakarta, a orientação sexual é definida como “a capacidade de cada 
pessoa de sentir uma profunda atração emocional, afetiva e sexual por pessoas de um gênero diferente ao seu, 
ou do mesmo gênero, ou de mais de um gênero, assim como a capacidade de manter relações íntimas e sexuais 
com estas pessoas”. 
 

 
46 Esse material foi desenvolvido com base no Relatório de Violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo nas 
américas/Comissão Interamericana de Direitos Humanos. (OAS. Documentis Oficiais. OEA/Ser.L). Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf. Acesso em: 30/01/2021. 

http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
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 Por outro lado, conforme também os Princípios de Yogyakarta47, a identidade de gênero é “a vivência 
interna e individual do gênero tal como sentida profundamente por cada pessoa, a qual pode ou não 
corresponder com o sexo assignado ao momento do nascimento, inclusive a vivência pessoal do corpo (que 
pode envolver a modificação da aparência ou da função corporal através de meios médicos, cirúrgicos ou de 
outra natureza, desde que seja por sua livre decisão) e outras expressões de gênero, incluindo a vestimenta, o 
modo de falar e a conduta”. 
 
 Pessoal, abro um parêntese rápido para perguntar a vocês algo aparentemente fácil, mas que às vezes 
“pega” o candidato. É a seguinte: qual o conceito de pessoas trans? 
 
 Vejam o que diz o Relatório da CIDH: 
 

“Pessoas trans é o termo genérico frequentemente utilizado para descrever as 
diferentes variações das identidades de gênero (incluindo transexuais, travestis, 

transformistas, dentre outros), cujo denominador comum é que o sexo assignado ao 
nascer não coincide com a identidade de gênero da pessoa. A identidade de gênero 
não é determinada pelas transformações corporais, intervenções cirúrgicas ou 
tratamentos médicos. No entanto, eles podem ser necessários para a construção da 
identidade de gênero de algumas pessoas trans.” 

 
 É justamente por isso que STF e o STJ entendem que não se faz necessária a redesignação de sexo 
(chamada popularmente de cirurgia de mudança de sexo) para modificação do gênero e/ou do nome no registro 
civil. Pelo simples fato de que nem todas as pessoas trans (incluindo transexuais, travestis, transformistas, 
dentre outros) querem realizar o referido procedimento. 
 
 Nesse sentido, há ainda a diferenciação entre o termo mulher trans e homem trans segundo o Relatório: 
 

“Há alguns consensos em relação aos termos utilizados pelas pessoas trans: o termo 
mulheres trans refere-se a pessoas cujo sexo assignado ao nascer foi masculino 
enquanto a sua identidade é feminina. Por outro lado, o termo homem trans refere-se 
àquelas pessoas cujo sexo assignado ao nascer foi feminino enquanto sua identidade de 
gênero é masculina. O termo pessoa trans também pode ser utilizado por alguém que se 
identifica fora do binário mulher/homem. Adicionalmente, algumas mulheres trans 
identificam-se como mulheres, e alguns homens trans identificam-se como homens.” 
 

 Por fim, a expressão de gênero, segundo o Relatório, “refere-se à manifestação EXTERNA do gênero de 
uma pessoa. Além disso, a expressão de gênero é visível e pode ser uma fonte de identificação, especialmente 
quando através de características como a vestimenta, os maneirismos e as modificações corporais, as expectativas 
tradicionais de expressão de gênero são transgredidas.” 
 

IDENTIDADE DE GÊNERO EXPRESSÃO DE GÊNERO 

Vivência INTERNA do gênero Manifestação EXTERNA do gênero 

 
2. ENTENDENDO E DEFININDO A VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS LGBTI 

 

a) Características da violência contra as pessoas LGBTI 
 

 
47 Os Princípios de Yogyakarta são um conjunto de princípios que orientam a aplicação do direito internacional dos direitos humanos em 
relação à orientação sexual e identidade de gênero. 
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 De início, o Relatório demonstra, com bastante embasamento, que a própria expressão de sexualidade e 
identidade não normativas frequentemente é considerada “perigosa para a sociedade”. 
 

“A própria expressão de sexualidades e identidades não normativas frequentemente é 
considerada suspeita, perigosa para a sociedade, ou ameaçadora da ordem social e da 
moral pública. Como explicado por uma acadêmica, as expressões de afeto em público 
ou a circulação em espaços públicos de pessoas com orientações sexuais ou identidades 
de gênero não normativas são geralmente fonte de grande ansiedade social. A CIDH 
também recebeu informações sobre casos de violência contra homens e mulheres como 
resultado de “cantadas” ou proposições por pessoas do mesmo sexo.”  

 
 Além disso, é interessante relatar que segundo o referido estudo, “às vezes este tipo de violência tem sido 
“justificado” pelos acusados como “defesa por pânico gay ou trans”. Em sentido contrário, na “ordem 
heterossexual obrigatória, as insinuações de caráter sexual geralmente são compreendidas como flerte e 
configuram modelos de comportamento naturais”, aponta o relatório. 
 
 O mais bizarro de tudo é que em algumas situações, a violência contra as pessoas LGBT também foi vista 
como forma de “limpeza social”. 
 

“Em algumas situações, a violência contra as pessoas LGBT também foi categorizada 
como uma forma de “limpeza social”. Desde 1993, a CIDH começou a receber informação 
sobre este fenômeno no contexto do conflito armado na Colômbia. Especialistas 
acadêmicos da região do Caribe anglófono indicaram que a violência “perpetrada contra 
gays, lésbicas e outros que são vistos como dissidentes das normas sociais aceitáveis é [...] 
vista como um exercício de uma ‘limpeza’ [...] que ecoa em composições musicais que 
igualmente convocaram a uma limpeza da população através do homicídio de gays e 
lésbicas”. O Relator Especial da ONU sobre a tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes observou que os maus tratos contra pessoas LGBT 
foram utilizados para forçar trabalhadores sexuais a abandonar certas áreas, no contexto 
de campanhas de “limpeza social” ou para desencorajar pessoas LGBT a se reunir em 
determinados lugares como bares ou discotecas.” 
 

b) Vocês sabem o conceito de heteronormatividade e cisnormatividade? 
 
 Pessoal, talvez alguns de vocês conheçam, e outros não. Assim, parto da premissa que que estamos 
todos aprendendo, tá certo? 
 
 Vamos lá. 
 
 Segundo o relatório, o termo “heteronormatividade refere-se ao viés cultural em favor das relações 
heterossexuais, conforme o qual essas relações são consideradas “normais, naturais e ideais” e são favorecidas 
em relação com relações do mesmo sexo ou do mesmo gênero.” 
 
 Sobre cisnormatividade, o relatório traz os seguintes apontamentos: 
 

“Sobre a identidade de gênero, o termo cisnormatividade (sendo o prefixo “cis” o 
antônimo do prefixo “trans”) tem sido usado para descrever “a expectativa de que todas 
as pessoas são cisexuais [ou cisgênero], que aquelas pessoas a quem se assignou o sexo 
masculino ao nascer sempre crescem para ser homens, e aquelas a quem se assignou o 
sexo feminino ao nascer sempre crescem para ser mulheres. Os pressupostos da 
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cisnormatividade estão tão enraizados social e culturalmente que pode ser difícil 
reconhecê-los e identificá-los.” 

 
Pessoal, outro ponto importante no tocante aos atos discriminatórios contra gênero e orientação sexual, é 

que apesar de existirem diversos tratados de Direitos Humanos no mundo, os termos como “orientação sexual” e 
“identidade de gênero” não estão literalmente incluídos nos tratados de direitos humanos como categorias 
proibidas de discriminação. 
 
 Nesse sentido o Relatório temático: 
 

“(...) a “orientação sexual” e “identidade de gênero” não estão literalmente incluídos nos 
tratados de direitos humanos como categorias proibidas de discriminação. Em 
consequência, quando estes direitos começaram a ter mais relevância, órgãos 
internacionais e regionais de direitos humanos analisaram a orientação sexual e a 
identidade de gênero sob duas categorias proibidas de discriminação, quais sejam, a 
discriminação por motivo de “sexo”, e a cláusula aberta de não discriminação por motivo 
de “qualquer outra condição social”. Além disso, a CIDH indicou que os tratados 
internacionais de direitos humanos como a Convenção Americana são “instrumentos 
vivos” que devem ser interpretados conforme os tempos atuais e com base num critério 
evolutivo. Assim sendo, a Comissão e a Corte Interamericanas afirmaram que a 
orientação sexual e a identidade de gênero estão protegidas pela frase “outra condição 
social” do artigo 1.1 da Convenção Americana. Esta análise é análoga à inclusão de tais 
categorias sob o artigo 9 da Convenção de Belém do Pará (...)” 
 

 Portanto, tenham atenção no que tange esse ponto, já que possivelmente será cobrado em prova de 
maneira a confundir os candidatos; não é porque orientação sexual e identidade de gênero não têm previsão 
expressa que padecem de proteção na normativa internacional. Lembrem do princípio da interpretação pro 
homine48, que autoriza a interpretação extensiva verificada no excerto acima. 

 

c) Violência por preconceito 
 

 Segundo o Relatório, “a Comissão enfatizou o vínculo existente entre discriminação e violência contra as 
pessoas LGBT, e indicou que o conceito de preconceito por orientação sexual, compreensão da violência contra as 
pessoas LGBT, já que permite identificar o contexto social no qual se manifesta essa violência. Assim sendo, a 
CIDH expressou sua preocupação pelo contexto social generalizado no continente americano, caracterizado por 
preconceitos estereotipados contra as pessoas LGBT. Este contexto de preconceito, somado à omissão de 
investigar adequadamente esses crimes, provoca uma legitimação da violência contra as pessoas LGBT”. 
 
 Infelizmente, nossa sociedade (não apenas no Brasil) está dominada pelo machismo, pela ideia de 
heteronormatividade e hierarquia sexual, razão pela qual não é incomum vermos, não apenas nos noticiários, mas 
em nossas vidas, ao nosso redor, casos e mais casos de violência de gênero contra pessoas LGBTI. 
 
 Sobre esse ponto em especial, vale pena ler o que diz o Relatório da CIDH: 
 

“As sociedades nas Américas estão dominadas por princípios enraizados de 
heteronormatividade, cisnormatividade, hierarquia sexual, os binários de sexo e gênero 
e a misoginia. Estes princípios, combinados com a intolerância generalizada contra as 

 
48 Dispõe o princípio da interpretação pro homine que toda interpretação de diplomas de direitos humanos deverá ser lido da forma mais 
abrangente possível. Quanto mais protetivo, melhor. 
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pessoas com orientações sexuais, identidades e expressões de gênero e corpos diversos; 
legitimam a violência e a discriminação contra as pessoas LGBTI ou aquelas percebidas 
como tal. A violência contra as pessoas LGBTI existe como consequência de contextos 
sociais, sociedades e Estados que não aceitam, e que na verdade castigam as 
sexualidades, identidades e corpos que não se ajustam aos padrões sociais de 
corporalidade feminina ou masculina. Devido ao vínculo inerente entre discriminação e 
a violência contra as pessoas LGBTI, neste relatório, a CIDH recomenda aos Estados 
Membros da OEA que adotem medidas abrangentes para combater a discriminação, 
preconceitos e estereótipos sociais e culturais contra as pessoas LGBTI. 

 
3. VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES 
 
 Sobre violência e discriminação contra a mulher, precisamos fazer alguns apontamentos. 
 
 Segundo o Relatório, a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência Contra a Mulher) é o único instrumento interamericano que inclui uma definição da 
violência contra um grupo específico. 
 

“A Convenção de Belém do Pará define “violência contra a mulher” como “qualquer 
ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.119 A 
Corte Interamericana determinou que a discriminação contra as mulheres inclui “a 
violência baseada no gênero”, definida como a violência contra a mulher por ela ser 
mulher ou porque a afeta de maneira desproporcional”. 

 
 Chamo à atenção de vocês para uma passagem muito relevante dita pela Relatora Especial das Nações 
Unidas, Rashida Manjoo, sobre a violência contra a mulher, suas causas e consequências: 
 

“(...) as convicções sociais segundo as quais um grupo de pessoas é superior a outro 
podem constituir uma forma de violência estrutural. As convicções que perpetuam a 
noção de que os homens são superiores às mulheres, que brancos são superiores a 
negros, que pessoas sem deficiência física ou mental são superiores aos portadores de 
alguma deficiência, que um idioma é superior a outro, e que uma classe goza de direitos 
que são negados a outra, são fatores que contribuem para a violência estrutural e se 
transformaram em formas institucionalizadas de discriminação múltipla e interconectada 
em muitos países”. 

 
 Seguindo essa mesma ideia, aponta o Relatório que “as crenças e preconceitos sociais que perpetuam a 
ideia de que as pessoas heterossexuais, cisgênero e aquelas que não são intersexo, são superiores às pessoas 
LGBTI, contribuem para uma cultura de violência estrutural baseada no preconceito contra as orientações sexuais 
e identidades de gênero não normativas e corpos diversos.” 
 
4. FORMAS E CONTEXTOS DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS LGBTI 
 
 Há inúmeras formas e contextos de violência contra pessoas LGBTI, e nesse tópico abordaremos as 
seguintes: 
 

1. Falta de denúncias e estatísticas oficiais. 
2. Violência generalizada. 
3. Invisibilidade da violência cotidiana. 
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4. Altos níveis de crueldade. 
5. Violência em represália a demonstrações públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo. 

 
1. Falta de denúncias e estatísticas oficiais 
 
 Estamos diante de uma realidade. As estatísticas dos crimes praticados contra pessoas LGBTI não 
reproduzem a dimensão da violência enfrentada no continente americano. 
 

“A Comissão observou que “muitos casos de violência contra pessoas LGBT não são 
denunciados, pois muitas pessoas temem represálias e não querem se identificar 
como LGBT, ou não confiam na polícia ou no sistema judicial”. Além disso, estigmas e 
preconceitos internalizados pelas próprias pessoas LGBT também podem dificultar 
que os abusos sejam reconhecidos e admitidos como tal. 

 
 Segundo o Relatório, “em muitos Estados Membros da OEA, vítimas, familiares e amigos das vítimas 
frequentemente não denunciam os homicídios de seus familiares ou amizades lésbicas, gays, bissexuais ou 
trans, por causa dos altos níveis de preconceito e hostilidade contra as orientações sexuais e identidades de 
gênero não normativas que permeiam as autoridades e outros membros das comunidades. Quando o crime é 
denunciado, a informação sobre a orientação sexual ou a identidade de gênero da vítima é geralmente 
ocultada ou ignorada.” 
 

 

2. Violência generalizada 
 

Segundo o Relatório, “no mês de dezembro de 2014, a CIDH publicou as conclusões de seu Registro de 
Violência contra pessoas LGBT nas Américas, uma ferramenta utilizada para conhecer e visibilizar os alarmantes 
níveis de violência sofrida pelas pessoas LGBT na região. Este Registro determinou que ocorreram pelo menos 
770 atos de violência contra pessoas LGBT num período de quinze meses (de janeiro de 2013 até março de 
2014), em 25 Estados Membros da OEA (Argentina, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, 
Cuba, República Dominicana, Equador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela).” 
 

Além disso, como bem assevera o Relatório, a falta de informação sobre atos de violência em outros 
países das Américas durante o referido período de tempo não significa que nestes países não haja ocorrido atos 
de violência. Ao contrário, acredita-se verdadeiramente que as violências existiram, mas infelizmente não foram 
denunciadas oficialmente, como acontecem em tantos casos. Vejam, portanto, que as cifras da criminalidade 
não é algo aplicável somente no âmbito interno de um país e, MUITO MENOS, algo que se estuda só para 
concurso. Para entendimento correto dos fenômenos sociais que abrangem, por exemplo, a violência contra 
pessoas LGBT, é preciso ter a interdisciplinaridade em mente, como neste caso. A ausência de registro de 
violência contra pessoas LGBT é decorrente dessa subnotificação, enquadrando-se no conceito de cifra ROSA da 
criminalidade. 
 

“É muito provável que homicídios e outros atos de violência contra pessoas LGBT 
hajam acontecido nesses países, mas essa violência não foi denunciada oficialmente 
nem noticiada pelos meios de comunicação.” 
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3. Invisibilidade da violência cotidiana 
 
 Pessoal, a Comissão observou que os baixos índices de denúncias de crimes praticados contra pessoas 
LGBT tornam invisíveis a violência cotidiana, que não é pouca, principalmente agressões não letais, como 
bullying, empurrões, humilhações, chacotas, perseguições, etc. 

 
“A Comissão Interamericana observa que os baixos índices de denúncias também 
invisibilizam a violência cotidiana contra as pessoas LGBT, principalmente no que se 
refere a ataques não letais. Os ataques não letais são o tipo de violência mais comum 
sofrido por pessoas LGBT em todos os Estados Membros da OEA. Relatórios 
recebidos pela CIDH de fontes independentes indicam que as pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais e trans frequentemente sofrem uma grande variedade de ataques, desde 
empurrões até pauladas, lançamento de garrafas, pedras ou outros objetos 
contundentes. Estes atos de violência são tão comuns em algumas partes da região 
que podem nem ser denunciados, pois são considerados parte da “vida cotidiana” 
das pessoas LGBT.” 
 

4. Altos níveis de crueldade 
 
 Infelizmente, segundo o Relatório, “tanto Estados Membros da OEA como organizações da sociedade 
civil indicaram de maneira consistente que os crimes contra pessoas LGBT caracterizam-se por altos níveis de 
violência e crueldade.” 
 

“A Relatora Especial da ONU sobre a Violência contra a Mulher indicou que os 
homicídios por motivo de gênero associados à orientação sexual e identidade de 
gênero apresentam um grau de violência física grave, que em alguns casos supera 
aquele encontrado em outros crimes de ódio. CIDH, o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos e organizações da sociedade civil referiram-se à 
crueldade e aos altos níveis de violência por preconceito contra pessoas com 
orientações sexuais e identidades de gênero não normativas.” 

 
5. Violência em represália a demonstrações públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo 
 
 Esse tópico traz um conteúdo de extrema relevância, isso porque é muito comum (muito mesmo) 
relatos de pessoas que foram discriminadas, humilhadas e até agredidas porque demonstraram carinho e afeto 
para com uma pessoa do mesmo sexo. Isso faz parte do contexto de uma sociedade completamente 
preconceituosa, o que precisa ser combatido urgentemente. 
 
 Segundo o Relatório Temático, “a Comissão Interamericana recebeu informações sobre casos de casais 
do mesmo sexo atacados por demonstrar seu afeto em público, como andar de mãos dadas, fazer carinho, 
abraçar ou beijar.” 
 
 Quantos de vocês não já viram ou ouviram falar de relatos assim? Vejam o que foi colocado no Relatório, 
que apesar de ser triste, é uma realidade no Brasil e em tantos outros lugares do mundo: 
 

“Também há informação sobre guardas de segurança privada em centros comerciais 
que expulsam casais do mesmo sexo em função de demonstrações públicas de afeto. 
Em São Paulo, um casal de homens foi atacado e violentamente expulso de um vagão 
do metrô por um grupo de 15 homens, depois que o grupo proferiu ofensas e 

mandaram os dois pararem de se beijar.” 
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6. VIOLÊNCIA E INTERSEÇÃO COM OUTROS GRUPOS 

 
 Nesse capítulo, a CIDH analisou que alguns grupos de pessoas tendem a experimentar a violência de uma 
maneira diferente. Isso ocorre porque há uma vulnerabilidade agravada, como em casos de trans 
afrodescendentes, indígenas, defensor@s de direitos humanos, pessoas em pobreza extrema, etc.  
 
 Dessa forma, atentem-se em provas para possíveis agravamentos de vulnerabilidade narrados pelas 
questões, porque provavelmente o examinador vai querer que vocês façam menção a esse detalhe. Aliás, em 
diversos ramos do direito é possível verificar a existência de sujeitos com vulnerabilidade agravada, como é o 
caso do consumidor que também é idoso. 
 
 Retomando, esclarece o Relatório: 
 

“Por exemplo, uma mulher trans afrodescendente que seja deslocada internamente 
para uma zona rural e viva na extrema pobreza experimentará a violência de uma 
maneira diferente a um homem gay, branco, com alto poder aquisitivo e que viva 
numa metrópole.” 
 

 Veremos agora as espécies de grupos mais vulneráveis. 
 

A. Povos indígenas 
 
 Pessoal, no presente Relatório, “(...) a CIDH observa que estas pessoas (indígenas) podem não se 
identificar com a sigla LGBT, e ao invés disso tenham outra expressão de sexualidade diversa, por exemplo, a de 
Dois Espíritos; ou talvez não considerem seu gênero, orientação sexual ou identidade de gênero em termos que 
possam ser adaptados ao conceito de “pessoas LGBT” (...)”. 
 
 Apurou-se que diversos indígenas que se identificam como LGBT ou de Espírito Duplo sofrem com altos 
níveis de violência e discriminação. 
 
 Vejam: 
 

“No Canadá, os Aborígenes e membros das Primeiras Nações que se identificam 
como LGBT ou de Espírito Duplo sofrem com altos níveis de violência e discriminação. 
Um recente relatório elaborado pela Organização Nacional de Saúde Aborígene 
(National Aboriginal Health Organization – NAHO) indicou que a juventude aborígene 
LGBT e de Duplo Espírito é duas vezes mais propensa de enfrentar ataques que a 
juventude aborígene heterossexual. Em virtude da homofobia, transfobia e violência 
em suas comunidades, a juventude aborígene LGBT e de Espírito Duplo muitas vezes 
não conta com apoio e proteção. Isto pode resultar em alcoolismo, abuso de drogas, 
trabalho sexual e, em alguns casos, suicídio. 

 
A Comissão ressalta que as pessoas indígenas com identidades sexuais não 
normativas sofrem de múltiplas e inter-relacionadas formas de violência e 
discriminação devido à sua identidade e sexualidade indígenas, sua orientação sexual 
e/ou identidade de gênero. A CIDH adverte que a Convenção Americana e a 
Declaração Americana protegem o direito de toda pessoa de viver livre de toda forma 
de discriminação, e que os povos indígenas são especialmente protegidos da 
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discriminação baseada em seus antecedentes étnicos, raça, origem nacional, 
tradições e costumes.” 

 

B. Mulheres 
 

Com relação às mulheres, o Relatório foi cirúrgico: 
 

“Em virtude de vários instrumentos internacionais de direitos humanos, incluindo a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
da ONU (“CEDAW”, conforme a sigla em inglês), a Declaração sobre a Eliminação da 
Violência contra a Mulher, e a Convenção de Belém do Pará, os Estados têm o dever 
de responder com a devida diligência contra todas as formas de violência contra as 
mulheres, levando em consideração elementos como a idade, raça, etnia, deficiência, 
orientação sexual, identidade de gênero, posição sócio- econômica, dentre outros 
fatores. 

 
 Reforça, ainda, que “os atos de violência contra mulheres, incluindo mortes de lésbicas, bissexuais e 
trans, são sentidos por estas como manifestações estruturais e históricas do sexismo e da desigualdade entre 
homens e mulheres. Como resultado disso, a Comissão observa que os atos de violência contra as mulheres 
geralmente podem tomar formas específicas como a violência sexual ou a violência intrafamil iar”. 
 

C. Pessoas no contexto da mobilidade humana 
 
 Pessoal, outro grupo de pessoas vulneráveis são aquelas que se encontram no contexto da mobilidade 
humana, como as pessoas migrantes e suas famílias, as pessoas que solicitam asilo, refugiados/as, apátridas, 
vítimas de tráfico de pessoas, entre outras. 

 
“A CIDH confirmou como a vulnerabilidade estrutural das pessoas migrantes é 
agravada por outros fatores, como a discriminação baseada na raça, cor, origem 
nacional ou social, idioma, nascimento, idade, sexo, orientação sexual, identidade de 
gênero, posição econômica, religião ou outra condição social.” 

 
 Segundo o Relatório, “dentro deste grupo, as pessoas LGBT são extremamente vulneráveis à violência e 
discriminação. Em muitos casos, a discriminação e a violência que sofrem as pessoas LGBT por sua orientação 
sexual e identidade de gênero é o que lhes força a migrar, o que por sua vez pode resultar em diversas formas 
de discriminação contra estas pessoas em países de trânsito e destino.” Percebam, portanto, que conflitos 
armados já não são mais, há tempos, a única razão para uma migração forçada. O quadro de discriminação 
contra pessoas LGBT atingiu patamares tão exorbitantes que já está sendo responsável por esse fenômeno de 
migração. 
 

D. Crianças e adolescentes 
 

Trata-se de um ponto importantíssimo. 
 
 Segundo o Relatório, “as crianças, e adolescentes que são lésbicas, gays, bissexuais, trans ou intersexo, 

ou que são percebidas como tal, enfrentam estigmatização, discriminação e violência por sua orientação 
sexual ou identidade de gênero, reais ou percebidas, ou porque seus corpos diferem das definições típicas de 
corpos femininos e masculino.” 
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“(...) De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (“UNICEF”, pela sigla 
em inglês), o alcance desta discriminação e violência inclui: isolamento por parte de 
companheiros e companheiras na escola, em casa ou na comunidade; marginalização 
e exclusão de serviços essenciais como educação e assistência médica; abandono por 
parte da família e da comunidade; assédio, bullying escolar, intimidação, e violência 
física e sexual, incluindo estupros “corretivos”.” 

 

E. Defensores e defensoras de direitos humanos 
 
 Segundo a CIDH, “os defensores e defensoras de direitos humanos são um pilar essencial para o 
fortalecimento e a consolidação da democracia”. E aqui meus amigos, não estão incluídos apenas os Defensores 
e Defensoras Públicas, mas qualquer pessoa que tenha como comprometimento a defesa dos Direitos Humanos. 
A missionária Doroth Stang e o advogado Manoel Mattos são exemplos. Ambos, inclusive, foram mortos por 
conta do trabalho desenvolvido na tutela de direitos humanos. 
 

“Nesse sentido, a Comissão adverte que os Estados devem continuar ou iniciar 
processos de diálogo com defensoras e defensores de direitos humanos de pessoas 
LGBTI, a fim de aprender sobre os problemas que enfrentam e facilitar sua participação 

ativa na adoção de políticas públicas.” 

 
Sobre o tema, é importante relembramos que a CIDH emitiu medida cautelar em face do Brasil, em março 

de 2019, considerando que um defensor de Direitos Humanos, o padre Júlio Lancellotti, corria sérios riscos, 
sobretudo pela sua atuação como pessoa protetora e defensora dos Direitos Humanos. 

 
(...) Padre Júlio Lancellotti é importante defensor dos direitos das pessoas em situação de 
rua na cidade de São Paulo. Contudo, há anos vem sofrendo ameaças por partes de 
agências policiais e guardas civis. Diante da ausência de medidas protetivas para que o 
defensor pudesse continuar realizando seu trabalho, a Corte emitiu a medida cautelar. 
(RAMOS, ANDRÉ de. Curso de Direitos Humanos, 2020, Saraiva, p. 295).  

 

F. Pessoas afrodescendentes e outras pessoas afetadas pela discriminação racial 
 
 Segundo o Relatório, “a CIDH recebeu informação preocupante sobre os altos níveis de discriminação e 
violência contra pessoas LGBT que são afrodescendentes, no continente americano”. 

“A Comissão observa que quanto mais escura a pele da pessoa, menos oportunidades 
esta tem de desenvolvimento pessoal e econômico, o que demonstra o impacto do 
legado colonial. Consequentemente, em áreas como o Caribe, a discriminação racial 
contra pessoas afrodescendentes está vinculada à tonalidade da pele negra, à 
pobreza e ao controle dos recursos econômicos. Assim sendo, as pessoas 
descendentes de africanos podem enfrentar atos de violência e discriminação com 
base em sua raça, etnia, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, cor 
da pele e/ou situação de pobreza, perpetrados tanto por pessoas que não têm 
descendência africana como por aquelas que são afrodescendentes. 
 

G. Pessoas que vivem em estado de pobreza 
 
 Não à toa, a CIDH observou que existe um forte vínculo entre pobreza, exclusão e violência. 
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 Segundo o Relatório, a DISCRIMINAÇÃO ESTRUTURAL (guardem essa expressão) contra pessoas LGBTI 
pode contribuir de maneira significativa para sua vulnerabilidade diante de situações de pobreza, o que de certo 
modo agrava ainda mais a situação discriminatória. 

 
“A discriminação estrutural contra pessoas LGBTI também pode contribuir de maneira 
significativa para sua vulnerabilidade diante de situações de pobreza, o que por sua vez 
agrava sua situação de discriminação”. 
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PONTO DO EDITAL: Direito das pessoas Refugiadas e Imigrantes. Lei Federal 13.445 de 24 de Maio de 2017. Lei 
Federal 9.474 de 02 de julho de 1997. Sistema Interamericano. Caso Familia Pacheco Tineo vs Estado Plurinacional 
de Bolívia 
 
 Trataremos agora, de maneira mais específica, sobre a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. O 
vadinho 18 tratou sobre a Lei da Migração. 
 

Veremos, inicialmente, o CONCEITO DE REFUGIADO, presente na Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados; vejam: 
 

CONCEITO DE 
REFUGIADO 

Qualquer pessoa que em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não 
pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não 
tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 
consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 
voltar a ele. No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão "do 
país de sua nacionalidade" se refere a cada um dos países dos quais ela é nacional. Uma 
pessoa que, sem razão válida fundada sobre um temor justificado, não se houver valido da 
proteção de um dos países de que é nacional.  
 
CUIDADO: É importante esclarecer que o marco temporal previsto no art. 1 da Convenção 
(acabamos de ver acima) não vale em razão do Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos 
Refugiados, e no caso dos países latino-americanos, a Declaração de Cartagena de 1984.  
 
Ademais, atenção também que o dispositivo se preocupou, e não poderia ser diferente 
diante da sistemática do Direito Internacional, com a figura do apátrida (conforme se 
depreende do trecho “ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual 
tinha sua residência habitual”). Dessa forma, pessoas nessa situação também podem ser 
consideradas refugiadas caso se enquadrem no conceito legal. 

 
Nesse sentido, é importante que vocês saibam os casos em que cessará a aplicação da convenção, vejam: 
 

CASOS EM QUE 
CESSARÁ A 

APLICAÇÃO DA 
CONVENÇÃO 

1) se ela (pessoa refugiada) voltou a valer-se da proteção do país de que é nacional; ou 
 
2) se havendo perdido a nacionalidade, ela a recuperou voluntariamente; ou 
 
3) se adquiriu nova nacionalidade e goza da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu; 
ou 
 
4) se se estabeleceu de novo, voluntariamente, no país que abandonou ou fora do qual 
permaneceu por medo de ser perseguido; ou 
 
5) se, por terem deixado de existir as circunstâncias em consequência das quais foi 
reconhecida como refugiada, ela não pode mais continuar a recusar valer-se da proteção 
do país de que é nacional. 

 
Além dos casos em que cessará a aplicação da Convenção, há também os casos em que NÃO se aplica a 

Convenção, e isso você precisa saber (tabela abaixo). 
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CASOS EM QUE NÃO SE APLICA 
A CONVENÇÃO 

As disposições desta Convenção não serão aplicáveis às pessoas a respeito 
das quais houver razões sérias para pensar que: 
 
a) elas cometeram um crime contra a paz, um crime de guerra ou um crime 
contra a humanidade, no sentido dos instrumentos internacionais elaborados 
para prever tais crimes; 
 
b) elas cometeram um crime grave de direito comum fora do país de refúgio 
antes de serem nele admitidas como refugiados; 
 
c) elas se tornaram culpadas de atos contrários aos fins e princípios das 
Nações Unidas. 

 
Um dos artigos mais importantes sobre essa Convenção, considerando sua cobrança reiterada em provas 

de 1º fase, é o instituto conhecido como “PRINCÍPIO DO NON-REFOULEMENT”, também chamado de “não 
rechaço”. Sua previsão convencional está no art. 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados e diz o 
seguinte: 

 

PRINCÍPIO DO NON-
REFOULEMENT 

O princípio do non-refoulement é instituto de Direito Internacional dos Refugiados, 
segundo o qual “nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira 
alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua 
liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do 
grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas”. 
 
CUIDADO: O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um 
refugiado que por motivos sérios seja considerado um perigo para a segurança do país no 
qual ele se encontre ou que, tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito 
particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país. 

 
CAIU NA DPE-PR-FCC-2012: “O princípio do non-refoulement, instituto de Direito Internacional Humanitário aceito 
e reconhecido pela comunidade internacional como jus cogens, aplica-se ao Direito Internacional dos Refugiados e 
ao Direito Internacional dos Direitos Humanos”.49 
 
CAIU NA DP-DF-CESPE-2019: “Indígenas latino-americanos que migrem para o Brasil em razão de graves violações 
de direitos humanos em seu país de origem não podem ser considerados refugiados nos termos dos tratados 
internacionais e da legislação nacional que regulam o tema”.50 
  
 Foi no Caso Família Pacheco Tineo vs Bolívia (EXPRESSO EM SEU EDITAL) que a Corte IDH analisou um caso 
envolvendo o princípio do non-refoulement. Neste caso, “a Corte Interamericana considerou que o princípio do non-
refoulement foi violado pelo Estado boliviano. (...) Considerou que no sistema interamericano, o princípio do non-
refoulement possui uma maior amplitude em virtude do caráter de complementaridade do Direito Internacional dos 
Refugiados ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Deste modo, a proibição do rechaço deve ser 
compreendida como pedra angular da proteção internacional dos refugiados.” 51 
 

 
49 ERRADO. Cuidado, pois o erro é sutil. O princípio do non-refoulement é instituto de Direito Internacional dos Refugiados e não humanitário. 
50 ERRADO. Segundo a banca, “o princípio da não discriminação em razão de nacionalidade ou etnia, garantido no direito nacional e internacional, 
torna a assertiva incorreta. Os indígenas podem ser reconhecidos como refugiados, já que são nacionais de outro país. Vide art. 5.º da Constituição 
Federal de 1988, Lei nº 9.474/1970 e a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados”. 
51 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 248.  
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MUITO IMPORTANTE: Pessoal, preciso que vocês prestem atenção neste caso (Caso Família Pacheco Tineo vs 
Bolívia). É que, além de tudo que já falamos, ele tem grande relevância em razão das vítimas terem contado com a 
assistência da Defensoria Pública Interamericana quando do processamento perante a Corte IDH. Segundo Caio 
Paiva52, atuou em favor das vítimas, pela primeira, o Defensor Público Interamericano brasileiro Roberto Tadeu Vaz 
Curvo, membro da DPE-MT. 
 

Além disso, segundo a doutrina, tanto o STF como a Corte IDH entendem pelo direito à assistência consular 
em caso de prisão. Nesse sentido estabelecem Caio Paiva e Thimotie Aragon: 
 

“(...) Em conformidade com a jurisprudência da Corte IDH, o STF entende que o art. 
36.1.b da Convenção de Viena sobre Relações Consulares possui natureza cogente, o que 
impõe um verdadeiro dever do Estado em notificar o consulado, conforme se pode 
conferir no voto do min. Celso de Mello quando do julgamento da Ext. 1.126 (...) ocasião 
em que o ministro citou, inclusive, a Opinião Consultiva 16 da Corte Interamericana, que 
trata do assunto. Temos aqui um exemplo, portanto, de diálogo das cortes. A 
interpretação judicial a respeito da notificação consular, porém, para que goze da 
supremacia inerente ao seu status de direito humano/fundamental, somente atingirá 
eficácia prática o bastante quando se avançar no entendimento de que sua ausência 
torna a prisão ilegal, ensejando, consequentemente, o relaxamento.”53 

 

 No Caso Wong Ho Wing Vs Peru, a Corte Interamericana de Direitos Humanos trouxe o que a doutrina 
chama de “teoria da proteção indireta (ou por ricochete) dos direitos humanos”. 
 

“(...) No julgamento do Caso Wong, a Corte Interamericana exigiu que os Estados 
americanos não cooperassem caso o extraditando pudesse ser submetido a qualquer 
tratamento desumano ou degradante, pena de morte, tortura ou risco aos direitos 
humanos previstos na CADH, desde que a alegação acerca dessa suposta violação aos 
direitos humanos fosse genérica. Tal entendimento gera uma situação curiosa: em 
determinados casos, a CADH passaria a surtir efeito fora do continente americano, para 
países que sequer são membros da OEA. Tomemos como exemplo o Caso Wong: se as 
alegações feitas por Sr. Wing ao Estado peruano tivessem demonstrado o risco concreto 
de violação aos direitos humanos, a Corte IDH não recomendaria sua extradição para 
Estado chinês. Assim, os dispositivos da Convenção Americana estariam servindo de 
garantia para o sr. Wong contra um país que sequer é membro da OEA (China). A 
doutrina chama esse fenômeno de teoria da proteção indireta (ou por ricochete) dos 
direitos fundamentais”. 54 

 
ATENÇÃO À OPINIÃO CONSULTIVA 18 DA CORTE IDH: Muita atenção. A OC/18 da Corte IDH, solicitada pelo México, 
tem como assunto “a condição jurídica e direitos dos migrantes não documentados”. Além disso, o Comentário 
Geral nº 32/2014 do Comitê da ONU trata sobre as dimensões de gênero do estatuto de refugiada, o asilo, a 
nacionalidade e a apatridia das mulheres, sendo o seu principal objetivo contextualizar a proteção dos direitos 
humanos no contexto de migração referente às mulheres. 
 

É bom saber que o “non-refoulement indireto” impede a devolução do estrangeiro para país que possa vir a 
facilitar ou determinar seu retorno para o Estado onde sofrerá perseguição, por isso o nome indireto. Anote-se que 
este princípio foi reconhecido pela Corte IDH no caso Família Pacheco Tineo Vs Bolívia (visto acima). 

 
52 Idem, p. 249. 
53 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 216. 
54 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 271. 
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PONTO DO EDITAL: População em Situação de Rua. Conceito e Princípios das Políticas Públicas. Lei Municipal nº 
6.350 de 4 de Maio de 2018. Recolhimento Compulsório 
 

Constantemente esse tema é abordado em provas discursivas, objetivas, orais etc. É um ponto que está 
muito afeto à nossa instituição, pois estamos ao lado de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 
O Decreto nº 7.053/09 trata sobre detalhes sobre a Política Nacional para a População em Situação de Rua 

e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (leitura obrigatória, Vadinho 15). 
 

Por outro lado, o edital traz a Lei Municipal nº 6.350/2018. 
 
Segundo o art. 2º da presente lei, a Política Municipal para a População em Situação de Rua, em 

consonância com o Decreto Federal nº 7.053/2009, tem por objetivo assegurar os direitos sociais da população em 
situação de rua, criando condições para promover a garantia dos seus direitos fundamentais, da sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade.  

 
O conceito de pessoas em situação de rua está no art. 3º da referida Lei Municipal: 
 

Art. 3º Para efeitos desta Lei são consideradas pessoas em situação de rua o grupo 
populacional heterogêneo e composto por crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
idosos e famílias que possuam em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
e comunitários fragilizados ou interrompidos, a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de 
moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de 
acolhimento para pernoite ou como moradia provisória ou todo aquele que se 
declarar como tal.   

 
Já falamos no Vadinho e vamos repetir: cuidado para não mencionar, em uma prova discursiva ou oral, a 

expressão “morador de rua” ou, pior ainda, “mendigo”. Em provas de Defensoria, um erro desses pode custar 
muito caro. É que, como dito outra vez em ponto parecido, a rua não é o lugar em que essas pessoas escolhem 
para morar. Elas, por algum motivo de suas vidas, estão em situação de rua, o que é diferente. 

 
E estão em situação de rua porque o Estado, infelizmente, não oferece políticas sociais efetivas. É por essa 

razão que o tópico “controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário” está no mesmo ponto que o Decreto que 
trata sobre pessoas em situação de rua (#nadaéporacaso). 

 
“(...) Viver nas ruas não é uma opção individual nem uma escolha de livre vontade. 
Homens e mulheres são levados a essa situação por condições impostas como falta de 
trabalho e renda, rompimento dos vínculos familiares, adversidades pessoais e doenças, 
fatores ligados a desastres geográficos, como inundações e secas. Além de acabar na rua 
por uma série de perdas, a população nesta situação também está sujeita a todo tipo de 
preconceito. Não é raro ouvir expressões como “mendigos”, “pedintes”, “vagabundos”, 
“essa população é assim mesmo” para definir quem está na rua, julgamentos feitos sem 
levar em consideração que acima destas definições estão seres humanos em busca de 
respeito e oportunidade. A população em situação de rua enfrenta sozinha uma luta 
diária contra a fome, a exposição ao frio, ao calor, às chuvas. Muitas vezes a sociedade 
culpa estas pessoas pela condição em que se encontram da mesma forma como 
generaliza seu estado, ignorando a singularidade de cada indivíduo. A desumanização cria 
uma invisibilidade geradora de graves violações. Tratar essa população como um perigo, 
com indiferença ou descrença é apoiar a violência e marginalização a que é submetida e 
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naturalizar a morte lenta e silenciosa destas pessoas”.55 
 

 Dessa forma, é completamente inconstitucional a remoção compulsória de pessoas em situação de rua sob 
a justificativa de internação involuntária ou inserção em “abrigos”. Temas como esse, inclusive, já foram objetos de 
notícias no site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, como a colacionado abaixo: 

 
(...) A Justiça determinou à Prefeitura do Rio que preste esclarecimentos em 24 
horas sobre os procedimentos adotados para a remoção de pessoas em situação de 
rua e de usuários e dependentes de drogas das vias da cidade. Em ação coletiva de 
iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), a instituição 
obteve decisão liminar favorável nesse sentido determinando ao Município que, 
entre outros pontos, informe as ações em andamento com esse objetivo e quais os 
fluxos e os modos de abordagem utilizados.  
 
O prazo começa a correr da intimação da Prefeitura.  Proferida no Plantão Judiciário 
desta quarta-feira (14), a decisão da juíza Angélica dos Santos Costa atende 
parcialmente o pedido da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva da DPRJ e do 
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) e, em caráter de urgência, 
determina que a Prefeitura também indique os órgãos envolvidos nas ações, os 
veículos utilizados, os materiais apreendidos e os locais de destino da população 
removida. Em caso de descumprimento da decisão, as ações de remoção serão 
suspensas.  
 
– É inviável, em um Estado Democrático de Direito, a remoção compulsória da 
população em situação de rua disfarçada sob o título de internação involuntária e 
sem, no mínimo, a publicidade dos atos administrativos restritivos dos direitos 
fundamentais mais caros à Constituição – destaca a coordenadora de Saúde e 
Tutela Coletiva da Defensoria, Thaisa Guerreiro (sua examinadora de direito 
público!).     
 
Atuante no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh), o defensor público 
Pedro González observa que a própria política municipal em vigor impede a adoção 
de atos como o contestado na ação.  
– A decisão judicial obtida pela Defensoria restabelece a legalidade na questão do 
tratamento dado à população em situação de rua. É uma sinalização clara do Poder 
Judiciário de que o Município do Rio não pode violar suas próprias leis, como a que 
estabelece a Política Municipal para a População em Situação de Rua e que proíbe a 
remoção compulsória dessas pessoas – ressalta.  56 

 
Dito isso, bom saber que o Direito à moradia é um direito social fundamental previsto na Constituição de 

1988, e integra, assim, o mínimo existencial. Não podemos aceitar que o estado se utilize do argumento da “reserva 
do possível” (item também expresso nesse ponto) para se esquivar da proteção jurídica desse direito. 
 

Primeiramente, deve-se afastar o argumento da reserva do possível, considerando que entre o mínimo 
existencial e a reserva do possível, aquele prevalece sobre este. Depois, deve-se criticar qualquer tipo de 
argumento que aponte violação à separação dos poderes. 

 

 
55 Disponível em: http://gaspargarcia.org.br/noticias/nao-sou-morador-de-rua-estou-em-situacao-de-rua/. Acesso em: 10/12/2020. 
56 Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/9316-Prefeitura-tem-24-horas-para-esclarecer-remocao-nas-ruas. Acesso em 
11 de março de 2021. 

http://gaspargarcia.org.br/noticias/nao-sou-morador-de-rua-estou-em-situacao-de-rua/
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/9316-Prefeitura-tem-24-horas-para-esclarecer-remocao-nas-ruas
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Com o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo (marco filosófico do neoconstitucionalismo), o Poder 
Judiciário deve ter uma função ativista na aplicação do direito. Não se pode aceitar que o judiciário sirva apenas de 
holofotes às centenas de injustiças cometidas pelo poder executivo na inconcretude dos direitos fundamentais. 
  

Devemos reforçar que a Defensoria Pública desenvolve importante função extrajudicial na concretização de 
direitos, sendo o (a) Defensor (a), um (a) agente de transformação social. 
 

Aliás, é muito importante que vocês se atentem à Defensoria como “ombudsman” ou “Defensor do Povo”, 
que é um tema que vem sendo enfrentado por estudiosos ligados à Defensoria Pública hoje no Brasil. 

 
Sobre esse ponto em específico, é importante que vocês saibam que existe um parecer feito pelo professor 

Daniel Sarmento cuja conclusão aponta que a Defensoria Pública exerce sim funções de ombudsman na resolução 
extrajudicial de conflitos. 
 

Também é importante citar o professor e Defensor Público de São Paulo Marcos Vinicius Manso Lopes 
Gomes57: 
 

“Após concluir acerca da viabilidade de atuação como ombudsman pela Defensoria 
Pública, ressaltando a possibilidade de supervisão das atividades da Administração 
Pública e a proteção dos direitos humanos, Daniel Sarmento, em parecer realizado 
ante a consulta da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), 
buscando a solidificação do regime jurídico defensorial, ressalta que: 
 
“Diversas características são geralmente atribuídas ao Ombudsman, com destaque 
para a base constitucional da sua atuação, e a independência política, 
administrativa, financeira e funcional de que desfruta no exercício de suas 
funções”. 
 
Uma primeira conclusão inafastável que podemos apontar é que a normativa 
institucional acima prevista — Constituição Federal e Lei Orgânica da Defensoria 
Pública — servem como sustentação e fundamentação para a atuação defensorial 
como ombudsman.” 
 

A DP não tem feição político-partidária, mas ela tem um perfil político-constitucional. Ela é fruto de uma 
escolha política do constituinte originário, caracterizando-se como uma forma de política pública. 

 
Adota-se o modelo publicista de assistência jurídica gratuita. Além disso, a vocação institucional da DP é 

fundamentalmente encontrada na Constituição Federal, entretanto, ela não é exaustivamente prevista lá. Lembre-
se que a DP concretiza um direito público subjetivo (direito fundamental de segunda dimensão), que é o acesso a 
prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados (amplamente considerados). 

 
Importante considerar que o conceito de vulnerabilidade abarca a vulnerabilidade circunstancial, que 

muito se relaciona com o atual contexto de Pandemia da COVID-19. Diversas pessoas que antes não necessitavam 
da Defensoria passam a depender dela, mesmo que momentaneamente, devido às dificuldades criadas na situação 
atual (por exemplo, discussão de juros, mora e inadimplemento de empréstimos bancários, desligamento de 
serviços essenciais pelo não pagamento, inclusão digital etc.). 

 
57 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jun-06/tribuna-defensoria-funcao-ombudsman-defensoria-publica-cracolandia. Acesso 

em: 10/12/2020. 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-06/tribuna-defensoria-funcao-ombudsman-defensoria-publica-cracolandia
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Recomendamos a leitura rápida do texto de autoria do Defensor Público Ígor Arruda, denominado “A 
defensoria pública no enfrentamento do autoritarismo estrutural”.58 

PONTO DO EDITAL: Teoria Crítica da Raça. Crime de Racismo. Estatuto da Igualdade Racial. Lei 7. 716/1989 
 

No nosso resumo de Criminologia, também trabalhamos a teoria crítica da faça, sobretudo porque a 
examinadora convidada Thula Pires tem trabalhos sobre a temática. 

 
Em nosso edital, em Direitos Humanos há o seguinte ponto: 
 

b) Racismo e Sistema de Justiça. Acesso à Justiça. Teoria Crítica da Raça. Crime de 
Racismo. Estatuto da Igualdade Racial. Lei 7716/1989. 

 
 Membra externa da Banca do nosso concurso para Defensor do RJ, Thula Pires59 escreveu sua tese de 
Doutorado (PUC-Rio) com o seguinte título: “Criminalização do racismo: política de reconhecimento ou meio de 
legitimação do controle social dos não reconhecidos?” 
 
 Aliás, em entrevista concedida ao site https://radis.ensp.fiocruz.br, Thula estabeleceu o seguinte: 
 

[...] Temos dificuldade em pensar racismo institucional no Brasil dentro de uma 
perspectiva estrutural. Junto com alunos, levantei, de 1989 a 2011, todos os casos que 
envolviam questões raciais julgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
O que vimos é uma vergonha. Os juízes não interpretam fatos explícitos de racismo como 
racismo. Algumas decisões são bizarras. Em um caso o juiz estava tão mal informado que 
não viu racismo no Black face [maquiagem teatral na qual pessoas brancas são pintadas 
de negras para imitá-las de forma caricata], que marcou um dos maiores episódios de 
racismo dos Estados Unidos. Isso é ignorância e cinismo. Na decisão que condenou Rafael 
Braga [preso nas manifestações de junho de 2013 por portar uma garrafa de desinfetante 
e condenado a 11 anos e três meses de prisão], o juiz diz que próprio réu deu provas 
significativas de que estava envolvido e que apresentava “marcas” de crime. A imagem é 
evidente: o corpo do Rafael era a prova gritante do tráfico. Mas, no depoimento, Rafael 
negou o cometimento do crime. Então, como ele mesmo pode ser a prova cabal de que o 
crime aconteceu? [...]60 

 
 Desta forma, tendo em vista que a autora tem predileção pelo tema, inclusive tendo escrito sua 
dissertação de mestrado com o Título: “Luta por Reconhecimento no Brasil: uma afirmação da autenticidade ou da 
perspectiva normativa da dignidade”, é de absoluta importância o estudo de temas relacionados à raça. 
 
 Thula Pires também escreveu o artigo “Teoria Crítica da Raça como Referencial Teórico Necessário para 
Pensar a Relação entre Direito e Racismo no Brasil”, onde defende a Teoria Crítica da Raça como um referencial 
teórico alternativo para uma discussão engajada no papel do direito no enfrentamento das relações raciais 
hierarquizadas. Alguns conceitos relevantes trazidos por Thula Pires são: supremacia branca; cegueira da cor (color 
blindness); meritocracia; mito da democracia racial; dentre outros.  
 

 
58 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-03/tribuna-defensoria-defensoria-publica-enfrentamento-autoritarismo-estrutural. 
Acesso em: 10/12/2020. 
59 Thula Pires é membra externa da Banca 3 (Direito Constitucional, Administrativo, Direito da Criança e do Adolescente e Direitos Humanos 
das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade) 
60 Disponível em:  https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/a-saida-para-o-negro-e-a-luta#access-content. Acesso em 14 de 
Fevereiro de 2021. 

https://radis.ensp.fiocruz.br/
https://www.conjur.com.br/2020-mar-03/tribuna-defensoria-defensoria-publica-enfrentamento-autoritarismo-estrutural
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/a-saida-para-o-negro-e-a-luta#access-content
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 Para a autora: 
 

“[...] Color blindness ou “cegueira da cor” representa a crença liberal em uma igualdade 
formal e na atuação neutra do Estado. Conforme Angela Harris:  
 
havia apenas uma lei, a lei que é universal, majestosamente aplicada a todos, 
independente de raça, cor, gênero ou crença. [...] nenhum trabalho acadêmico pensava 
em raça e lei. [Em contrapartida] Havia, é claro, a lei que influenciava diretamente as 
vidas de certas comunidades de cor: [...] seguridade social, direito penal (HARRIS, 
2001:17).  
 
Apesar da suposta universalidade das normas jurídicas, a seletiva indicação dos padrões 
morais e de normalização que identificam o tipo de proteção e os sujeitos protegidos 
impõe que uma avalição crítica do direito - aquela comprometida com a identificação da 
realidade, suas estruturas de poder e obstáculos existentes à emancipação dos sujeitos 
subalternizados – descortine as estruturas de distribuição de poder, bem como os 
critérios que sustentam o modelo de dominação confrontado. 
 
O conceito de meritocracia, no mesmo sentido, vai forjar a ideia de que, em âmbito 
institucional principalmente, o critério de definição dos papéis sociais seja o mérito. 
Defende-se portanto a possibilidade de aferição descontextualizada e objetiva de 
competências e aptidões. Nessa chave de leitura, a ausência das minorias raciais dos 
espaços institucionais seria apenas o reflexo da distribuição desigual das 
“qualidades”/oportunidades e não fruto de um racismo estrutural/institucional.  
 
Como terceira premissa, destaca-se a denúncia do sistema de supremacia branca (white-
over-color ascendancy) ou sistema de convergência de interesses ou determinismo 
material que faz com que o racismo, de um lado, implique na subalternização e 
destituição material e simbólica dos bens sociais que geram respeito e estigma social aos 
negros – ciclo de desvantagens –, de outro, coloque os brancos imersos em um sistema 
de privilégios assumido como natural. 
 
A quarta premissa está relacionada a ideia de que cada raça possui sua própria origem e 
uma história em constante desenvolvimento (differential racialization). Os estudos 
críticos do direito deveriam, nessa perspectiva, estar atentos às diversas maneiras 
possíveis de racialização de grupos impostas pela sociedade dominante. O imaginário 
social e os estereótipos sobre grupos minoritários mudam de acordo com o contexto e o 
momento histórico. Fortemente associadas a ideia de racialização diferenciada estão os 
conceitos de interseccionalidade e anti-essencialismo.”61 

 
Bem! Para entendermos melhor sobre esse tema tão caro, nada melhor do que aprofundarmos nossos 

estudos com o mestre Silvio Almeida, que trata com tanta maestria e lucidez. 
 
O conceito de racismo pode ser extraído da Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância, segundo a qual “o Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou 
conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos 
ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade 
racial”. 

 
61 Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/c178h0tg/xtuhk167/t9E747789rfGqqs4.pdf. Acesso em 15 de Fevereiro de 2021. 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/c178h0tg/xtuhk167/t9E747789rfGqqs4.pdf
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Sobre a etimologia do termo “raça”, Silvio Almeida, em sua obra “Racismo Estrutural”, lembra que: 
 

(...) Há grande controvérsia sobre a etimologia do termo raça. O que se pode dizer com 
mais segurança é que seu significado sempre esteve de alguma forma ligado ao ato de 
estabelecer classificações, primeiro, entre plantas e animais e, mais tarde, entre seres 
humanos. A noção de raça como referência a distintas categorias de seres humanos é um 
fenômeno da modernidade que remonta aos meados do século XVI. 1 Raça não é um 
termo fixo, estático. 2 Seu sentido está inevitavelmente atrelado às circunstâncias 
históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e 
decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. Assim, a história 
da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das sociedades 
contemporâneas.62 

 

 Desta forma, a doutrina mais especializada trabalha com a distinção entre racismo, preconceito racial e 
discriminação racial. 
 

13.1 RACISMO 

É uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que 
se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em 
desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual 
pertençam. Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 23). Pólen 
Livros. Edição do Kindle. 

13.2 PRECONCEITO RACIAL 

É o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um 
determinado grupo racializado, e que pode ou não resultar em práticas 
discriminatórias. Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou 
orientais “naturalmente” preparados para as ciências exatas são exemplos de 
preconceitos. Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (pp. 23-24). 
Pólen Livros. Edição do Kindle. 

13.3 DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL 

A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a 
membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como 
requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem 
o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Almeida, 
Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (pp. 23-24). Pólen Livros. Edição do 
Kindle. 

 
Thula Pires tem usado em artigos e palestras o conceito de “amefricanidade”. Sobre o tema, estabelece a 

examinadora: 
 

 
[...]. Essa categoria político-cultural foi cunhada pela historiadora Lélia Gonzalez 
[1935/1994], uma das principais articuladoras do movimento negro. Ela quis pensar os 
reflexos do projeto colonial escravista sobre a vida de uma mulher negra no Brasil.  Lélia 
entendia que, apesar das especificidades e de contextos que forjam diferenças entre 
populações afrodescendentes na América Latina, existe uma unidade marcada pela 
experiência da escravidão e que permite pensá-la em termos diaspóricos [deslocamento 
normalmente forçado ou incentivado]. É uma categoria que inclui a experiência 
ameríndia, mas que não pretende determinar tudo aconteceu com esta população. Lélia 
falava em primeira pessoa e não tinha a pretensão de falar em nome da mulher 

 
62 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 18). Pólen Livros. Edição do Kindle, 2019. 
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afroboliviana ou afroperuana, por exemplo. Eu vejo o pensamento de Lélia reverberando 
nos processos recentes de articulação e de ação política das mulheres.63 

 
Outros temas sobre racismo são tratados no Vadinho e no Resumo de Criminologia.   

PONTO DO EDITAL: Liberdade de Expressão. Liberdade de Opinião e Funcionário Público. Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos. Caso Fontececchia e outros vs. Argentina. 
 

Ao começarmos o ponto sobre a liberdade de expressão, devemos fazer uma pergunta: o crime de 
desacato é convencional? 
 
  O tema é muito relevante para nossas provas de Defensoria Pública, razão pela qual vem sendo cobrado 
sobretudo em provas discursivas e orais. O crime de desacato, para a Comissão Interamericana, viola a liberdade 
de manifestação do pensamento. O que significa “desacatar alguém em razão de suas funções”?  
 

Criticar um servidor do Estado é crime? Na verdade, caso alguém ofenda, humilhe, despreze alguém, isso 
poderá caracterizar crime contra a honra, por exemplo, sem contar no fato de que o Direito Penal deve ser a ultima 
ratio.  
 

Também é importante mencionarmos a expressão "chilling effect” ou “efeito 
amedrontador/resfriador/paralisante”, que é o que ocorre no crime de desacato. Isso porque o indivíduo fica 
inibido de apresentar suas críticas contra o agente público, tendo em vista o subjetivismo existente no crime de 
desacato. Nesse sentido, embora o desacato, no plano internacional, viole a CADH, e ser, portanto, inconvencional, 
o STJ e o STF continuam entendendo pela sua constitucionalidade/convencionalidade64.  
 

Ressalte-se que houve uma decisão do STJ no sentido parecido com o da Corte IDH, isto é, entendendo 
pela sua inconvencionalidade, mas foi uma decisão isolada de uma das turmas. Hoje está uniformizado e continua 
sendo crime. Para impressionar o examinador em provas discursivas e orais, informe que na visita in loco realizada 
no Brasil pela Comissão IDH, uma das recomendações emitidas (em novembro de 2018) no relatório foi a 
descriminalização do desacato e dos demais crimes contra a honra.  
 

Com clareza, lembra o professor André de Carvalho Ramos (2018, p. 731/732) que a previsão do crime de 
desacato do Código Penal brasileiro (art. 331) também é tida como ofensiva à liberdade de expressão e o direito à 
informação pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, em sua Declaração de Princípios sobre 
Liberdade de Expressão (2000), estabeleceu que: “Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da 

 
63 Disponível em:  https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/a-saida-para-o-negro-e-a-luta#access-content. Acesso em 14 de 
Fevereiro de 2021. 
64 “Além do STJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão virtual finalizada em 19/06/2020, decidiu, por maioria de votos, que 
o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro 
Luís Roberto Barroso, pela improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 496, ajuizada pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para questionar o artigo 331 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940). A entidade 
argumentava que o dispositivo, que tipifica o delito de desacato a funcionário público no exercício da função ou em razão dela, não 
especifica a conduta e traz uma normatização extremamente vaga. Como decorrência dessa imprecisão, o tipo penal estaria sendo usado 
para reprimir a liberdade de expressão de cidadãos, que ficariam intimidados a não se manifestar diante de condutas praticadas por agentes 
públicos. Ainda de acordo com a OAB, a norma seria incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que 
tutela a liberdade de expressão. Barroso destacou que o Supremo possui jurisprudência ampla e consolidada de defesa da liberdade de 
expressão, mas ressalvou que, como qualquer direito fundamental, ela encontra limites quando é utilizada como pretexto para violações 
graves a outros interesses e direitos fundamentais. O ministro enfatizou, no entanto, que o artigo deve ser interpretado restritivamente, a 
fim de evitar a aplicação de punições injustas e desarrazoadas. “Os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica 
dos cidadãos, devendo demonstrar maior tolerância à reprovação e à insatisfação, sobretudo em situações em que se verifica uma tensão 
entre o agente público e o particular”, concluiu.” Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446054&ori=1. Acesso em: 13/09/2020. 

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/a-saida-para-o-negro-e-a-luta#access-content
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446054&ori=1
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sociedade. As leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como ‘leis 
de desacato’, atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação” (item 11). Gera-se o efeito inibidor 
(também chamado “chilling effect”) do exercício regular da liberdade de expressão e direito de informação, 
característico da “censura indireta”, que deve ser evitada em Estados democráticos, nos quais os servidores 
públicos devem estar sujeitos ao escrutínio crítico de todos. No mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos considerou o crime de desacato violação da Convenção Americana de Direitos Humanos (ofensa à 
liberdade de expressão – art. 13), por criar entrave desproporcional aos que criticam o funcionamento dos órgãos 
públicos e seus membros, suprimindo o debate essencial para o funcionamento de um sistema democrático e 
restringindo, ao mesmo tempo, de modo desnecessário, a liberdade de pensamento e expressão (Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentença de 22 de novembro de 2005, em 
especial parágrafo 88). Neste caso, o Sr. Iribarne, na época dos fatos servidor civil da Marinha chilena, foi 
processado por delitos de desobediência e desacato, pela publicação de livro intitulado “Ética y Servicios de 
Inteligencia”, no qual criticou a atuação da inteligência militar chilena. 

 
De igual maneira, esclarecem Caio Paiva e Thimotie Aragon Heeman (2020, p. 163), que o “Caso Palamara 

Iribarne se notabilizou por representar um precedente importante da Corte IDH contra as denominadas leis de 
desacato, que acabam por autorizar, nos dizeres da Corte, a utilização da persecução penal de forma 
desproporcional e desnecessária para inibir o direito à liberdade de expressão, mais especificadamente no que diz 
respeito às opiniões críticas dos indivíduos em relação às instituições estatais e os funcionários públicos.”65 

 
Neste caso, entendem os autores que é perfeitamente defensável a descriminalização de crimes contra a 

honra – incluído o crime de desacato, pelas seguintes razões: 
 

“É perfeitamente defensável a descriminalização de crimes contra a honra – incluído o 
crime de desacato – em razão do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, de 
modo a deslocar a questão para a justiça cível, com eventual reparação pecuniária pelos 
danos morais e materiais sofridos. No entanto, reiteramos que o direito à liberdade de 
expressão não deve compreender a possibilidade de ofender terceiros sem a 
consequente e proporcional responsabilização posterior.”66 
 

Por fim, é importante dizer que em 2018 o STF entendeu, em sede de HC, que o crime de desacato é 
compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica. Para a Corte, a figura penal do 
desacato não tolhe o direito à liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, 
desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos. STF. 2ª Turma. HC 
141949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/3/2018 (Info 894). E mais recentemente, como vimos, 
entendeu o STF, em 19 de Junho de 2020, pela improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 496, reforçando mais uma vez a compatibilidade do crime de desacato com o ordenamento 
jurídico pátrio, que não impede, contudo, que você apresente as críticas vistas acima em sua prova discursiva ou 
oral. 
 
CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público no 
exercício da função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamento previstos no Pacto de São José da 
Costa Rica”67. 
 
 O Caso Fontececchia e outros vs. Argentina tem previsão expressa no edital da DPE-RJ e guarda relação 
com a liberdade de expressão, sendo a sentença de 29 de novembro de 2011.  
 

 
65 PAIVA, Caio. Heemann, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 163.  
66 Idem, p. 165. 
67 CERTO. Veja que a questão se refere ao entendimento do STJ. 
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 O caso se refere à condenação civil imposta aos senhores Jorge Fontevecchia e Héctor D’Amico, diretor e 
editor, respectivamente, da revista Noticias, mediante sentenças prolatadas por tribunais argentinos como 
responsabilidade ulterior pela publicação de dois artigos em novembro de 1995. Tais publicações se referiam à 
existência de um filho não reconhecido do senhor Carlos Saúl Menem, então Presidente da Nação, com uma 
deputada; à relação entre o presidente e a deputada; e à relação entre ele e seu filho. A Corte Suprema de Justiça 
da Nação considerou que se havia violado o direito à vida privada do senhor Menem como consequência das 
publicações. A Corte Interamericana estabeleceu que as informações publicadas eram de interesse público, e que, 
ademais, já estavam no domínio público. Por isso, não ocorreu uma ingerência arbitrária no direito à vida privada 
do senhor Menem. Desse modo, a medida de responsabilidade ulterior imposta não cumpriu com o requisito de 
ser necessária em uma sociedade democrática, e constituiu uma violação do Artigo 13 da Convenção Americana. 
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PONTO DO EDITAL: Pessoas com deficiência. Padrões Internacionais de Proteção. Lei 10.216 de 6 de Abril de 2001. 
Jurisprudência do Sistema Interamericano. Caso Poblete Vilches e Outros vs. Chile 
 
 Já tratamos, nesse resumo, sobre a temática envolvendo pessoas com deficiência, inclusive citamos o 
precedente Ximenes Lopes vs Brasil. 
 

Outro ponto importante no estudo de hoje deste ponto do edital é a Lei Antimanicomial (ou reforma 
psiquiátrica), como ficou conhecida a Lei nº 10.216/2001.  

 
Sobre a Lei Antimanicomial, saibam que ela trouxe um caráter mais humanizado para as internações 

psiquiátricas. As internações só podem ocorrer em casos extremos. 
 
Segundo Goffman (1987)68, as instituições totais se caracterizam por serem estabelecimentos fechados que 

funcionam em regime de internação, onde um grupo relativamente numeroso de internados vive em tempo 
integral, como é o caso dos Manicômios, prisões e conventos. Nós, pessoas livres, trabalhamos, em regra, em 
lugares que não as nossas casas, estudamos em outro (escola, faculdade, cursinhos, etc), nos divertimos em outro 
(praia, barzinhos, praças, etc), e fazemos nossas refeições até em restaurantes, hotéis, etc. Nas instituições totais, 
tudo acontece em um único lugar: prisão, convento ou manicômio. 

 
Salo de Carvalho, em sua obra Antimanual de Criminologia, traz especial crítica sobre o tema: 

 
“(...) No segundo aspecto (simbólico), o efeito estigmatizador da internação manicomial 
revela a impossibilidade do tratamento, ou seja, demonstra ser a prática isolacionista 
antagônica à própria ideia de recuperação e de reinserção do paciente na comunidade. 
Aniyar de Castro, ao comparar as distintas formas de internação de pacientes constata 
que “enquanto o paciente de um hospital geral é tratado como qualquer outra pessoa da 
sociedade, ao doente mental hospitalizado trata-se como um portador de um status, não 
como pessoa.”[135] Lembra a autora que o modelo de isolamento propugnado pela 
psiquiatria tradicional cria distância entre o psiquiatra e o doente, a qual pode ser 
denominada círculo coisificante, que impede relação autêntica entre ambos”.69 

 

INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA 
 

A Lei Antimanicomial (Lei nº 10.216/2001) traz três formas de internações psiquiátricas: a) voluntária; b) 
involuntária e c) compulsória. 

 
Sintetizando: 
 

                                            

 
68 Goffman, E. (1987). Manicômios, prisões e conventos. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva. 
69 Carvalho, Salo de. Antimanual de criminologia / Salo de Carvalho. – 6. ed. rev. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2015, p. 245. 

Internações 
psiquiátricas

Voluntária Involuntária Compulsória
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Certo. Mas qual a diferença entre elas? Vejam que a resposta está no artigo 6º da referida lei, que vou 
trazer por intermédio de tabelas.70 
 

SÃO CONSIDERADOS OS SEGUINTES TIPOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA: 

INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA Aquela que se dá com o consentimento do usuário. 

INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA 
Aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de 
terceiro. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

Aquela determinada pela Justiça. Prevalece que a única forma 
atualmente existente dessa modalidade de internação é aquela 
decorrente da medida de segurança prevista no CP aos 
inimputáveis.  

 
 Lembre-se que, em todas as modalidades de internação, é imprescindível laudo médico circunstanciado 
demonstrando a necessidade, e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.  
  
 Por fim, nosso edital traz o ponto “Caso Poblete Vilches vs. Chile”. 
 

Trata-se de caso referente à responsabilidade internacional do Estado do Chile pela violação do direito à 
saúde do Sr. Poblete Vilches, pessoa idosa que morreu em hospital público chileno devido a negligências médicas, 
como também pela falta de investigação e punição dos responsáveis. 
 
 Segundo André de Carvalho Ramos, o caso Poblete Vilches vs. Chile, 
 

(...) Tratou-se da violação do direito à saúde sem discriminação do Sr. Vinicio 
Antonio Poblete Vilches. A falta de cuidados adequados resultou na morte da 
vítima. O Chile foi declarado internacionalmente responsável por violação aos arts. 
1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 25 e 26 da Convenção Americana. Nesse caso, houve o 
desenvolvimento de parâmetros para análise de direitos econômicos, sociais e 
culturais, tendo sido a primeira vez que a Corte detectou a violação autônoma do 
art. 26 da Convenção, com base no direito à saúde. Foi realçada ainda a especial 
vulnerabilidade de pessoas idosas. 71 

 
 Neste caso, conforme a sentença (parágrafo 121) da Corte IDH, quatro são os standards (parâmetros) para 
concretização do direito à saúde: a) qualidade; b) acessibilidade; c) disponibilidade e d) aceitabilidade. 
 

Parâmetros para concretização do direito à saúde 

Qualidade 
Infraestrutura adequada e necessária que deve estar disponível para atender às necessidades 
básicas e urgentes; 

Acessibilidade Os estabelecimentos de emergência sanitária, bens e serviços devem ser acessíveis a todos; 

Disponibilidade 
O estado deve colocar à disposição dos usuários um número suficiente de unidades públicas de 
saúde, bens e serviços 

Aceitabilidade Os estabelecimentos, bem como os serviços de saúde em geral, devem respeitar a ética médica 
e critérios culturalmente adequados. 

 
 
 

 
70 Quem gosta de tabela curte, quem não gosta compartilha! :P 
71 Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos / André de Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 312. 
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PONTO DO EDITAL: Acesso à Justiça das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Sistema Interamericano e 
Defensoria Pública. Padrões Interamericanos para uma Defesa Eficaz e Diligente. Caso Ruano Torres vs. El Salvador. 

 
Sobre o tema, é muito importante citar um artigo escrito pelas maiores autoridades de Direito Institucional 

da Defensoria Pública do país, os professores Franklyn Roger Alves Silva e Diogo Esteves. Os professores 
comentaram dois casos que chegaram até a Corte IDH, sendo o caso Ruano Torres e outros Vs. El Salvador o mais 
atual (2015), em que um homem foi condenado em um processo penal, quando era assistido pela Defensoria 
Pública, havendo várias negligências cometidas pelo Defensor. 

 
Nas palavras dos autores Franklyn Roger Alves Silva e Diogo Esteves72: 
 

“Efetuada a prisão de Ruano Torres, com evidente excesso e maus tratos na condução da 
diligência, deu-se início à persecução penal com a ocorrência de várias nulidades 
verificadas no procedimento perante a corte. Um dos temais centrais da denúncia era 
exatamente o fato de que os vícios não teriam sido alegados pela defesa técnica, 
acarretando a condenação do acusado. 
 
Houve também questionamentos a respeito da atuação dos defensores públicos no caso, 
os quais deixaram realizar pronta intervenção no início do processamento da causa 
criminal; de formular perguntas e exigir esclarecimentos sobre a forma de identificação 
do acusado; e de interpor recurso contra a decisão de primeiro grau. 
 
Diante de todos os elementos do caso, a Corte IDH reconheceu a violação aos direitos 
previstos na convenção, especialmente a garantia da não tortura, a inobservância da 
presunção de inocência, o direito ao recurso, a garantia da liberdade pessoal e o direito à 
defesa, este último com relação direta à atuação dos defensores. De início, a Corte IDH 
rememorou a importância da defesa técnica no processo penal e a necessidade de haver 
uma política pública de organização do serviço de assistência jurídica gratuita prestada 
pelo Estado, de modo que a defesa no processo penal prestada em favor de quem não 
pode custear um advogado seja eficaz. 
 
A adequação do serviço de Defensoria Pública, na ótica da Corte IDH, também passa pela 
necessária implementação de processos adequados de seleção dos membros da 
instituição, além do desenvolvimento de filtros de controle sobre sua atuação e a 
permanente capacitação. 
 
Definidas estas premissas, para a Corte IDH não é possível atribuir uma responsabilidade 
objetiva ao Estado pela falha da atuação da Defensoria Pública, diante de sua autonomia 
funcional, sendo necessário avaliar se a intervenção institucional constituiu uma 
negligência inescusável ou uma falha manifesta no exercício da defesa. 
 
Assim, só se torna possível avaliar a responsabilidade do Estado por ato praticado pela 
Defensoria Pública quando for verificada que em sua atuação a instituição e seus 
membros: (1) Não desenvolvem atividade probatória mínima; (2) Deixam de apresentar 
argumentos em favor dos interesses do acusado; (3) Apresentam falta de conhecimento 
técnico e jurídico do processo penal; (4) Deixam de interpor recursos para a tutela de 
direitos do acusado; (5) Apresentam fundamentação inadequada aos recursos 
interpostos; (6) Abandonam a defesa.” 

 
72 https://www.conjur.com.br/2018-set-18/responsabilidade-internacional-pelas-deficiencias-defensoria. Acesso em: 12/02/2021. 

https://www.conjur.com.br/2018-set-18/responsabilidade-internacional-pelas-deficiencias-defensoria


@CURSOEBLOGRDP 

 

 

 

 

69 

DPE-RJ 

#DPERJ 

DIREITOS HUMANOS 

 
Ou seja, segundo a Corte IDH, só se torna possível avaliar a responsabilidade do Estado por ato praticado 

pela Defensoria Pública quando for verificada que em sua atuação a instituição e seus membros: 
 

(1) Não desenvolvem atividade probatória mínima; 
(2) Deixam de apresentar argumentos em favor dos interesses do acusado; 
(3) Apresentam falta de conhecimento técnico e jurídico do processo penal; 
(4) Deixam de interpor recursos para a tutela de direitos do acusado; 
(5) Apresentam fundamentação inadequada aos recursos interpostos; 
(6) Abandonam a defesa. 

  
 Neste caso, a Corte IDH concluiu que “a instituição Defensoria Pública, através de oferecimento de serviços 
públicos e gratuitos de assistência jurídica, permite, sem dúvida, compensar adequadamente a desigualdade 
processual em que se encontrem as pessoas que enfrentam o poder punitivo do Estado, assim como a situação de 
vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade e garanti-lhes um acesso efetivo à justiça em termos 
igualitários”. 
 
 André de Carvalho Ramos lembra que “a Corte entendeu que houve violação do direito à presunção da 
inocência, em razão da falta de investigações efetivas para determinar a autoria do crime, bem como da 
fundamentação da sentença única e exclusivamente na declaração de um corréu, sem outros elementos de 
comprovação. Diante dos fatos do caso, houve ainda ausência de defesa técnica materialmente efetiva que 
incorporasse as garantias mínimas legais previstas no art. 8.2. da CADH. Neste caso, como reparação, determinou 
que a Defensoria Pública de El Salvador colocasse uma placa em sua unidade para lembrar a importância de 
garantir a defesa técnica efetiva e estimular a consciência institucional”.73 
 
 Caio Paiva e Thimotie Aragon lembram que no julgamento do Caso Ruano Torres a Corte IDH estabeleceu 
que a defesa técnica prestada pela Defensoria Pública não deve ser concebida apenas como formalidade 
processual, exigindo-se, ao contrário, que o Defensor Público atue de forma diligente com o fim de proteger as 
garantias processuais do acusado e evite que seus direitos sejam violados. 74 
 
 Vitor Fonseca (Processo Civil e Direitos Humanos, São Paulo: RT, 2018, p. 32), entende que o precedente 
firmado no julgamento do Caso Ruano Torres, embora construído no contexto de um processo criminal, deve ser 
estender ao processo civil, razão pela qual sustenta-se a inconvencionalidade parcial do art. 341, parágrafo único 
do NCPC, segundo o qual “o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao 
advogado dativo e ao curador especial”, compreendendo que o ônus da impugnação específica somente não se 
aplica ao curador especial, sem excluir, portanto, o defensor público e o advogado dativo, sob pena de 
consentirmos com uma defesa técnica material ineficaz75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos / André de Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 310. 
74 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência internacional de Direitos Humanos. 3º Ed. Belo Horizonte: CEI, 2020, p.283/284.  
75 Citado na obra: PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência internacional de Direitos Humanos. 3º Ed. Belo Horizonte: CEI, 
2020, p.283/284. 
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PONTO DO EDITAL: Tortura. Tratados Internacionais de Combate à Tortura. Órgãos Nacionais e Internacionais de 
Monitoramento. Atribuições. Jurisprudência do Sistema Interamericano. Caso Bayarri vs. Argentina. Protocolo de 
Istambul. 
 

Tratamos sobre tortura no âmbito internacional e nacional nos Vadinhos 02, 06 e 09. Portanto, aqui nos 
restringiremos a comentar o Caso Bayarri vs. Argentina, presente em nosso edital. 
 

Segundo a sentença do referido caso76, a demanda da Comissão Interamericana se relaciona com a alegada 
detenção ilegal e arbitrária do senhor Juan Carlos Bayarri em 18 de novembro de 1991, na província de Buenos 
Aires, Argentina, suas supostas tortura, prisão preventiva excessiva e consequente denegação de justiça, no âmbito 
de um processo penal ao qual respondeu pela suposta prática de reiterados sequestros extorsivos. A Comissão 
salientou que “o senhor Bayarri esteve privado de liberdade por quase 13 anos com base numa confissão obtida 
sob tortura. Não obstante o fato de que a Câmara Nacional de Apelações Criminal e Correcional Federal da 
Argentina considerou provada a tortura à qual foi submetido, transcorridos quase 16 anos desde que ocorreram os 
fatos, o Estado argentino não ofereceu ao senhor Bayarri uma resposta judicial adequada a respeito da 
responsabilidade penal dos autores, nem remediou de modo algum as violações sofridas”. 
 
 Na sentença, a Corte IDH estabeleceu: 

“Por unanimidade, que:  

2. O Estado violou o direito à liberdade pessoal reconhecido no artigo 7.1, 7.2 e 7.5 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do 
mesmo instrumento, em detrimento do senhor Juan Carlos Bayarri, de acordo com 
os parágrafos 61, 68 e 77 da presente Sentença.  

3. O Estado violou o direito à integridade pessoal reconhecido no artigo 5.1 e 5.2 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do 
mesmo instrumento, em detrimento do senhor Juan Carlos Bayarri, de acordo com 
os parágrafos 87 e 94 da presente Sentença.  

4. O Estado violou os direitos reconhecidos nos artigos 8.1, 8.2 e 8.2.g) da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do 
mesmo instrumento, em detrimento do senhor Juan Carlos Bayarri, de acordo com 
os parágrafos 107, 109 e 111 da presente Sentença.  

5. O Estado violou os direitos reconhecidos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo 
instrumento, em detrimento do senhor Juan Carlos Bayarri, de acordo com o 
parágrafo 117 da presente Sentença.  

6. O Estado descumpriu sua obrigação de investigar com a devida diligência a 
tortura à qual foi submetido o senhor Juan Carlos Bayarri, segundo o estipulado 
nos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 
de acordo com o parágrafo 94 da presente Sentença.  

E DISPÕE:  

 
76 Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_por.pdf. Acesso em 11 de março de 2021. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_por.pdf


@CURSOEBLOGRDP 

 

 

 

 

71 

DPE-RJ 

#DPERJ 

DIREITOS HUMANOS 

Por unanimidade, que:  
 

7.Esta Sentença constitui, per se, uma forma de reparação.  
 
8.O Estado deve pagar ao senhor Juan Carlos Bayarri as quantias fixadas nos 
parágrafos 141, 142, 151, 155, 159, 170 e 194 da presente Sentença, a título de 
indenização por dano material e imaterial, além do reembolso de custas e gastos, 
no prazo de um ano, contado a partir da notificação da presente Sentença, nos 
termos dos parágrafos 195 a 199 acima.  

9. O Estado deve oferecer gratuitamente, de forma imediata e pelo tempo que seja 
necessário, o tratamento médico de que necessita o senhor Juan Carlos Bayarri, 
nos termos do parágrafo 143 da presente Sentença.  

10. O Estado deve concluir o procedimento penal iniciado pelos fatos que geraram 
as violações do presente caso e resolvê-lo nos termos previstos na lei, conforme os 
parágrafos 175 e 176 da presente Sentença.  

11. O Estado deve publicar no Diário Oficial e em outros dois jornais de ampla 
circulação nacional, uma única vez, os capítulos I, VII, VIII e IX, sem as respectivas 
notas de rodapé, bem como a parte resolutiva da presente Sentença, no prazo de 
seis meses, contado a partir da notificação da presente Decisão, nos termos do 
parágrafo 179 acima.  

12. O Estado deve assegurar a eliminação imediata do nome do senhor Juan Carlos 
Bayarri de todos os registros públicos nos quais apareça com antecedentes penais, 
nos termos do parágrafo 180 acima.  

13. O Estado deve incorporar, na medida em que não o tenha feito, os membros 
das forças de segurança, dos órgãos de investigação e da administração de justiça 
às atividades de divulgação e formação sobre a prevenção da tortura e dos 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nos termos do parágrafo 
182 da presente Sentença.  

14. Supervisionará o cumprimento integral desta Sentença e dará por concluído o 
presente caso uma vez que o Estado tenha dado cabal cumprimento ao que nela se 
dispõe, nos termos do parágrafo 200 desta Decisão”.  

O Protocolo de Istambul nada mais é que um manual para a investigação e documentação eficaz da tortura 
e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, produzido no âmbito da Organização das 
Nações Unidas – ONU. Sua natureza jurídica é de “soft law”, contudo, deve ser utilizado como instrumento para 
que os Estados comprovem que zelam pelo combate à tortura (dever internacional). 
 

Nessa esteira, por fim, é bom recordamos os conceitos de obrigações erga omnes, normas jus cogens e 
normas soft law. 
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Tais conceitos são trabalhados pela doutrina de Valério Mazzuoli em seu Curso de Direito Internacional 
Público77 com as seguintes características: 
 

Erga omnes Jus cogens Soft law 

“As obrigações erga omnes 
compõem o conjunto de 
deveres a todos destinados, 
independentemente de 
aceitação e sem a 
possibilidade de objeção. 
 
Todas as normas do Direito 
Internacional geral, de 
conteúdo costumeiro, 
integram o núcleo das 
obrigações erga omnes. Mas 
não podem ser tidas como 
tais, a priori, as decorrentes de 
tratados, eis que circunscritas 
aos sujeitos que os celebram 
(são, portanto, inter partes). 
 
Exemplo de obrigação erga 
omnes: direito de passagem 
inocente de barcos mercantes 
estrangeiros pelo mar 
territorial de determinado 
Estado.” 

“O jus cogens, por sua vez, 
representa uma categoria de 
normas imperativas de Direito 
Internacional geral da qual 
nenhuma derrogação é possível, 
a não ser por outra posterior da 
mesma natureza (sendo, por 
isso, mais amplo - até pelo fato 
de ser hierarquicamente 
superior - que as obrigações 
erga omnes). 
 
Todas as normas de jus cogens 
comportam obrigações erga 
omnes, mas nem todas as 
obrigações desta categoria 
podem ser tidas como jus 
cogens”. 

“Normas de soft law são produto 
recente no direito das gentes, tendo 
como característica principal a 
flexibilidade de que são dotadas (à 
diferença das obrigações erga omnes e 
das normas de jus cogens, cujos 
comandos são em tudo rígidos). 
 
Apesar de não se ter ainda, na 
doutrina internacionalista, uma 
conceituação adequada do que seja 
soft law - que, em português, pode ser 
traduzida por direito plástico, direito 
flexível ou direito maleável -, pode-se 
afirmar que na sua moderna acepção 
ela compreende todas aquelas regras 
cujo valor normativo é menos 
constringente que o das normas 
jurídicas tradicionais, seja porque os 
instrumentos que as abrigam não 
detêm o status de "normas jurídicas", 
seja porque os seus dispositivos, ainda 
que insertos no quadro de 
instrumentos vinculantes, não criam 
obrigações de direito positivo aos 
Estados, ou não criam senão 
obrigações pouco constringentes”. 
 
Ex.: Regras de Mandela. 
 
Por fim, é bom lembrar que segundo o 
autor, o termo “soft law” também é 
chamado de soft norm, uma vez que a 
expressão law não seria técnica (por 
ter conotação obrigacional no direito 
saxão). 

 
O professor Mazzuoli traz, ainda, o seguinte quadro (2018, p. 51): 

 

 
77 Mazzuoli, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público /Valeria de Oliveira Mazzuoli. -- 9. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015. 
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PONTO DO EDITAL: Garantias. Direitos Pré-Processuais. Caso Cabrera Garcia e Montiel Flores vs. México 

No Vadinho 01, onde trabalhamos a CADH, vimos todas as garantias e direitos pré-processuais. Aqui, 
portanto, nos restringiremos ao Caso Cabrera Garcia e Montiel Flores vs. México. 

Em resumo, este caso e refere aos tratos cruéis, desumanos e degradantes sofridos por Teodoro Cabrera 
García e Rodolfo Montiel Flores, detidos sob custódia do Exército por suspeita da prática dos crimes de porte não 
licenciado de arma de fogo de uso militar exclusivo, e de plantação de papoula e marijuana (maconha). O caso se 
refere ainda à violação de garantias judiciais durante o processo penal.  A Corte IDH inseriu os fatos no contexto de 
uma forte presença militar na zona de Guerrero, durante os anos 90, como resposta estatal ao narcotráfico e à 
presença de grupos armados como o “Ejército Zapatista de Liberación Nacional” (EZLN) e o “Ejército Popular 
Revolucionario” (EPR).  A Corte IDH desenvolveu parâmetros sobre o dever de investigar atos de tortura, a exclusão 
das provas obtidas através de coação, e a competência da jurisdição penal militar sobre este tipo de atos.78 

O caso abarca, ainda, outras relevantes temáticas: audiência de custódia, excepcionalidade da prisão 
preventiva e revisão periódica da prisão preventiva.  

Segundo a Corte, a configuração da tortura se dá quando os maus-tratos sejam: a) intencionais; b) causem 
severos sofrimentos físicos ou mentais; e c) sejam cometidos com qualquer fim ou propósito, entre eles, a 
investigação de delitos (parágrafo 81). 

Além disso, o artigo 1.1 da Convenção Americana, prevê a obrigação do Estado de garantir os direitos 
reconhecidos nos artigos 5.1 e 5.2 da Convenção, implicando no dever de investigar possíveis atos de tortura ou 
outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

 

 

 

 

 

 
78 Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/dzq004k328x5hfr. Acesso em 11 de março de 2021. 
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PONTO DO EDITAL: Sistema Interamericano. Implementação das Decisões do Sistema Interamericano no 
Ordenamento Jurídico Interno e o papel da Defensoria Pública. 
 

Outro ponto presente e MUITO importante, diz respeito à execução das decisões oriundas dos tribunais 
internacionais. Isso não é difícil, vamos entender. 

 
Primeiramente, a sentença de uma Corte Internacional não precisa ser homologada pelo STJ, pois não se 

trata de sentença estrangeira, mas de sentença internacional. Exemplo: as sentenças da Corte IDH. 
 

SENTENÇA 
ESTRANGEIRA 

SENTENÇA INTERNACIONAL  
(COMO AS PROLATADAS PELA CORTE IDH) 

NECESSITA de homologação pelo STJ. NÃO NECESSITA de homologação pelo STJ. 

 
Então, se a Corte IDH condenar o Brasil a uma determinada obrigação de fazer e a um dano pecuniário de 

R$ 100.000,00, por exemplo, como a vítima poderá executar a sentença? 
 
Em resumo, a sentença será executada em primeiro grau, em uma vara da Justiça Federal, isso porque a 

União estará no polo passivo. No entanto, a pergunta que se faz é: adota-se o procedimento do precatório para 
esses casos? Não. Nesses casos não se aplica o procedimento previsto no art. 100 da CF/88, considerando que isso 
geraria outra violação às vítimas, que teriam que esperar ainda muito mais tempo para serem “ressarcidas”. No 
entanto, há posicionamento em sentido contrário. Mas é óbvio que vamos defender a não aplicação do regime de 
precatórios, até porque não estamos fazendo prova para procuradorias, não é? :) 

 
CAIU NA DPE-SP-2009-FC: “As decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando não 
implementadas pelo Estado brasileiro, podem ser executadas como título executivo judicial perante a vara federal 
competente territorialmente”.79 

 

 
79 CERTO. 
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