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1. Direitos Humanos, uma breve contextualização para o cenário Interamericano 

 

Os Direitos Humanos são inerentes a todo e qualquer indivíduo, independentemente           

de condições intrínsecas ou extrínsecas a ele. Incluem-se o direito ao trabalho, à educação, a               

liberdade e a vida, dentre outros. Por sua vez, sua face internacional encarrega-se de              

estabelecer obrigações de condutas governamentais, seja para assumir certo comportamento          

ou coibir outros. Visando sempre a proteção dos direitos humanos e a liberdade de todos               

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019). 

Tais direitos, como conhecemos hoje, começaram a ser delineados após períodos           

marcados por suas violações. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional            

enfrentava o dissolvimento da Liga das Nações (1919-1946), porém caminhava a uma            

melhora estrutural com o estabelecimento da Organização das Nações Unidas (ONU). 

O preâmbulo da Carta das Nações Unidas – documento de fundação da Organização –              
expressa os ideais e os propósitos dos povos cujos governos se uniram para constituir as               
Nações Unidas: 
“Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da               
guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à              
humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor                
do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações                
grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações                 
decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a               
promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais              
ampla (...) E para tais fins praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons                   
vizinhos, unir nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, garantir, pela              
aceitação de princípios e a instituição de métodos, que a força armada não será usada a não ser                  
no interesse comum, e empregar um mecanismo internacional para promover o progresso            
econômico e social de todos os povos (...) Resolvemos conjugar nossos esforços para a              
consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de            
representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes,             
que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações               
Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo             
nome de ‘Organização das Nações Unidas” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019). 

 

Tal Organização, portanto, marcou o referido pós guerra como resposta          

importantíssima as atrocidades cometidas na mesma, com o ideal de promover a paz e              

prevenir futuros conflitos. Desse modo, é aprovado no dia 10 de dezembro de 1948, com               

nenhum voto contrário, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tal marco é de             

importância inenarrável à luta global para a efetividade de tais direitos até a presente data,               

devido à persistência de violações a estes.  
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Tal fato se dá devido à carga internacional da concordância dos Estados para com tal               

Declaração. Pois, apesar de não produzir quaisquer efeitos legais, adquiriu grande força moral             

mundialmente, sendo assim uma base na promoção dos direitos humanos e protagonista na             

defesa destes a partir de sua aprovação. Já com relação a maiores efeitos legais, tratados               

acerca do tema começaram a serem criados regionalmente, sendo um deles o Pacto de San               

José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos            

(1969).  

O Pacto fora celebrado entre os Estados-membro da Organização dos Estados           

Americanos (OEA), durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos         

Humanos em 22 de novembro de 1969, em San José da Costa Rica. Seu objetivo é que um                  

regime ideal, fundado nos direitos humanos, de liberdade pessoal e justiça social seja             

consolidado entre os países americanos. A influência da Declaração Universal dos Direitos            

Humanos na Convenção, portanto, é inegável (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019). 

A criação do Sistema da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos é              

o legado principal do referido Pacto. Estas têm o objetivo de avaliar e julgar violações aos                

direitos humanos que tenham ocorrido em qualquer país que integre e reconheça a             

competência da OEA. Tal instrumento deu uma via importantíssima a vítimas que tenham             

sofrido em tais territórios, em casos onde o governo não tenha agido corretamente. Ficando a               

cargo da Comissão avaliar se a situação prosseguirá para o julgamento da Corte.  

 

2. Estrutura do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 

O Sistema Interamericano de proteção e promoção dos direitos humanos é composto            

por duas entidades, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte            

Interamericana de Direitos Humanos. A primeira tem sua sede em Washington, D.C e a              

segunda em São José, Costa Rica. À priori, trabalhar-se-á brevemente o papel da Comissão,              

passando então para a Corte e suas devidas competências.  

É importante pontuar que a Comissão Interamericana de direitos humanos é um órgão             

principal e autônomo da OEA. Seu mandato surgiu com a Carta da Organização e com a                

Convenção Americana sobre direitos humanos. A mesma é integrada por sete membros, sem             
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representação nacional direta, que atuam de forma pessoal e são eleitos por Assembléia             

Geral. A Comissão foi criada em 1959, reunindo-se pela primeira vez em 1960.  

Já em 1961 a CIDH começou a realizar visitas in loco para observar a situação geral                
dos direitos humanos em um país ou para investigar uma situação particular. Desde então,              
foram realizadas 69 visitas a 23 países membros. Em relação a suas observações de caráter               
geral sobre a situação de cada país, a CIDH publica relatórios especiais, havendo publicado              
até esta data 44 deles. 

Desde 1960 a CIDH foi autorizada expressamente a receber e processar denúncias ou             
petições sobre casos individuais, nos quais se alegavam violações aos direitos humanos. Até             
1997 já recebeu dezenas de milhares de petições, que deram origem a mais de 12.000               
processos, alguns deles em andamento. (O método de processamento se descreve mais            
abaixo). Os relatórios finais publicados em relação a esses casos podem ser encontrados no              
link relatórios anuais da Comissão ou na busca por país.  

Em 1969 se aprovou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que entrou            
em vigor em 1978 e que foi ratificada em setembro de 1997 por 25 países: Argentina,                
Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana,          
Equador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua,          
Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai e Venezuela. A Convenção            
define quais os direitos humanos que os Estados ratificantes se comprometem           
internacionalmente a respeitar e a dar garantias de cumprimento. No mesmo documento, foi             
criada a Corte Interamericana de Direitos Humanos, definindo as atribuições e procedimentos            
tanto para a Corte quanto para a CIDH. A CIDH mantém poderes adicionais anteriores à               
Convenção e que não decorrem diretamente dela, dentre eles, o de processar petições             
individuais relativas a Estados que ainda não são parte da Convenção (COMISSÃO            
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2019).  

 
Conforme o art. 41 do Pacto de San José da Costa Rica, a função principal da                

Comissão é promover a defesa e observância dos direitos humanos nas Américas. 
 

Ela exerce essa função mediante a realização de visitas aos países, atividades ou iniciativas              
temáticas, a preparação de relatórios sobre a situação de direitos humanos em um país ou               
sobre um tema determinado, a adoção de medidas cautelares ou pedido de medidas provisórias              
à Corte IDH e o processamento e análise de petições individuais, com o objetivo de               
determinar a responsabilidade internacional dos Estados por violações dos direitos humanos e            
emitir as recomendações que considerar necessárias. As petições individuais examinadas pela           
Comissão podem ser apresentadas por pessoas, grupos de pessoas ou organizações que alegam             
violações dos direitos humanos garantidos na Declaração Americana dos Direitos e Deveres            
do Homem (“a Declaração Americana”), na Convenção Americana sobre Direitos Humanos           
(“a Convenção Americana”) e em outros tratados interamericanos de direitos humanos.           
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2010).  

 
A denúncia deverá considerar a violação dos direitos humanos estabelecidos pelo           

Pacto de San José da Costa Rica, pela Declaração Americana ou outro tratado internacional              

de Direitos Humanos. Deve ser apresentada em face de um ou mais Estados-membro da OEA               

que a tenham cometido, seja por ação (atos do Estado ou de seus agentes), omissão               

(resultante do Estado, ou seus agentes, não terem atuado quando deveriam) ou aquiescência             

(consentimento tácito do Estado ou de seus agentes). O processo das petições na Comissão              

está detalhado nos arts. 48 e seguintes da Convenção Americana de Direitos Humanos             

(1969).  
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, é formada por 7 juízes              

nacionais dos Estados-membro da OEA, eleitos a título pessoal, conforme o art. 52 da              

CADH. Seu quórum para deliberação é de 5 juízes (art.56/CADH) e a Comissão comparecerá              

em todos os casos perante a Corte, como dita o art 57 da Convenção Americana. Tendo um                 

caso passado pela Comissão e adentrado a Corte IDH, a mesma o reconhecerá.  

Artigo 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta                
Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou               
liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as            
consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem             
como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em casos de extrema gravidade e                
urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos              
assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar            
pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento,              
poderá atuar a pedido da Comissão (SAN JOSÉ DA COSTA RICA, 1969). 

 

 

3. Competências consultiva e contenciosa  

A Corte Internacional dos Direitos Humanos tem suas competências expressas dentro           

de seu estatuto, criado pela Assembléia Geral da OEA, em sua sessão realizada em 1979, em                

La Paz. Suas funções, dessa forma, podem ser classificadas como consultiva e contenciosa,             

além da emissão de medidas provisórias. 

A função consultiva encontra respaldo nos arts. 1, caput, 18, alinha e e 19, alinha d                

dessa convenção, e nos artigos 65, 66, 67 e 68 do próprio Estatuto da CIDH. Essa atribuição                 

diz respeito ao papel de interpretação do conteúdo de convenções e tratados que abordem a               

proteção dos direitos humanos – à avaliação de se normas internas dos países-membros estão              

em contradição com os direitos estipulados para todos. Ou seja, em dúvida de como aplicar               

as convenções ou do significado do próprio conteúdo, os países-membros podem levar suas             

dúvidas à CIDH para que esta dê um parecer definitivo. Esse tipo de trabalho ocorre através                

do requerimento, que pode ser feito tanto por Estados-membros da OEA quanto por órgãos              

atrelados à organização. 

A função contenciosa da CIDH, por outra via, é relativa a apuração de se algum               

Estado deixou de cumprir com suas responsabilidades ou não . Essa finalidade encontra            1

respaldo nos artigos 61, 62 e 63 de seu Estatuto. É justamente a ideia de um órgão de                  

1 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O que é a CIDH? Disponível em: 
<https://cidh.oas.org/que.port.htm>. Acesso em 20/06/2019. 

6 



resolução de disputas, que podem ser levadas tanto por Estados quanto por organizações e              

pessoas individuais. Nem todos os países membros da OEA, entretanto, reconhecem essa            

forma de competência; no caso, os Estados que assentem com essa função são Argentina,              

Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala,           

Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,         

Suriname, Uruguai e Venezuela . 2

 

3.1 Histórico Institucional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos está intimamente ligado à          

Organização dos Estados Americanos (OEA). A OEA foi criada em 1948 - no contexto do               3

pós-segunda guerra, assim como a Organização das Nações unidas - visando a fomentar uma              

cooperação política e econômica entre os países das Américas. O marco para o nascimento              

dessa entidade foi a aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem;              

documento que frisava uma série de garantias para os indivíduos, que os próprios países              

assinantes se comprometeram a resguardar. 

A declaração de 1948, entretanto, não é tida como o único documento relativo às              

garantias básicas criado pelos Estados Americanos. Os direitos humanos são pauta de uma             

discussão frequente, que toma direções diferentes dependendo do contexto no qual o mundo             

se encontra. Nesse sentido, várias convenções foram aprovadas no âmbito da OEA desde sua              

criação, tendo como foco direitos de mulheres, crianças, LGBTI+, entre outros. 

Entre esses inúmeros documentos, vale a pena ressaltar a Convenção Americana sobre            

Direitos Humanos de 1969 (pacto de San José da Costa Rica), que deteve grande influência               

na legislação de países americanos. No caso do Brasil, essa convenção tem uma influência              

inegável dentro do direito interno, uma vez que há uma grande similaridade entre as garantias               

2 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O quê, como, quando, onde e o porquê da Corte Interamericana. 
Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:46xPoKzeM-AJ:www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaN
oticiaStf/anexo/CorteIDHPORTUGUESFINAL.docx+&cd=12&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 
20/06/2019.  
3 FGV CPDOC. Organização dos Estados Americanos. Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/glossario/organizacao_estados_americanos>. Acesso em 20/06/2019.  
 

7 



expressas no documento internacional e os direitos sociais instituídos no art. 5º da             

Constituição de 1988 . 4

 

3.2. Contextualização histórica do tema 

A questão da violência sexual por parte das autoridades mexicanas é uma            

problemática latente no contexto contemporâneo. Em 2016, a Anistia Internacional realizou           

uma investigação que denunciou como 100 detentas revelaram abusos de diversas formas            5

para pressioná-las a confessar. Assim, em um espectro geral, o país latino revela um cenário               

preocupante acerca do status dos direitos das mulheres; na verdade, 2018 foi considerado o              

ano com o mais alto número de casos de feminicídio. 

Em 2006, a cidade de San Salvador de Atenco foi palco de grandes manifestações,              

que reivindicavam a proteção de terras locais, lideradas pelo movimento El Frente de             

Pueblos em Defesa de la Terra , contra a construção de um aeroporto na região. O episódio é                 6

considerado como um dos episódios de maior brutalidade contra reivindicações da população            

civil, resultando em 2 jovens mortos e 207 presos – dentre os quais, a grande maioria era                 

formada por estudantes. Muitos não foram libertados imediatamente, com condenações          

imensamente infundadas, tendo como decorrência a campanha “Liberdade e Justiça para           

Atenco” , que chamou atenção da comunidade internacional para o incidente. 7

Dentro de tal protesto, foram detidas arbitrariamente dezenas de ativistas, que           

sofreram com a brutalidade da polícia mexicana – a mando do então governador Enrique              

Peña Nieto. Dentre elas, estavam 11 mulheres, algumas jornalistas, estudantes e militantes            

que, reportaram 2 anos depois, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos terem            

sofrido com abusos psicológicos e físicos. 

4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Pacto de San José e a Constituição brasileira. Disponível em:               
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116377>. Acesso em 20/06/2019. 
5 ANISTIA INTERNACIONAL. México: violência sexual é usada para garantir “confissões” de mulheres.             
Disponível em:  
<https://anistia.org.br/noticias/mexico-violencia-sexual-e-usada-para-garantir-confissoes-de-mulheres/>. Acesso  
em 20/06/2019. 
6 BBC. México: el brutal caso de las 11 mujeres de Atenco que complica a Peña Nieto. Disponível em:                   
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37514239>. Acesso em 20/06/2019. 
7 OUTRAS PALAVRAS. México: em defesa das lutas de Atenco. Disponível em:            
<https://outraspalavras.net/sem-categoria/mexico-em-defesa-das-lutas-de-atenco/>. Acesso em 20/06/2019. 
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No caso de 2006, além da comoção acerca da tortura feita pela polícia mexicana,              

chamou atenção como as vítimas foram maltratadas no atendimento médico - que se negou a               

tanto fazer exames necessários para comprovar os abusos quanto a reportar os crimes             

denunciados pelas 11 mulheres. O grupo foi encarcerado por cerca de 2 anos e 8 meses por                 

alegações infundadas de diversos delitos penais. O México, nesse sentido, foi acusado de não              

ter conduzido as investigações corretamente. 

A CIDH, afinal, em 2018, condenou os Estados Unidos do México,           

responsabilizando-o por violência sexual, violação e tortura contra as 11 mulheres. Nesse            

sentido, o país reconheceu sua responsabilidade tanto pelos abusos quanto pela falta de             

atendimento médico adequado. Em suma, a nação mexicana hoje tem a obrigação de             

promover investigações adequadas acerca do caso, e também indenizar as vítimas. Além            

disso, deve monitorar as ações policiais, e criar um protocolo para melhor identificar os casos               

de violência sexual. A decisão foi considerada por vários especialistas, e pelas próprias             

vítimas como uma grande vitória, uma vez que o governo teria finalmente sido             

responsabilizado por um caso que repercutiu o mundo, trazendo indignação de milhares de             

pessoas. 

 

4. Tramitação do Caso  

 

I- Tramitação perante a Comissão:  

29 de abril de 2008: Protocolada petição inicial, representando as onze mulheres presumidas             

vítimas.  

02 de novembro de 2011: A Comissão aprova o Relatório de Admissibilidade N° 158/11.  

28 de outubro de 2015: A Comissão aprovou o Relatório de Mérito N° 74/15, o qual se                 

chegou a uma série de conclusões, as quais responsabilizavam o Estado pela violação dos              

direitos a liberdade pessoal e garantias judiciais, e formulou várias recomendações.  

17 de dezembro de 2015: A Relatório de Mérito foi notificado ao Estado, concedendo-lhe um               

prazo de dois meses para informar sobre o cumprimento das recomendações. O México             

relatou certas ações, bem como o status das investigações descritas e analisadas no Relatório              
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de Mérito, mas após quatro prorrogações, a Comissão considerou que o Estado não havia              

feito progressos abrangentes e substantivamente em conformidade com as recomendações.  

 

II- Procedimento perante a Corte:  

Notificação ao Estado e aos representantes. - A submissão do caso foi notificada ao              

representantes das supostas vítimas e do Estado em 11 e 14 de novembro de 2016,               

respectivamente.  

Escrita de pedidos, argumentos e provas. - Em 16 de janeiro de 2017 os representantes               

apresentaram seus pedidos, argumentos e provas, de acordo com os artigos 25 e 40 do               

Regulamento do Tribunal. Os representantes coincidiram substancialmente com as alegações          

da Comissão e solicitaram ao Tribunal que declarassem a responsabilidade internacional do            

Estado pela violação dos mesmos artigos da Convenção Americana alegada pela Comissão.            

Além disso, eles alegaram a violação do dever de adotar disposições de direito interno (artigo               

2 da Convenção) por diferentes razões. Finalmente, solicitaram que o Estado seja ordenado a              

adotar diversas medidas de reparação e reembolso de certos custos e despesas.  

Resposta escrita. - Em 10 de maio de 2017, o Estado apresentou sua contestação a Corte à                 

apresentação do caso pela Comissão e das observações aos pedidos e argumentos. Neste             

resumo, o Estado interpôs uma exceção preliminar, reconheceu algumas das violações           

alegadas, embora não todos os fatos correspondentes apontados pelos representantes e pela            

Comissão, bem como como você respondeu às solicitações de reparo.  

Fundo de Assistência Jurídica. - Mediante resolução de 21 de maio de 2017, o Presidente da                

Corte declarou o pedido apresentado pelas supostas vítimas, através de seus representantes,            

apropriado para recorrer ao Fundo de Assistência Jurídica da Corte.  

 

Observações sobre a exceção preliminar e o reconhecimento de responsabilidade.  

Em julho de 2017, a Comissão e os representantes apresentaram as suas observações à              

exceção preliminar e o reconhecimento de responsabilidade por parte do Estado.  

Em 18 de outubro de 2017, o Presidente emitiu uma resolução a qual convocou o Estado, os                 

representantes e a Comissão Interamericana para a celebração da realização de audiência            

pública sobre a exceção preliminar e eventuais méritos, reparações e custas, ouvir as             

alegações orais finais das partes e as observações orais finais da Comissão sobre essas              

questões. Além disso, através desta resolução, foi ordenado receber as declarações perante            
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um público de seis supostas vítimas e oito peritos. O depoimentos foram apresentados pelos              

representantes em 2 de novembro de 2017. A Comissão renunciou a declaração do perito              

oferecido em 30 de outubro de 2017. Adicionalmente, por meio da resolução acima             

mencionada, cinco supostas vítimas foram convocadas para prestar depoimento na audiência           

pública, um informante e um perito. A audiência pública foi realizada em 16 e 17 de                

novembro de 2017 durante o 120º Período Ordinário de Sessões da Corte, realizado em sua               

sede. Durante a audiência, os juízes da Corte solicitaram certas informações e explicações às              

partes e à Comissão.  

 

Amicus curiae. – O Tribunal recebeu dezesseis mandatos como amicus curiae apresentados            

por: 1) Women's Link Worldwide; 2) Dra. Silvina Álvarez Medina, professora de            

Departamento de Direito Público e Filosofia Jurídica da Universidade Autónoma de Madrid,            

e Dra. Tania Sordo Ruz, advogada especializada em violência contra mulheres e            

discriminação; 3) a Fundação para o Devido Processo (DPLF); 4) ARTIGO 19, Escritório             

para o México e a América Central; 5) FUNDAR, Centro de Análise e Pesquisa; 6)               

ELEMENTA, Consultoria em Direitos; 7) o Programa de Direitos Humanos e o Programa de              

Assuntos de Gênero da Universidade Ibero-Americana da Cidade do México e Concórdia,            

Consultoria em Direitos Humanos; 8) o Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS); 9) o               

Escritório de Washington para Assuntos Latino-Americanos (WOLA); 10) Departamento de          

Direitos Humanos da Universidade Ibero-Americana da Cidade do México; 11) Dr. Ernesto            

Mendieta Jiménez, advogado e professor em questões de segurança pública e privada; 12) Dr.              

Moisés Moreno Hernández, professor de Direito Penal e Política Criminal; 13) Anistia            

Internacional; 14) o Diretor do Grupo de Pesquisa em Direito Penal Internacional da             

Universidade São Tomás; 15) a Associação de Alto Rapto, A.C .; 16) a Comissão de Direitos                

Humanos do Distrito Federal.  

 

Argumentos e observações finais escritas. - Nos dias 17, 18 e 20 de dezembro de 2017 a                 

Representantes e o Estado apresentaram suas alegações finais escritas, bem como anexos, ea             

Comissão apresentou as suas observações escritas finais.  

 

Despesas em aplicação do Fundo de Assistência. - Em 15 de janeiro de 2018, foi transmitido                

ao Estado o relatório sobre os desembolsos efetuados no âmbito do Fundo de Assistência              
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Jurídica da Corte no presente processo e seus anexos. Em 25 de janeiro de 2018, o Estado                 

informou que não tinha  observações sobre o respetivo relatório.  

 

Prova e informação. - As partes apresentaram as informações e provas para melhor resolução              

solicitada pelos juízes na audiência pública, juntamente com suas alegações finais escritas.            

Adicionalmente, em 24 e 31 de agosto de 2018, o Presidente da Corte em exercício para o                 

presente caso solicitou ao Estado que apresentasse informações e outras provas para melhor             

resolver. O Estado apresentou essa informação em 12 de setembro de 2018.  

 

Observações à informação e prova para melhor resolver e a prova proveniente sobre as              

despesas. - Em 18 e 19 de janeiro de 2018, os representantes e o Estado apresentaram,                

respectivamente, as suas observações sobre a documentação apresentada pela contraparte          

junto seus argumentos escritos finais. Além disso, em 21 de setembro e 3 de outubro de 2018                 

representantes e a Comissão, respectivamente, apresentaram as suas observações ao          

documentação apresentada pelo Estado em 12 de setembro de 2018.  

 

Deliberação do presente processo. - A Corte iniciou a deliberação desta sentença no dia 26 de                

novembro de 2018. 

5. Posicionamento das partes 

5.1. Posicionamento da acusação 

A corte não deixou de destacar que o contexto dos fatos ocorreu em um Estado               

democrático. Além disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ressalta que os            

Estados devem assegurar o respeito e garantia de todos os direitos assegurados pela             

Convenção Americana para todas as pessoas que estão sob sua jurisdição.  

De acordo com o relato pela SCJN em sua sentença de 12 de fevereiro de 2009, o ano                  

de 2001 se formou a “Frente de Pueblos en Defesa de la tierra (FPDT)” encabeçada por                

produtores rurais com o objetivo de se opor a vontade do Estado de como construir o                

aeroporto da Cidade do México através da expropriação de terras. Em 2006, foi reacendido              

pela brutalidade da polícia que perseguia alguns floristas, alegando que eram ilegais. Os fatos              

ocorrem durante o período das manifestações.  
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No dia 3 de maio de 2006, aproximadamente às 4h da manhã, os membros da polícia                

municipal se instalaram em frente ao mercado Belisario Domínguez, a fim de evitar que os               

floristas se instalassem para trabalhar. Eram em torno de 320 policiais que se colocaram ao               

redor do local para apoio presencial dissuasivo. Cerca de 7h se incorporaram novos             

elementos municipais. Em torno de 7h10 os floristas de Texcoco e membros do FPDT              

levaram pedradas e explosivos, e se dirigiram ao mercado Belisario Domínguez. Às 7h25, um              

grupo de floristas e quem os apoiava, tentaram instalar seus postos de trabalho em frente ao                

mercado, os quais foram impedidos pela “Dirección General de Regulación Comercial”. As            

pessoas recuaram e tentaram se instalar em outro lugar, embora, alguns continuaram atirando             

pedras e foguetes à polícia e a “Dirección General de Regulación Comercial”. Logo após o               

enfrentamento inicial, por meio de “las Fuerzas de Apoyo y Reacción”. O avanço do grupo               

de policiais fez com que os civis que estavam na rua Manuel Gonzável também se               

refugiassem em suas propriedades privadas.  

Durante a noite do dia 3, aproximadamente 1.815 policiais estaduais e 638 policiais             

federais se espalharam em pontos estratégicos de Tuxcoco o dia seguinte, alguns deles já              

haviam participado do ocorrido durante o dia. Nesta noite, ocorreu uma reunião em que              

participaram autoridades federais distantes, além do Governador e ali definiram a utilização            

da força pública. No dia seguinte, em 4 de maio de 2006, colocaram em prática o que fora                  

definido, detendo os que pareciam ser manifestantes.  

De acordo com a Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) “se efetuaram            

diversas detenções no momento de recuar os manifestantes com gases e isso gera possível              

confusão, propiciando a confusão em deter quem não fazia parte da manifestação. 

A maioria dos detentos relatou que durante os operativos dos dias 3 e 4 de maio,                

sofreu dos mais diversos abusos policiais, que incluíram agressões físicas, ameaças de morte,             

chutes, golpes com “toletes” e insultos e retirada de pertences, não somente no conflito, como               

também nas instalações onde foram detidos e durante suas transferências para la            

Subprocuraduría de Texcoco. Além disso, alguns foram transferidos a hospitais próximos           

pela gravidade das lesões que apresentavam e algumas mulheres relataram caso de abuso             

sexual por parte dos policiais.  

Durante o relato do caso, os representantes solicitaram que fossem excluídos do            

processo os anexos do Estado (defesa): vídeos sobre os acontecidos nos dias 3 e 4 de maio de                  

2006 em São Salvador Atenco); cópia da causa que instruiu o agravo de Ana María Velasco                
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Rodríguez pelos delitos dos atos libidinosos, e, escrito apresentado pelas vítimas dentro da             

causa penal 55/2013 e 166/2014. 

A respeito dos vídeos, os representantes alegaram que embora o Estado tenha            

utilizado os anexos como resposta aos questionamentos dos juízes sobre o número de             

policiais e manifestantes, “os vídeos não contribuíram para determinar o número total de             

policiais e manifestantes que se encontravam no local, como também valorizavam os            

manifestantes incorrendo atos ilícitos e violentos”. 

Cabe aos representantes seguir o debate para defesa das mulheres que sentiram-se            

violadas e relatam terem sido abusadas sexualmente.  

5.2. Posicionamento da defesa 

No dia 3 de maio de 2006, aproximadamente às 7h50, os membros da força policial               

estabeleceram um cordão de segurança em torno da referida propriedade, bloqueando a saída             

e entrada dos camponeses da FPDT para um melhor controle da manifestação. Após 1h30,              

um grupo de cerca de 200 pessoas manifestantes protestavam em frente ao mercado,             

bloqueando o acesso a estrada Los Reyes-Lechería. Na oportunidade, os manifestantes           

queimaram pneus no local, carregavam facões, bombas de molotov, foguetes, muitas pedras,            

varas e um canhão caseiro. Além disso, durante o bloqueio, membros da FPDT mantiveram              

os policiais como alvos de suas revoltas. Sendo alguns policiais cercados e espancados. O              

confronto durou aproximadamente 30 minutos. Motivada pelos enfrentamentos, la Agencia          

de Seguridad Estatal do Mexico iniciou um operativo policial para deter os manifestantes que              

se encontravam na rua Manuel González e intervindo cerca de 300 policiais.  

Cabe a defesa do estado seguir o debate para defesa dos policiais acusados de abusar               

sexualmente de onze das mulheres detidas.  

Segundo o SCJN e o CNDH, os abusos relatados consistiam em: tatear, tocar, apertar              

seios, nádegas, ânus e vagina. Em alguns casos acima da roupa, e em outros em contato direto                 

com a pele com a introdução de dedos, língua na boca, penetração do órgão masculino na                

vagina, obrigação de sexo oral e introdução de objetos estranhos na vagina. De acordo com as                

alegações, esses atos foram acompanhados de palavras obscenas e ameaças. A maioria das             

mulheres afirmou que através de golpes e ameaças forçam a ficar de cabeça para baixo, olhos                

fechados e, em alguns casos, cobriram seus rostos com suas próprias roupas.  
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6. Posicionamento dos juízes  

Sobre aplicação no Artigo 63.1 da Convenção Americana a Corte indica que é de              

responsabilidade do Estado qualquer violação de uma obrigação internacional que tenha           

causado danos a população, implicando o dever de repará-la adequadamente. 

  

1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta            
Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou               
liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as            
conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem             
como o pagamento de indenização justa à parte lesada. (SAN JOSÉ DA COSTA RICA, 1969) 

 

Cabe aos juízes julgar o caso com a máxima imparcialidade possível. Sendo            

veementes rígidos com suas próprias colocações, a fim de extrair o real acontecido.  
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