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 Honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
 

A Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de São Paulo, representada 

pela professora Carla Osmo, a Clínica de Acesso à Justiça da Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas, representada pela professora Maria Cecília de Araujo Asperti, o 

Centro de Assistência Jurídica Saracura (“CAJU”), representado pela acadêmica de Direito 

Helena Ambiel Corral Camargo e por seu atual presidente, o acadêmico de Direito Linneo Christe 

Adorno Scanavacca, o Núcleo Gênero e Direito da Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, representado pela professora Flavia Portella Püschel e pelas pesquisadoras de 

pós-graduação Luisa Mozetic Plastino e Irene Jacomini Bonetti, e o Observatório da Violência 

Racial do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São 

Paulo, representado pela professora Diana Mendes, com a colaboração das/os acadêmicas/os de 

direito abaixo nomeadas/os, dirigem-se respeitosamente a esta Honorável Corte para apresentar 

escrito de amicus curiae, nos termos do artigo 44 do Regimento da Corte, no Caso José Airton 

Honorato e Outros (Castelinho) vs. Brasil, com foco no tema da responsabilidade civil do Estado 

e das reparações às vítimas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este escrito de amicus curiae tem o objetivo de contribuir com a análise e solução pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) do Caso José Airton Honorato e Outros 

(Castelinho) vs. Brasil (que este documento passa a denominar “Caso Castelinho”), referente à 

execução extrajudicial de doze homens, em 5 de março de 2002, por agentes da segurança pública 

brasileira e às falhas nas respostas dadas pelo Estado diante da ocorrência dessas violações. 

Especificamente, são abordados nesta manifestação os problemas verificados no âmbito dos 

processos cíveis movidos por familiares das vítimas para obterem o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado e o pagamento de indenização pelas mortes de seus entes queridos, os 

quais são representativos de faltas generalizadas em matéria de reparação em casos de mortes 

provocadas pela polícia no Brasil.  

De fato, não há no Brasil reparação integral das execuções extrajudiciais praticadas por 

agentes da segurança pública. Em regra, familiares têm apenas a chance de conseguir indenização, 
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por meio da propositura de ações judiciais individuais contra o Estado, não se cogitando reparação 

para além de compensação financeira. Além disso, as/os familiares se confrontam com diversas 

violações de direitos nos processos de indenização. O funcionamento do Judiciário nesses casos 

não leva em conta as especificidades de situações de violações graves de direitos humanos e 

prejudica os familiares em diferentes dimensões, entre as quais estão o ônus de provar a 

responsabilidade do Estado quando não houve investigação adequada no âmbito criminal; a 

morosidade excessiva; a frequente tentativa de criminalização e punição das vítimas e familiares 

no âmbito dos processos; o fato de que as indenizações, quando concedidas, em sua maioria ficam 

restritas a danos morais para familiares; a fragmentação dos processos com chances altas de 

decisões contraditórias, inclusive relativas ao mesmo evento, quando há mais de uma vítima. O 

Judiciário brasileiro, ainda, não considera marcadores de raça e gênero ao apreciar esses processos, 

como seria necessário.  

Um diagnóstico sobre a atuação do Judiciário brasileiro em ações de indenização por 

mortes provocadas pela polícia não é algo simples de se realizar. As ações, movidas 

individualmente pelas famílias, correm em foros distintos e as ferramentas de busca que permitem 

chegar a elas são muito limitadas.1 Ainda que se possuam os números dos processos e/ou os nomes 

das partes autoras, caso os processos não estejam digitalizados é difícil na prática acessar os seus 

documentos. Fazer menção a essas dificuldades é pertinente não apenas como uma das 

justificativas da relevância deste escrito de amicus curiae, mas também para chamar a atenção da 

CorteIDH para uma opacidade, no Brasil, em relação a dados sobre reparação de vítimas de 

violações graves de direitos humanos, os quais seriam fundamentais para a proteção dos direitos 

humanos no país. 

Nesta manifestação, a omissão do Estado brasileiro em oferecer reparação integral em casos 

de mortes provocadas pela polícia, as inadequações do processo civil brasileiro, os problemas no 

funcionamento do Judiciário em processos de indenização movidos por familiares nesse tipo de 

caso, e as falhas verificadas especificamente nos oito processos movidos por familiares das vítimas 

do Caso Castelinho, são analisados à luz da jurisprudência da CorteIDH. Como será mostrado, há 

 
1 Um esforço no sentido de sistematizar processos dessa natureza é descrito em MACHADO, Marta; MACHADO, 
Maíra; FONSECA, Anderson Lobo da. Estado contra familiares de vítimas? O massacre do Carandiru e os limites 
das ações judiciais de indenização em casos de graves violações de direitos humanos. Revista da Faculdade de 
Direito UFPR, Curitiba, v. 66, n. 1, p. 31-66, jan./abr. 2021. ISSN 2236-7284. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/70152.   
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violação às normas interamericanas e aos parâmetros sedimentados em diversos julgados da 

CorteIDH, especialmente em casos que se inserem na temática da segurança cidadã e direitos 

humanos. Serão apresentadas sobretudo violações identificadas na jurisprudência do estado de São 

Paulo em demandas de indenização por violência policial, que é aquele onde aconteceram as 

execuções extrajudiciais do Caso Castelinho. Nesse mesmo estado ocorreram outros episódios de 

chacinas e massacres levados a efeito pela polícia, como o Massacre do Carandiru (1992), o Caso 

Favela Naval (1997), os Crimes de Maio de 2006 (2006), o Massacre de Várzea Paulista (2012), 

as Chacinas de Osasco e Barueri (2015), o Massacre de Paraisópolis (2019) e o Massacre de 

Guararema (2019).  

Será destacado ainda que, para além de apresentar violações a parâmetros constantes da 

jurisprudência consolidada pela CorteIDH, o Caso Castelinho oferece a oportunidade de a 

CorteIDH dar seguimento ao avanço que recentemente se tem observado na sua jurisprudência, 

com o enfrentamento da discriminação racial2 e de gênero3 que com frequência estão presentes em 

violações de direitos humanos praticadas no continente. O Caso Castelinho é ainda uma chance de 

a CorteIDH voltar maior atenção às falhas nas respostas devidas pelo Estado diante de violações 

de direitos humanos, para além da esfera criminal, como por exemplo já fez no Caso Órdenes 

Guerra e outros vs. Chile4.      

Esta manifestação está organizada da seguinte maneira: em primeiro lugar, são 

apresentados os grupos que aqui pleiteiam atuar neste caso como amicus curiae, com uma breve 

exposição da especialidade e interesse que os qualificam para contribuir com a decisão da 

CorteIDH (seção 1); em seguida, são sintetizados os resultados da análise da jurisprudência da 

CorteIDH pertinentes para o Caso Castelinho, no foco adotado nesta manifestação (seção 2); passa-

 
2 Como será apresentado na seção 2, os julgados da CorteIDH na temática da segurança cidadã até o momento não 
enfrentaram com centralidade a relação entre a violência institucional e a discriminação racial, tal como a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos fez no relatório Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en 
los Estados Unidos, de 2018, e no relatório Situação dos direitos humanos no Brasil, publicado em 2021, e a CorteIDH 
tem feito em julgados relacionados a outras temáticas, a exemplo do Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo 
Antônio de Jesus e seus familiares vs. Brasil, de 2018.  
3 Como será apresentado na seção 2, nos julgados na temática da segurança cidadã a CorteIDH apenas tratou com 
centralidade de casos de discriminação de gênero em casos que envolviam violência sexual. Mais recentemente a Corte 
tem apresentado notáveis avanços nesse campo, como se observou, no ano de 2021, nos casos Manuela e outros vs. 
El Salvador, Barbosa de Souza e outros vs Brasil, Vicky Hernández e outros vs Honduras, e Bedoya Lima e outro vs 
Colômbia.    
4 Corte IDH. Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre 
de 2018. Serie C No. 372. 
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se então a tratar das falhas dos procedimentos existentes no Brasil para responsabilização do Estado 

por violência policial (seção 3) – se expõe como, pela legislação brasileira, se dão processos 

judiciais movidos contra o Estado, com uma série de prerrogativas que com frequência produzem 

demoras excessivas e prejudicam a efetividade de ações sobre violações de direitos humanos (seção 

3.1), bem como a maneira como a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo relativa a 

pedidos de indenização formulados por vítimas de violência policial e seus familiares contraria os 

parâmetros interamericanos, dificultando ou impedindo o exercício do direito à verdade e à 

reparação e favorecendo a repetição das violações (seção 3.2); depois busca-se contribuir com um 

olhar para o problema da letalidade policial desde uma perspectiva de gênero, apresentando os 

impactos diferenciados que atingem  as mulheres, especialmente as mães, nos casos de violência 

policial, bem como exemplos concretos da utilização de estereótipos de gênero pelos operadores 

do sistema de justiça ao longo dos processos judiciais de reparação civil propostos pelas familiares 

das vítimas do Caso Castelinho (seção 4); na sequência, apresentam-se as questões raciais que 

devem ser levadas em conta: a violência policial no Brasil é desigualmente dirigida contra pessoas 

negras, mas a questão racial é desconsiderada pelo Judiciário, tanto nos processos que decorrem 

da abordagem policial de pessoas negras imputando crimes a elas, quanto nos processos em que se 

busca reparação pela violência policial, como ocorreu nos processos de indenização do Caso 

Castelinho, em que se verificou absoluta omissão em abordar a questão racial (seção 5); e, por fim, 

é realizada a análise individual dos processos civis movidos pelos/as familiares das vítimas do 

Caso Castelinho, com a descrição dos pedidos realizados, os principais argumentos de defesa do 

Estado, o teor das principais decisões do Judiciário e dos procedimentos executivos (nos casos de 

procedência), bem como os tempos dos processos nas suas diversas fases, com o objetivo de 

apontar as falhas identificadas nesses processos, considerando os parâmetros interamericanos 

aplicáveis (seção 6). Antes, porém, apresentaremos uma síntese das conclusões alcançadas. 

 
RESUMO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS   

 
Em síntese, o escrito desse amicus curiae, que tem por foco o tema da responsabilidade 

civil do Estado e da reparação, chegou às seguintes conclusões, que relacionam os parâmetros 

interamericanos (objeto da seção 2) com falhas dos procedimentos existentes no Brasil para 

responsabilização do Estado por violência policial (objeto da seção 3), com a análise do problema 
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da letalidade policial a partir de uma perspectiva de gênero (seção 4) e das questões raciais 

envolvidas (seção 5), e com a análise individual dos processos nacionais movidos por familiares 

das vítimas do Caso Castelinho contra o Estado (seção 6):  

 

1.  Violação aos artigos 8º (garantias judiciais) e 25 (proteção judicial), combinados com o artigo 

1.1 (dever geral de garantia) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

 

1.1. Os processos judiciais individuais movidos para obtenção de indenização seguem regras do 

processo civil brasileiro que são inadequadas para atenção aos parâmetros interamericanos de 

reparação de violações graves de direitos humanos: No Brasil, as(os) familiares das vítimas de 

execução extrajudicial que busquem a responsabilização do Estado e reparação pela morte de seus 

entes queridos, na grande maioria das vezes, precisam mover ações judiciais em face do Estado 

com esse objetivo. A ação civil é, de fato, um recurso existente no ordenamento jurídico brasileiro 

que permite a obtenção de reparação por danos provocados por atos ilícitos. No entanto, esse 

recurso não é efetivo para a adequada reparação de violações de direitos humanos, como exige a 

jurisprudência da CorteIDH, porque: 

a) Violações de direitos humanos de impactos coletivos são tratadas como questões de interesse 

individual e privado.  Nas ações, os atores do sistema de justiça enfrentam as violações como se 

fossem questões de conflitos individuais dos familiares das vítimas com o Estado e, na melhor das 

hipóteses, resultam em reparações individuais, quase sempre restritas a indenizações em dinheiro. 

Os processos individuais não resultam em reparações simbólicas ou coletivas, sendo incapazes de 

atender à exigência de reparação integral de violações de direitos humanos. Em nenhum dos 

julgados do TJSP sobre violência policial que analisamos para a presente manifestação foi 

determinado qualquer tipo de reparação que não indenização pecuniária, como atenção médica ou 

psicológica, garantias de não repetição ou medidas de reparação simbólica. 

b) Os processos correm de forma fragmentada e levam a decisões divergentes e mesmo 

contraditórias. Ainda que se trate de violação que gerou diversas mortes, em regra, cada família 

move uma ação judicial diferente e esses processos tramitam de forma independente. Essa 

fragmentação prejudica a compreensão da magnitude do evento e seus efeitos e torna prováveis 

conclusões e resultados diversos em casos que dizem respeito aos mesmos fatos. Foi o que 

aconteceu no Caso Castelinho, no qual, como explicado na seção 6, os oito processos tiveram 
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desfechos completamente diferentes: em alguns dos processos o evento é compreendido pelo 

Judiciário como uma execução sumária, em outros como uma operação regular, em que os agentes 

públicos teriam apenas reagido a uma agressão das vítimas; metade dos processos teve desfecho 

completamente desfavorável às(aos)autoras(es), e mesmo entre os processos com desfecho 

parcialmente favorável há divergências significativas no que diz respeito aos valores concedidos, 

bem como nas exigências atribuídas e no tempo de tramitação, conforme descrito na seção 6.  

c) Não há especialização em casos de direitos humanos e o Estado goza de muitas vantagens nos 

processos. No Estado de São Paulo, as ações contra o Estado tramitam nas varas da Fazenda 

Pública, que tem por competência processar e julgar processos envolvendo o Estado e o Município 

de modo geral, sem qualquer especialização para casos de violações de direitos humanos. Além 

disso, o Estado possui diversas prerrogativas processuais, que dificultam muito a obtenção de 

efetiva reparação pelas vítimas e limita a capacidade de responder às violações de direitos 

humanos, como exposto na seção 3.1. A inadequação do regramento processual e da estrutura 

judiciária levam a tempos excessivos na tramitação processual (a questão da demora excessiva será 

tratada abaixo). 

 

1.2. Os vícios na investigação criminal impactam a esfera da reparação civil: Conforme as regras 

do processo civil brasileiro, são os(as) autores(as) do processo judicial que devem apresentar as 

provas dos fatos que justificam o seu pedido. Assim, quando familiares de execuções extrajudiciais 

buscam judicialmente reparação, na inocorrência de uma produção diligente de provas na esfera 

criminal, fica atribuído a eles(as) o ônus de produzir essas provas, o que contraria a jurisprudência 

da CorteIDH conforme a qual a investigação de violações de direitos humanos não deve ser 

conduzida pelo Estado como uma mera gestão de interesses particulares, dependente da iniciativa 

processual das vítimas ou seus familiares.5 Foi o que ocorreu no Caso Castelinho, em que a 

investigação criminal levada a efeito pelo Estado apresentou diferentes vícios – tais como a falta 

de diligência no manejo das provas e a falta da devida apuração de linhas de investigação 

fundamentais, em especial a de que se tratou de uma emboscada – que prejudicaram a possibilidade 

de obtenção de uma reparação adequada na esfera civil. No Processo 5, por exemplo, o Estado 

 
5 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 
2012. Serie C No. 241, § 129. 
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alegou que caberia à família autora provar que não houve troca de tiros “entre os policiais e os 

meliantes fortemente armados, numa ação policial regular, incapaz de gerar o direito indenizatório” 

e o TJSP reafirmou a tese de um confronto entre policiais e criminosos, julgando improcedente a 

ação. É evidentemente excessivo atribuir aos familiares de vítimas de violência policial o encargo 

de provar que seus entes queridos não adotaram conduta que justificasse que fossem mortos pelos 

policiais.  

 

1.3. Ao contrário de contribuir para a realização do direito à verdade, os processos com 

frequência estigmatizam as vítimas e produzem revitimização. Ainda que não fosse assim, são de 

difícil acesso e portanto incapazes de contribuir para o conhecimento da sociedade a respeito do 

acontecido. A jurisprudência da CorteIDH afirma que familiares de vítimas de violações graves 

como execução extrajudicial têm o direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido, e que os 

processos judiciais nacionais (inclusive os processos de responsabilização do Estado) devem 

contribuir para isso. Isso não acontece no Brasil, tanto em virtude do que foi afirmado acima sobre 

fragmentação e ônus da prova, quanto porque por vezes as vítimas e seus(suas) familiares são 

estigmatizados(as) ou criminalizados(as) no âmbito desses processos, como mostrou a análise de 

julgados do TJSP feita para a presente manifestação, objeto da seção 3.2. Em um dos processos 

relativos ao Caso Castelinho, como exposto na seção 6, o Estado chega a sugerir que um 

“comportamento criminoso” do filho da autora lhe imporia “vexame”, de modo que o pagamento 

de verba indenizatória a título de dano moral implicaria em “enriquecimento ilícito” (Processo n. 

5). Em outro processo do Caso Castelinho, o TJSP usou, para julgar a demanda improcedente, 

afirmações de que os “mortos apresentavam antecedentes criminais, incluindo homicídios e 

roubos”, e que, portanto, “diante do comportamento dos meliantes, não se poderia esperar outra 

atitude da polícia” (Processo n. 3). Com isso, no âmbito dos processos movidos por familiares para 

obterem reparação, se atribui às próprias vítimas a responsabilidade por suas execuções em virtude 

de suposto comportamento pregresso, imputado a partir de visões discriminatórias dos(s) 

juízes(as). Por outro lado, mesmo que não fosse assim, processos individuais de indenização no 

Brasil são incapazes de contribuir para o conhecimento da sociedade sobre o acontecido (dimensão 

coletiva do direito à verdade), porque o acesso a eles é difícil: as ações correm em foros distintos, 

as ferramentas de busca são limitadas e quando não estão digitalizados há muitos obstáculos para 

obtenção de cópias.  
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1.4. O Judiciário brasileiro impõe excessiva exigência de provas para danos materiais. O padrão 

de prova exigido pelo Judiciário para compensação por danos materiais faz com que essa 

compensação seja determinada apenas em uma parcela muito pequena de casos. Dos 293 acórdãos 

do TJSP sobre indenização por violência policial analisados para esta manifestação, 119 tiveram 

pedidos de compensação por danos materiais e apenas 40 tiveram esses pedidos acatados. Em 

muitos casos, a justificativa para a não concessão de compensação por perda de rendimentos 

(pensão) é (i) a não comprovação de que a vítima exercia atividade remunerada e/ou (ii) a não 

comprovação de que a vítima contribuía para o sustento da parte autora. Da mesma maneira, 

especificamente nos processos relativos ao Caso Castelinho, decisões judiciais afastaram a 

condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal a familiares das vítimas com o argumento 

de que não estaria demonstrada sua dependência econômica em relação à vítima (Processos 1 e 4), 

e o Estado alegou ausência de prova de exercício de atividade lícita por parte das vítimas. Porém, 

segundo o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 40% de 

sua força de trabalho no mercado “informal”, isto é, sem registro, o que dificulta a comprovação 

da renda mensal.6 Essa realidade atinge especialmente os segmentos mais pobres da população, 

justamente os mais vitimados pela violência policial. Ademais, ainda que a vítima estivesse 

desempregada ou sem rendimentos regulares no momento de sua morte, conforme a jurisprudência 

da CorteIDH, cabe a compensação por perda de rendimentos que estime o salário que ela poderia 

obter no futuro.7 Da mesma maneira, costuma haver exigência pelo Judiciário brasileiro de 

apresentação de comprovantes das despesas, por exemplo com funeral e gastos médicos, 

diferentemente do que se passa na jurisprudência da CorteIDH, em que esses valores, na ausência 

de comprovação, são fixados por equidade. Conforme descrito na Seção 3, entre os 293 acórdãos 

do TJSP sobre violência policial analisados, nenhum fixou por equidade a compensação por gastos 

efetuados pelas vítimas ou familiares. Tampouco houve indenização por essas despesas nos 

processos relativos ao Caso Castelinho (seção 6). Familiares de vítimas de violência de Estado têm 

 
6https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/07/29/pais-atinge-recorde-de-numero-de-trabalhadores-informais-no-2o-
trimestre-diz-ibge.ghtml 
7 CorteIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentença de 26 mai. 2001 
(reparações e custas), § 79. 
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dificuldades para comprovar esse desembolso (muitas vezes, por falta de recursos próprios, as 

despesas funerárias por exemplo são custeadas por amigos ou conhecidos).  

 

1.5. A fixação de danos imateriais por vezes depende da comprovação de sofrimento, e os valores 

praticados pelo TJSP têm sofrido redução progressiva. Embora seja mais frequente a 

determinação pelo TJSP de indenização por danos imateriais em relação ao que se passa com danos 

materiais, em alguns casos de letalidade policial se exige prova do sofrimento, mesmo em se 

tratando de familiar próximo, diferentemente do que estabelece a jurisprudência da Corte, 

conforme a qual em se tratando de familiar próximo o sofrimento deve ser presumido. Nos 

processos relativos ao Caso Castelinho, o Estado argumentou que deveria ser provada a dor dos 

filhos em decorrência da morte dos pais (Processo 3), e da mãe em relação à morte do seu filho 

(Processo 5). Ademais, a pesquisa de jurisprudência do TJSP revelou que esse tribunal reconheceu 

como titulares do direito à compensação por danos morais, em média, apenas dois membros de 

cada família, número bastante inferior do que aquele verificado em casos semelhantes da CorteIDH 

(em média seis membros de cada família). Essa pesquisa mostrou ainda uma tendência ao longo 

dos anos de diminuição nos valores das indenizações por danos morais arbitrados nas decisões 

judiciais, em razão da depreciação monetária dos valores usualmente determinados pelo TJSP.    

 

1.6. As decisões judiciais raramente mencionam ou aplicam parâmetros internacionais de direitos 

humanos. A pesquisa de jurisprudência do TJSP realizada para a presente manifestação mostrou 

que entre 293 acórdãos, apenas dois mencionaram parâmetros internacionais de direitos humanos. 

Em nenhum dos acórdãos do TJSP no Caso Castelinho parâmetros internacionais de direitos 

humanos foram levados em conta.  

 

1.7. Mesmo quando há sentença definitiva de procedência, as famílias enfrentam dificuldades para 

efetivamente obter a indenização. De acordo com a jurisprudência da CorteIDH, o direito à 

proteção judicial acarreta a exigência de que as decisões judiciais que resolvem o recurso interposto 

pelas vítimas de violações de direitos humanos sejam implementadas, e de que isso não aconteça 
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de forma tardia.8 Como exposto na seção 6, no Caso Castelinho, as/os familiares autoras/es dos 

processos de indenização que tiveram seus pedidos deferidos enfrentam longa demora e 

dificuldades em receber os valores da indenização, mesmo depois de já haver decisão definitiva 

estabelecendo esse seu direito: a média de tempo identificada apenas na fase de execução (ou seja, 

após o trânsito em julgado) dos casos procedentes foi de 9,8 anos, e na maioria desses casos ainda 

não há previsão para a sua conclusão. Em apenas um dos casos analisados houve o efetivo 

recebimento da indenização arbitrada. 

 

1.8. Os processos descumprem a exigência de um prazo razoável de duração: As ações movidas 

contra o Estado por familiares de vítimas letais de ação policial costumam tramitar de forma 

extremamente morosa no Brasil. Pesquisa realizada pelo Núcleo sobre o Crime e a Pena da FGV 

Direito SP acerca do Massacre do Carandiru (1992) demonstrou que os processos de indenização 

relacionados ao massacre demoraram uma média de 22 anos.9 Os processos de indenização no 

Caso Castelinho, especificamente, tiveram todos duração superior a oito anos, sendo que mesmo 

os casos de improcedência tramitaram, em média, por quase uma década, apenas para que os/as 

familiares tivessem uma resposta acerca de sua demanda. A fase recursal, supostamente mais 

simples (por não demandar produção de provas), chegou a durar mais de 9 anos em um dos casos 

(Processo 1), perfazendo uma média de 3,8 anos. Ademais, como demonstrado na seção 6, os 

atrasos nesses processos foram injustificados. Por exemplo, no Processo 1, passaram-se quase 9 

anos e meio desde o julgamento em segunda instância, sem que haja uma decisão definitiva ou que 

seja possível iniciar a execução em favor da autora. No Processo 2, uma diligência de comunicação 

entre os órgãos civil e penal levou praticamente dois anos para ser atendida com uma simples 

certidão sobre o estado da tramitação do processo penal. No Processo 7, a fase instrutória demorou 

quase seis anos, ainda que as provas em si tenham sido consideravelmente simples: oitiva de 

algumas testemunhas (das quais nenhuma estava presente no momento das mortes) e cópia de 

 
8 Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 13 : Protección 
Judicial. San José, C.R. : Corte IDH, 2021, p. 65. 
9 “Famílias de vítimas esperam em média 22 anos por indenização do Massacre do Carandiru”. Ponte Jornalismo. 23 
set. 2022. Disponível em ttps://ponte.org/familias-de-vitimas-esperam-ate-22-anos-por-indenizacao-do-massacre-do-
carandiru/; FERREIRA, Carolina C.; MACHADO, Maira. “Indenizações aos familiares das vítimas do Carandiru”. 
Relatório disponibilizado em 1 set. 2022. Disponível em https://direitosp.fgv.br/sites/default/files/2022-
09/indenizacoes-carandiru-site-fgv-direitosp.pdf. 
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documentos do processo penal, consistentes em laudos e depoimentos que haviam sido coletados 

até aquele momento. Porém, o dado mais expressivo é o tempo de duração da fase de execução, 

ou seja, dos procedimentos necessários após o trânsito em julgado para o efetivo pagamento: a 

média temporal observada foi de 9,8 anos, sendo que, em apenas um dos casos, essa fase foi 

concluída exitosamente até o momento, e são observados lapsos de tempo significativos para 

procedimentos meramente burocráticos. O Processo 2 encontra-se em fase de execução desde 

2013, ou seja, há mais de 9 anos, a qual foi atrasada por mais de 260 dias para realização de cálculo 

pela Contadoria Judicial e mais de 600 dias entre a instauração da fase executiva e a apresentação 

de defesa pela Fazenda Pública; com isso, o processo está em trâmite há mais de 18 anos sem que 

nenhum pagamento tenha sido realizado. O Processo 4 está em fase de execução desde 2011, ou 

seja, há 11 anos. Em janeiro de 2023 completam-se oito anos desde que o pagamento entrou na fila 

de precatórios, não havendo previsão para que efetivamente aconteça. Mais de vinte anos após a 

ocorrência dos fatos, em apenas um dos processos relativos ao Caso Castelinho houve pagamento 

de valores indenizatórios - os quais sequer incluíram o ressarcimento pelas despesas funerárias e a 

pensão por morte pleiteados. 

 

1.9. Os processos violam a proibição de tratamento discriminatório. A jurisprudência da 

CorteIDH a respeito do art. 1.1 da CADH estabeleceu que essa norma implica a obrigação dos 

Estados de respeitarem e garantirem os direitos humanos sem discriminação alguma.10 Mas o 

Judiciário brasileiro desconsidera marcadores de raça e gênero ao analisar as ações judiciais de 

indenização por mortes provocadas pela polícia, prática essa reproduzida nos processos relativos 

ao Caso Castelinho, o que produz consequências negativas para grupos sociais historicamente 

discriminados.  

1.9.1. Discriminação racial. O tema da discriminação é fundamental no Caso Castelinho porque a 

letalidade policial no Brasil e especificamente no estado de São Paulo atinge sobretudo jovens 

homens negros. O relatório da CIDH sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, publicado 

em 2021, ao abordar as violações praticadas por instituições de segurança e órgãos judiciais do 

Estado, constata, a partir de muitos dados, que a política criminal, penitenciária e de segurança 

 
10 Corte IDH. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. 
Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio 
de 2021. Serie C No. 427, § 184. 
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pública do país tem atuado de forma sistemática e generalizada para exterminar pessoas 

afrodescendentes, podendo “se aproximar, perigosamente, de processos que buscam extinguir, no 

todo ou em parte, as pessoas dessa origem étnico-racial”.11 Mas as respostas dadas pelo Estado 

brasileiro, por sua vez, não endereçam o racismo que orienta a violência policial. Nos processos 

por indenização especificamente, as questões raciais estão completamente ausentes, como se pôde 

observar na análise do inteiro teor dos processos relativos ao Caso Castelinho. Essa omissão do 

sistema de justiça brasileiro favorece a perpetuação do racismo nas práticas dos órgãos de 

segurança pública no país.  

1.9.2. Discriminação de gênero. Os  tribunais brasileiros não têm levado em consideração, como 

seria fundamental, os impactos específicos que a letalidade policial produz sobre as mulheres: são 

principalmente mulheres, mães e companheiras, que vivem o luto das mortes provocadas pela 

polícia e que lutam por respostas. São principalmente elas também que ficam como únicas 

responsáveis pelos órfãos e que perdem renda com a morte de pais, filhos e companheiros. Entre 

os acórdãos do TJSP em ações de indenização por mortes decorrentes de intervenção policial 

analisados para a produção desta manifestação, 64% se deram em processos que tinham as mães 

das vítimas como autoras. De forma convergente, entrevistas realizadas por Débora Quintela12 

identificaram que as ativistas que compõem os movimentos de mães compartilham o entendimento 

de que, como mães, eram elas as principais responsáveis por seus filhos e, como tais, as principais 

responsáveis por buscar justiça por suas mortes. Além disso, as intervenções policiais com 

resultado morte também influenciam de maneira direta o direito ao maternar e mesmo a própria 

ideia sobre gestar. É assim necessário que a questão da letalidade policial no Brasil seja enfrentada 

de forma associada ao tema da justiça reprodutiva, atentando-se para as consequências específicas 

das execuções extrajudiciais relacionadas à maternidade. Nos processos relativos ao Caso 

Castelinho, especificamente, o Judiciário brasileiro atuou de forma discriminatória não apenas 

porque não atentou para as especificidades da dor das mães que têm seus filhos executados pelo 

Estado, mas também porque frequentemente fez uso de estereótipos de gênero que resultaram em 

tratamento discriminatório e em violações a direitos das mulheres e seus filhos e filhas. 

 
11  CIDH. Situação dos direitos humanos no Brasil: Aprovado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
em 12 de fevereiro de 2021. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc.9/21, 2021, § 33. 
12 QUINTELA, Débora Françolin. O movimento de mães contra a violência policial nas periferias brasileiras. 
Sociedade e Estado, v. 36, p. 867-890, 2021. 
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2. Violação ao artigo 5º da CADH (integridade pessoal de familiares das vítimas) 

 

Os critérios adotados pela jurisprudência da CorteIDH para caracterização de violação à 

integridade pessoal de familiares – circunstâncias particulares das violações perpetradas contra os 

seus entes queridos (como ocorrência de tortura e/ou execução extrajudicial violenta) e as 

posteriores ações ou omissões das autoridades estatais diante dos fatos – estão presentes no Caso 

Castelinho: as execuções extrajudiciais foram extremamente violentas (mais de 700 tiros, contra 

ao menos parte das vítimas já rendidas), e tanto a investigação quanto os processos movidos por 

familiares para obterem reparação apresentaram muitas falhas. Isso certamente levou ao 

agravamento da angústia e da dor das(os) familiares das vítimas. Cabe lembrar que, conforme a 

jurisprudência da CorteIDH em se tratando de violações graves como execuções extrajudiciais não 

é necessário demonstrar a violação ao art. 5º da CADH, pois o sofrimento é presumido.13 Por outro 

lado, para pessoas não incluídas na categoria “familiares diretos”, é possível demonstrar a 

existência de um vínculo estreito e, consequentemente, a violação à integridade pessoal.14 A maior 

parte das sentenças da CorteIDH sobre violações graves relacionadas com políticas de segurança 

pública dos Estados conclui pela ocorrência de violação à integridade pessoal de familiares. 

 

3. Reparações 

 

O Estado brasileiro se omite em reparar integralmente as execuções extrajudiciais praticadas por 

seus agentes da segurança pública, ao restringir a reparação à possibilidade de as vítimas e/ou 

familiares ingressarem com ações individuais de indenização no Judiciário. Especificamente, a 

reparação que as famílias das vítimas do Caso Castelinho obtiveram ou mesmo podem obter por 

meio dos recursos judiciais nacionais não atendem aos parâmetros interamericanos sobre reparação 

de violações de direitos humanos, porque:  

 

 
13 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 444. 
14 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 445. 
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a) Não se cogitou no Caso Castelinho qualquer outro tipo de reparação que não a indenização, e 

essa ficou restrita aos casos em que ações judiciais fossem movidas por familiares, e essas fossem 

julgadas procedentes em decisão definitiva, seguidas por longo processo de execução. Assim, é 

fundamental que a CorteIDH determine neste caso a adoção de medidas de reabilitação, medidas 

de satisfação e garantias de não repetição, bem como estabeleça que deve ocorrer a adequada e 

efetiva investigação, julgamento e, se for o caso, punição, das pessoas responsáveis pelas 

execuções extrajudiciais. É ainda fundamental que nas reparações a CorteIDH enderece as questões 

raciais e de gênero presentes na letalidade policial no Brasil e nas respostas do (ou devidas pelo) 

Estado brasileiro. 

 

b) Não houve no Caso Castelinho – e não se pratica no Brasil – a indenização de danos imateriais 

sofridos pela vítima direta que morreu em decorrência da violação, tal como a CorteIDH faz em 

sua jurisprudência. É, assim, fundamental que a CorteIDH determine o pagamento de indenização 

por danos imateriais sofridos por todas as vítimas diretas das execuções extrajudiciais no Caso 

Castelinho (a média do valor determinado nas sentenças da CorteIDH analisadas, conforme 

explicado na seção 2, foi de $69.250,00 como compensação a cada vítima morta), a ser paga a seus 

sucessores, bem como inste o Estado brasileiro a passar a compensar o sofrimento das vítimas 

diretas de violações graves de direitos humanos. 

 

c) Apenas quatro processos no Caso Castelinho tiveram algum reconhecimento de direito de 

familiares à indenização por danos morais (e apenas um deles teve sua execução concluída). É, 

assim, fundamental que a CorteIDH determine o pagamento célere de indenização por danos 

imateriais sofridos por todos(as) os(as) familiares das vítimas do Caso Castelinho, lembrando-se, 

que em se tratando de familiares próximos, como mãe e pai, filhas/os, companheiras/os 

permanentes e irmãs/ãos, a Corte presume o sofrimento, sendo desnecessário demonstrá-lo. É 

também necessário que a Corte inste o Estado brasileiro a criar uma política para compensação 

adequada dos danos imateriais sofridos por familiares de vítimas fatais de violações graves de 

direitos humanos. 

 

d) Deve ser determinada a compensação por danos materiais sofridos pelos(as) familiares sem 

exigência de apresentação de documentos comprobatórios. Considerando a realidade 
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socioeconômica brasileira e o alto índice de trabalho informal comentado acima, bem como o fato 

de que a letalidade policial atinge sobretudo a camada mais pobre da população, a determinação 

de compensação por perda de rendimentos, de despesas com funeral, gastos médicos e busca de 

respostas deve ser feita sem que se exija dos(as) familiares das vítimas documentação probatória, 

na linha do que é praticado pela CorteIDH em sua jurisprudência. 

 

   

1. OS GRUPOS QUE REQUEREM ATUAÇÃO COMO AMICUS CURIAE 

 

 Os diferentes grupos que requerem atuar neste caso como amicus curiae e subscrevem esta 

manifestação são constituídos por professoras, pesquisadoras e estudantes de duas universidades 

sediadas no estado de São Paulo - região do Brasil onde ocorreram as violações de direitos 

humanos -, que têm trabalhado em pesquisa e/ou extensão universitária, nas áreas dos direitos 

humanos, do acesso à justiça, da responsabilidade civil, e dos estudos de gênero e raciais. Os 

diferentes grupos, apresentados a seguir, se propuseram a desenvolver em conjunto uma análise 

multidisciplinar das falhas do Estado brasileiro em promover a reparação em casos de mortes 

provocadas por agentes da segurança pública, com foco no Caso Castelinho. 

 A Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de São Paulo (CDH/Unifesp) 

é um projeto de extensão dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Unifesp, criado em 

2020 com o objetivo de promover, de forma interdisciplinar, atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e prática jurídica, integrando docentes e estudantes da Unifesp, em parceria com grupos 

da sociedade civil externos à universidade. Faz parte dos objetivos da CDH/Unifesp trabalhar na 

construção de ações que, por meio da mobilização dos direitos humanos, contribuam com o acesso 

à justiça, a obtenção de respostas por violações de direitos, a construção de políticas públicas que 

promovam a democracia, a busca de condições para uma vida digna e a superação das 

desigualdades.  

 Desde o início de suas atividades a CDH/Unifesp tem se dedicado ao tema da violência 

policial. Junto com outros grupos da Unifesp e com o Centro de Assistência Jurídica Saracura 

("CAJU") da FGV Direito SP, a CDH/Unifesp desenvolve trabalho com o grupo de mães e 

familiares da Chacina de Osasco e Barueri, de 2015. A frente jurídica desse trabalho tem como 

foco as demandas pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado e compensação financeira 
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das famílias, e resultou na elaboração de uma manifestação de amicus curiae em processo movido 

pela mãe de uma das vítimas, em curso no Judiciário do estado de São Paulo. Pela CDH/Unifesp, 

assina esta manifestação a professora de direitos humanos Carla Osmo, coordenadora da 

CDH/Unifesp. Além delas, um conjunto de estudantes de direito da Unifesp, nomeados ao final da 

manifestação, colaborou com a pesquisa sobre os parâmetros interamericanos apresentada na seção 

2.  

 A Clínica de Acesso à Justiça e Advocacia de Interesse Público da FGV Direito SP é 

coordenada pela professora Maria Cecília de Araujo Asperti e é uma disciplina oferecida a 

alunos/as de 3º a 5º ano da graduação em direito da FGV Direito SP. Iniciada em 2018, realizou 

seu primeiro trabalho justamente sobre as ações indenizatórias movidas por familiares das vítimas 

do Massacre do Carandiru, em um estudo que trouxe à tona uma série de deficiências do processo 

civil e do Judiciário brasileiro para lidar com ações indenizatórias e com a reparação das notórias 

violações de direitos humanos perpetradas pelo Estado brasileiro. A clínica é realizada anualmente 

e, em 2022, centrou seus esforços em mapear, por meio de levantamentos empíricos, aspectos 

relevantes sobre o tratamento de ações indenizatórias movidas por familiares e vítimas diretas de 

violência policial, bem como em analisar em profundidade os processos movidos especificamente 

pelos familiares das vítimas do Caso Castelinho.  

 O Centro de Assistência Jurídica Saracura - CAJU é composto por alunos/as, ex-

alunos/as, pesquisadores e professores da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV Direito SP) e tem como propósito de oferecer assistência jurídica gratuita a pessoas 

que não tenham condições de arcar com os custos de advogado e do processo, bem como buscar a 

efetivação do acesso à justiça e de direitos fundamentais na sociedade brasileira. Assim, a 

intervenção do CAJU, neste caso, se dá, sob a representação dos acadêmicos de Direito Helena 

Ambiel e Linneo Christe Adorno Scanavacca, primeiro, sob a égide de sua finalidade institucional 

de defesa do acesso à justiça e dos direitos humanos por meio da atuação judicial em processos 

individuais e coletivos, tanto por meio de intervenção nesses processos, quanto mediante a 

produção técnica e de pesquisas jurídicas capazes de subsidiar debates relevantes na seara jurídica 

em temáticas de interesse social. 

 O Observatório da Violência Racial - OVIR foi criado em 2021 junto ao Centro de 

Antropologia e Arqueologia Forense - CAAF, na Unifesp. Seu surgimento é fruto da política de 

Observatórios da Unifesp e das demandas da comunidade acadêmica dessa universidade, sobretudo 
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de servidoras públicas, estudantes e pesquisadoras negras, além de representantes de lutas e 

movimentos sociais. Como um espaço de estudos, de pesquisa e de ativismo baseado na coleta, 

sistematização e análise de dados sobre o fenômeno da violência racial e do genocídio negro em 

curso no país, o Observatório se dedica a contribuir na construção e a implementação de políticas 

públicas antirracistas. Nesse sentido, para o caso específico, objeto dessa manifestação, busca 

oferecer balizas para identificar e nomear os fenômenos do racismo, da violência racial e do 

genocídio negro nas ações institucionais a ele concernentes. Pelo OVIR/Unifesp, assina esta 

manifestação a professora Diana Mendes, sua coordenadora. 

O Núcleo Gênero e Direito da Faculdade de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas é coordenado pela professora Flavia Portella Püschel e foi criado em 2020 com o objetivo 

de produzir conhecimento científico sobre problemas brasileiros que envolvam tensões na 

interação entre direito, instituições, políticas públicas e questões de gênero, interseccionadas com 

outros marcadores sociais da diferença como raça, classe, identidade, orientação sexual, etc. Para 

isso desenvolve projetos de pesquisa coletivos e individuais que buscam: (i) iluminar o modo como 

o direito participa da criação e manutenção de estruturas hierárquicas de gênero na experiência 

brasileira e (ii) desenvolver medidas para a promoção da igualdade de gênero por meio do direito. 

A intervenção do Núcleo nesta manifestação, assinada pela professora Flavia Portella Püschel e 

pelas pesquisadoras de pós-graduação Irene Jacomini Bonetti e Luisa Mozetic Plastino, visa 

contribuir para tornar visível a relevância de questões de gênero em casos de letalidade policial, 

especificamente no caso Castelinho, atribuindo centralidade às experiências das mulheres em sua 

luta por justiça pela perda de familiares.  

 

 

2. OS PARÂMETROS INTERAMERICANOS PERTINENTES À 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E À REPARAÇÃO NO CASO CASTELINHO 

 

  O estudo dos parâmetros interamericanos realizado para embasar esta manifestação teve 

por foco a interpretação dos artigos 8º e 25, combinados com o artigo 1.1 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (CADH), no que se refere às regras que devem ser observadas na 

investigação e processos nacionais de responsabilização por violações de direitos humanos, e a 

jurisprudência sobre o artigo 5º da CADH, para compreensão das situações em que se configura 
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violação do direito à integridade pessoal de familiares de vítimas de violações de direitos humanos 

em decorrência de falhas na investigação e processos de responsabilização. Ainda, o estudo se 

debruçou sobre as reparações determinadas pela CorteIDH em casos semelhantes. 

Para uma primeira aproximação à jurisprudência interamericana sobre esses temas, foram 

usados os cadernos de jurisprudência da CorteIDH sobre devido processo,15 proteção judicial16 e 

direito à integridade pessoal,17 bem como bibliografia sobre a jurisprudência interamericana. Em 

seguida, alguns documentos do sistema interamericano sobre segurança cidadã e direitos humanos 

foram selecionados para análise qualitativa: os relatórios da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humano18 e 

Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos, de 2018,19 e o 

caderno de jurisprudência da CorteIDH n. 25, Orden público y uso de la fuerza, de 202020. Esse 

caderno de jurisprudência foi também adotado como referência para seleção das sentenças da 

CorteIDH que seriam analisadas. Das trinta e uma sentenças às quais ele faz referência, foram 

incluídas no universo a ser examinado as treze consideradas mais próximas ao Caso Castelinho 

(casos de morte provocada por agentes de Estado)21 e as dez consideradas parcialmente pertinentes 

(casos de violência praticada por agente de Estado sem resultado morte e de morte sem prova de 

participação ativa ou direta de agentes do Estado).22 A partir da análise das sentenças da Corte 

 
15 CorteIDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 : Debido 
Proceso. San José, C.R. : Corte IDH, 2020. 
16 CorteIDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 13 : Protección 
Judicial. San José, C.R. : Corte IDH, 2021. 
17 CorteIDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 10 : Integridad 
Personal. San José, C.R. : Corte IDH, 2021. 
18 CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 dez. 2009. 
19 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018.  
20 CorteIDH. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N. 25: Orden público 
y uso de la fuerza. San José, C.R.: CorteIDH, 2020. 
21 1. Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs Venezuela (2006); 2. Servellón García y otros vs Honduras 
(2006); 3. Masacre de La Rochela vs. Colombia (2007); 4. Zambrano Vélez y otros vs Ecuador (2007); 5. Pacheco 
Teruel y otros vs. Honduras (2012); 6. Hermanos Landaeta Mejías y otros vs Venezuela (2014); 7. Cruz Sánchez y 
otros vs. Perú (2015); 8. García Ibarra y otros vs. Ecuador (2015); 9. Favela Nova Brasília vs. Brasil (2017); 10. 
Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela (2017); 11. Alvarado Espinoza y otros vs México (2018); 12. Díaz Loreto y 
otros vs. Venezuela (2019); 13. Bulacio vs. Argentina (2003). 
22 1. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009); 2. Cepeda Vargas vs. Colombia (2010); 3. Defensor 
de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala (2014); 4. Espinoza Gonzáles vs. Perú (2014); 5. Herrera Espinoza y 
otros vs. Ecuador (2016); 6. Valencia Hinojosa vs. Ecuador (2016); 7. Acosta y otros vs Nicaragua (2017); 8. 
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nesses vinte e três casos foi feito o levantamento e sistematização das informações relevantes 

identificadas.  

Os relatórios e as sentenças da CorteIDH em matéria de segurança cidadã e direitos 

humanos são pertinentes para a análise do Caso Castelinho, em primeiro lugar, por trazerem 

parâmetros sobre o uso legítimo da força pelos Estados. Nesse sentido, o relatório da CIDH 

Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos destaca que no 

cumprimento pelos Estados de suas obrigações em matéria de segurança e ordem pública o uso da 

força deve ser excepcional, um recurso último, limitado qualitativa e quantitativamente, voltado a 

impedir a ocorrência de um mal maior, na linha do que também estabelecem o Código de Conduta 

para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela ONU em 1979, e os 

Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pela ONU em 1990. O relatório da CIDH sublinha 

que o uso da força deve ser guiado pelos princípios da legalidade, absoluta necessidade 

(inexistência de meios menos prejudiciais para salvaguardar a vida das pessoas que se busca 

proteger) e proporcionalidade (moderação das ações considerando as circunstâncias da ameaça ou 

perigo oferecido e esforço por minimizar os danos decorrentes).23  

A jurisprudência da CorteIDH analisa o uso da força por agentes de Estado considerando 

três momentos fundamentais: a) as ações preventivas (existência de um marco jurídico adequado, 

equipamentos e treinamento dos agentes apropriados); b) as ações concomitantes aos fatos (uso 

das armas de fogo como último recurso, finalidade legítima, absoluta necessidade e 

proporcionalidade); e c) as ações posteriores aos fatos (devida diligência e humanidade no respeito 

e garantia do direito à vida). 24 Sobre a exigência de proporcionalidade, a Corte afirmou que: 
[…] el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo 
cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su 
respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes 
deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de 

 
Escaleras Mejía y otros vs. Honduras (2018); 9. Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México (2018); 
10. Hernández vs. Argentina (2019). 
23 CIDH. Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, §§ 201-209.  
24 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, §§ 124-148. 
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cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con 
ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda.25 

 

De acordo com a jurisprudência da CorteIDH, “[…] el uso excepcional de la fuerza letal 

deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado 

en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o 

amenaza que se pretende repeler”.26 Ainda, os agentes de Estado devem distinguir entre as pessoas 

que por suas ações constituem uma ameaça iminente de morte ou lesão grave e aquelas que não 

representam essa ameaça, sendo apenas legítimo o uso da força em face das primeiras. A privação 

da vida que se tenha produzido de forma arbitrária, por exemplo como resultado do uso da força 

de forma ilegítima, excessiva ou desproporcional, viola o artigo 4.1 da CADH.27  

Mas, considerando o escopo da presente manifestação de amicus curiae, a principal 

intenção com a análise dos documentos mencionados foi identificar o entendimento do sistema 

interamericano a respeito das regras a serem observadas na investigação e processos (seção 2.1), 

sobre violação à integridade pessoal de familiares (seção 2.2), sobre proibição de discriminação, 

(seção 2.3) e reparações devidas (seção 2.4). A seguir apresentamos de forma sintética os 

resultados dessas análises, nos pontos que entendemos mais pertinentes para o objeto desta 

manifestação de amicus curiae. 

  

 
25 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, § 134. 
26 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 263. 
27 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, §§ 261-266. 
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2.1. Parâmetros referentes à investigação das violações e aos processos de responsabilização 

(artigos 1.1, 8º e 25 da CADH) 

 
O artigo 8º da CADH trata do direito a “garantias judiciais”, as quais são interpretadas 

como correspondentes ao direito a um processo justo, ou ao devido processo legal.28 Nos termos 

de opinião consultiva dada pela Corte, são abarcadas por essa disposição “[...] las condiciones que 

deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones 

están bajo consideración judicial”,29 tanto em processos penais quanto em processos de outra 

natureza, como civis ou trabalhistas. Por sua vez, o artigo 25 da CADH traz o direito à “proteção 

judicial”, também chamado de direito a um recurso efetivo ou de direito de acesso à justiça, ou ao 

Judiciário.30 É uma disposição que se origina na preocupação de que todas as pessoas tenham 

algum instrumento judicial para proteção contra violações de direitos, como, antes da CADH, já 

constava do artigo 18 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem31 e do artigo 8º 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos.32 A CorteIDH a considera um pilar do Estado de 

Direito.33  

 
28 “Artigo 8. Garantias judiciais 
 1.      Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal 
ou de qualquer outra natureza.” 
29 Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, par. 28, apud CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 : 
Debido Proceso. San José, C.R. : Corte IDH, 2020, p. 6. 
30 “Artigo 25.  Proteção judicial 
1.         Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes 
ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam 
atuando no exercício de suas funções oficiais.” 
31 “Artigo XVIII.  Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos.  Deve poder contar, 
outrossim, com processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em 
seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente”. 
32 “Artigo 8° 
Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais competentes contra os actos que violem os 
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.” 
33 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos No. 13 : Protección Judicial. San José, C.R. : Corte IDH, 2021, p. 13. 
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Já o artigo 1.1 da CADH contém a “obrigação de respeitar os direitos”, também 

denominada “dever geral de garantia”, uma norma de caráter geral utilizada como referência para 

a interpretação dos diferentes direitos específicos contidos na Convenção. Dela se extrai que os 

Estados-parte na CADH não têm apenas a obrigação de respeitar os direitos humanos nela previstos 

(obrigação negativa), possuem também o dever de adotar as medidas necessárias para garantir o 

exercício desses direitos (obrigação positiva), sem qualquer discriminação.34  

A jurisprudência da CorteIDH desenvolveu uma interpretação conjunta dessas três 

disposições, que incorporou doutrina construída inicialmente em votos em separado do juiz 

brasileiro Cançado Trindade35. A doutrina da complementaridade infere da integração desse 

conjunto de disposições um direito de acesso à justiça em sentido amplo, abarcando investigação 

diligente, processos com garantias e o efetivo cumprimento das sentenças. De acordo com o juiz 

Cançado Trindade, essa “hermenêutica integradora” seria importante para proporcionar uma visão 

integral da violação de direitos humanos, e assim possibilitar uma reparação adequada. Com ela, 

ficaria evidente que os recursos judiciais são ilusórios sem a garantia do devido processo e, da 

mesma maneira, regras de devido processo não possibilitam a proteção de direitos se não há 

efetivamente acesso ao Judiciário frente a violações. 36 

São regras específicas derivadas pela jurisprudência interamericana dos artigos 8º e 25, 

combinados com o artigo 1.1 da CADH, pertinentes à presente manifestação de amicus curiae: 

 
34 “Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 
 1.         Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e 
a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.” 
35 ROJAS, Gerardo Bernales. El acceso a la justicia en el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos. Revista Ius et Praxis, Año 25, No 3, 2019, pp. 277-306; BURGORGUE-LARSEN, Laurence; TORRES, 
Amaya Úbeda de. Les grandes décisions de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme. Bruxelles : Bruylant, 
2008. Segundo Burgorgue-Laresen e Torres, a visão defendida por Cançado Trindade passou a ser incorporada nas 
sentenças da CorteIDH a partir do julgamento do caso Castillo Páez vs Peru, de 1997 (BURGORGUE-LARSEN, 
Laurence; TORRES, Amaya Úbeda de. Les grandes décisions de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme. 
Bruxelles : Bruylant, 2008, p. 723).  
36 Voto em separado de Cançado Trindade no Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, par. 28. Nos termos de outro julgado da CorteIDH, “la jurisprudencia de la 
Corte ha trazado un estrecho vínculo entre los alcances de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana. De esta manera, se ha establecido que los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrar 
normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, pero también la obligación de 
asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte de sus autoridades judiciales, en procedimientos con las 
garantías adecuadas y deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal” (Corte IDH. 
Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2017, § 176).    
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a) Investigação séria, efetiva e imparcial das violações, como atribuição do Estado: a 

investigação de violações de direitos humanos deve seguir regras de devida diligência. Em casos 

de execuções extrajudiciais, deve-se seguir o Manual sobre a Prevenção e Investigação Efetiva de 

Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias das Nações Unidas, que prevê medidas como a 

recuperação e preservação do material probatório relacionado à morte, a identificação de possíveis 

testemunhas e obtenção de suas declarações, a determinação da causa, forma, lugar e momento da 

morte, bem como de qualquer procedimento ou prática que possam tê-la provocado, a investigação 

exaustiva da cena do crime.37 É necessário que sejam realizadas todas as atuações e averiguações 

necessárias para a determinação das circunstâncias das mortes, não podendo o Estado se omitir em 

buscar o esclarecimento de parte dos fatos, como ocorreu por exemplo no Caso Hermanos Landaeta 

Mejías, em que linhas de investigação de duas mortes foram realizadas separadamente, apesar dos 

indícios das relações entre elas.38 Ademais, a investigação não pode ser realizada pelas mesmas 

autoridades suspeitas de terem praticado as violações, e deve ser levada a efeito de ofício pelo 

Estado, ou seja, não pode depender da iniciativa das vítimas: “[…] debe ser asumida por el Estado 

como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 

procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”.39  

Como será exposto, no Caso Castelinho, como costuma acontecer em casos de execuções 

extrajudiciais praticadas pela polícia no Brasil, as diferentes falhas que a investigação criminal 

apresentou – tais como a falta de diligência no manejo das provas e a falta da devida apuração de 

linhas de investigação fundamentais, em especial a de que se tratou de uma emboscada – têm por 

consequência a atribuição às vítimas do ônus de fazer prova dos fatos em seus processos 

individuais de indenização. É o que se verificou, por exemplo, no processo identificado na Seção 

6 como Processo 5, em que o Estado alegou que caberia à família autora provar que não houve 

troca de tiros “entre os policiais e os meliantes fortemente armados, numa ação policial regular, 

 
37 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 120. 
38 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, §§ 214-225. 
39 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 
2012. Serie C No. 241, § 129. 
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incapaz de gerar o direito indenizatório” e o TJSP reafirmou a tese de um confronto entre policiais 

e criminosos, julgando improcedente a ação. No Processo 7, o juízo civil realizou uma longa fase 

de produção de provas, dificultada pela falta de comunicação com juízo criminal, que levou à 

conclusão em primeira instância pela responsabilidade do Estado pela morte, mas esse 

entendimento foi, revisto pela segunda instância, a despeito de toda a instrução realizada ao longo 

de quase oito anos.  

 

b) Existência de um recurso idôneo e efetivo: o recurso não pode existir apenas formalmente, ele 

deve levar a uma resposta efetiva das autoridades, que permita estabelecer o que aconteceu (se 

ocorreram violações de direitos humanos), determinar as responsabilidades e levar a uma reparação 

adequada. A determinação das responsabilidades – tanto gerais do Estado quanto individuais – é 

considerada um meio para o estabelecimento da verdade e para a erradicação da impunidade.40 

Assim, é uma decorrência dos artigos 8º e 25, combinados como o artigo 1.1 da CADH, que haja 

internamente nos Estados recursos capazes de proporcionar efetivamente a determinação da 

responsabilidade do Estado e a reparação adequada dos danos provocados pela violação.41 A Corte 

avalia não apenas a existência de recursos no ordenamento jurídico nacional, mas também a efetiva 

conduta das autoridades judiciais no âmbito desses recursos, e a capacidade de estes darem 

resultado e responderem às violações de direitos humanos.42  

Como será exposto, no Brasil a obtenção de compensação financeira por familiares de 

vítimas fatais da ação da polícia depende de que essas/es familiares movam ações judiciais, que 

seguem o rito padrão de processos movidos contra o Estado, os quais não atendem às 

especificidades das situações de violações graves de direitos humanos e, dessa maneira, dificultam 

muito a obtenção da indenização. As ações do Caso Castelinho, mesmo tratando de fatos idênticos, 

tiveram desfechos completamente diversos, como explicado na Seção 6, sendo que dos oito 

processos analisados, em apenas um foi identificado o recebimento de alguma compensação a 

 
40 CorteIDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 : Debido 
Proceso. San José, C.R. : Corte IDH, 2020, p. 63. 
41 Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 13 : Protección 
Judicial. San José, C.R. : Corte IDH, 2021, p. 5. 
42 Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 13 : Protección 
Judicial. San José, C.R. : Corte IDH, 2021, p. 8.  
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título de danos morais. Em nenhum caso se verificou até o momento o efetivo pagamento, pelo 

Estado, de indenização por perdas materiais.    

 

c) Realização do direito à verdade: A CorteIDH infere da combinação dos artigos 8º, 25 e 1.1 da 

CADH a existência de um direito das vítimas ao estabelecimento da verdade sobre graves violações 

de direitos humanos e afirma que os processos judiciais de responsabilização são meios por 

excelência para estabelecimento dessa verdade. Nesse sentido, afirma que comissões da verdade 

não substituem o dever do Estado de determinar a verdade por meio de processos individuais de 

responsabilização individual ou estatal,43 bem como que, embora em casos de execução 

extrajudicial a via penal tenha um papel principal, outros procedimentos podem resultar úteis como 

complemento para o estabelecimento da verdade, tais como os processos tramitados em jurisdições 

nacionais disciplinares e contenciosos administrativos.44 A realização do direito à verdade, de 

acordo com a jurisprudência da CorteIDH, além de ser uma obrigação derivada das referidas 

disposições, também constitui um meio de reparação para as vítimas e seus familiares,45 e fornece 

à sociedade instrumentos para evitar a repetição das violações.46  

Como será exposto, os processos de indenização no Caso Castelinho, como costuma 

acontecer em ações movidas por familiares de vítimas fatais da polícia, não são capazes de 

contribuir com a realização do direito à verdade, na medida em que os processos individuais correm 

de forma fragmentada em juízos distintos, as falhas na investigação criminal prejudicam a prova 

no processo civil, e é frequente que as vítimas ou familiares sejam criminalizadas ou estigmatizadas 

no âmbito desses processos, nas narrativas da procuradoria do Estado no âmbito desses processos 

ou mesmo do Judiciário. Ainda, como descrito na Seção 6, os julgamentos das ações indenizatórias 

 
43 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 166, § 128. 
44 Corte IDH. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, § 130. 
45 “Este derecho a la verdad, que se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los 
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, 
a través de la investigación y el juzgamiento, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un 
medio importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer” (Corte 
IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie 
C No. 166, § 149). 
46 Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 : Debido 
Proceso. San José, C.R. : Corte IDH, 2020, p. 60. 
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assumiram visões diversas, por vezes antagônicas, dos fatos do caso, culminando em desfechos 

também contraditórios em termos de reparação dos/as familiares. Ainda que não fosse assim, os 

processos de indenização não contribuem para a realização da dimensão coletiva do direito à 

verdade em razão das dificuldades de acesso apresentadas na introdução desta manifestação. 

 

d) Garantia de cumprimento das decisões judiciais: o direito à proteção judicial acarreta a 

exigência de que as decisões judiciais que resolvem o recurso interposto pelas vítimas de violações 

de direitos humanos sejam implementadas, e de que isso não aconteça de forma tardia47  

Como será exposto na Seção 6, no Caso Castelinho, as/os familiares autoras/es dos 

processos de indenização que tiveram seus pedidos deferidos enfrentam longa demora e 

dificuldades em receber os valores da indenização, mesmo depois de já haver decisão definitiva 

estabelecendo esse seu direito: a média de tempo identificada apenas na fase de execução (ou seja, 

após o trânsito em julgado) dos casos procedentes foi de 9,8 anos. Ainda, em apenas um dos casos 

analisados houve o efetivo recebimento da indenização arbitrada. 

 

e) Prazo razoável de duração da investigação e dos processos de responsabilização: O art. 8º da 

CADH fala em “prazo razoável” e o art. 25, em recurso “rápido”. Diante disso, a CorteIDH afirma 

que não pode haver atrasos injustificados na investigação ou nos processos judiciais de 

responsabilização. O “prazo razoável” é apreciado considerando-se a duração total do 

procedimento, até decisão definitiva.48 Uma demora prolongada constitui em si uma violação de 

direitos humanos. São critérios utilizados pela CorteIDH para avaliar se o tempo de duração de um 

processo por violação de direitos humanos foi razoável: 1. Complexidade do caso (complexidade 

da prova/da averiguação dos fatos, pluralidade de sujeitos processuais ou quantidade de vítimas, 

tempo transcorrido desde a violação, contexto em que a violação ocorreu…); 2. Atividade 

processual da parte interessada (a parte interessada não pode ter atrapalhado o andamento do 

processo ou contribuído para prolongá-lo); 3. Conduta das autoridades judiciais (produção de 

dilações excessivas, lapsos de inatividade sem explicação, demora para a tomada de providências); 

 
47 Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 13 : Protección 
Judicial. San José, C.R. : Corte IDH, 2021, p. 65. 
48 Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 : Debido 
Proceso. San José, C.R. : Corte IDH, 2020, p. 170. 
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e 4. Situação jurídica da pessoa envolvida no processo (se a passagem do tempo incide de maneira 

relevante na situação jurídica do indivíduo, é necessário que o processo seja resolvido em tempo 

mais breve). Cabe ao Estado demonstrar as razões pelas quais um processo ou um conjunto de 

processos demorou mais do que seria razoável e, caso ele não o faça, a Corte tem amplas 

atribuições para fazer as suas próprias avaliações a respeito.49  

Como será exposto, os processos de indenização no Caso Castelinho, tiveram atrasos 

injustificados, levando a uma demora violadora dos artigos 8º e 25, combinados com o art. 1.1 da 

CADH. Isso costuma acontecer em ações movidas contra o Estado por familiares de vítimas letais 

de ação policial: à exemplo, pesquisa realizada pelo Núcleo sobre o Crime e a Pena da FGV Direito 

SP acerca do Massacre do Carandiru (1992) demonstrou que os processos de indenização demoram 

uma média de 22 anos50. 

 

2.2. Parâmetros para aferição da violação do direito à integridade pessoal de familiares das 

vítimas em virtude das falhas nas respostas do Estado (art. 5º da CADH). 

 
Conforme o artigo 5.1 da CADH, relativo ao direito à integridade pessoal, “Toda pessoa tem 

o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral”. A Corte considera que 

violações graves de direitos humanos podem também acarretar violação ao direito à integridade 

pessoal dos familiares das vítimas, por lhes provocar grande sofrimento e angústia. Em casos de 

desaparecimento forçado, a CorteIDH entende que a violação à integridade psíquica e moral de 

familiares é uma consequência direta da prática, em razão do sofrimento severo que provoca.51 

 
49 CorteIDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 : Debido 
Proceso. San José, C.R. : Corte IDH, 2020, p. 169; Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco 
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C 
No. 371, §§ 306-309. 
50 “Famílias de vítimas esperam em média 22 anos por indenização do Massacre do Carandiru”. Ponte Jornalismo. 
23 set. 2022. Disponível em ttps://ponte.org/familias-de-vitimas-esperam-ate-22-anos-por-indenizacao-do-massacre-
do-carandiru/; FERREIRA, Carolina C.; MACHADO, Maira. “Indenizações aos familiares das vítimas do 
Carandiru”. Relatório disponibilizado em 1 set. 2022. Disponível em https://direitosp.fgv.br/sites/default/files/2022-
09/indenizacoes-carandiru-site-fgv-direitosp.pdf.  
51 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2018. Serie C No. 370, § 263. 
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Mas em casos de outras violações graves, como massacres, execuções extrajudiciais, tortura e 

violência sexual,52 a CorteIDH também concluiu que a violação à integridade pessoal ocorreu. 

São fatores relevantes para a constatação da ocorrência de violação à integridade pessoal de 

familiares as circunstâncias particulares das violações perpetradas contra os seus entes queridos 

(como ocorrência de tortura e/ou execução extrajudicial violenta) e as posteriores ações ou 

omissões das autoridades estatais diante dos fatos.53 Em especial, a demora e a ocorrência de erros 

na identificação dos cadáveres,54 e falhas na investigação e nos processos de responsabilização são 

entendidos como violadores da integridade pessoal de familiares.55 Por exemplo, no caso Caso 

Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, a Corte afirmou que “[…] el grupo familiar en 

su conjunto ha sufrido afectaciones derivadas de la ausencia de una investigación completa, 

diligente y efectiva y por la falta de acceso a la justicia, lo que agudizó los sentimientos de dolor, 

impotencia y angustia”.56 

A Corte ainda considera relevante para a caracterização da violação ao artigo 5º da CADH o 

fato de se tratar de “familiares diretos” ou de pessoas com vínculos particularmente estreitos com 

as pessoas mortas.57 Entende como familiares diretos mães e pais, filhas e filhos, esposas e esposos, 

companheiras e companheiros permanentes.58  

Em alguns casos a Corte já exigiu prova dos impactos dos fatos sobre os familiares,59 

considerando, por exemplo, declarações testemunhais escritas e presenciais, exame pericial 

 
52 Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, § 321. 
53 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 128. 
54 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 
2012. Serie C No. 241, § 70. 
55 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 132. 
56 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, § 286. 
57 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, § 281; Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y 
otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C 
No. 292, § 443. Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, § 264. 
58 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 444. 
59 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 135. 
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psicológico e relatórios sobre o impacto psicossocial para os familiares.60 Em outros, no entanto, 

afirmou que as condições da morte e posterior conduta ou omissão do Estado “[...] acarrean a sus 

familiares más cercanos un daño inmaterial propio de la naturaleza humana, por lo cual no es 

necesario demostrarlo”.61 No Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, relativo a execuções 

extrajudiciais, a Corte afirmou que em se tratando de violações graves como massacres, 

desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais não é necessário demonstrar a violação ao 

artigo 5º da CADH, pois “[...] opera una presunción iuris tantum y, en consecuencia, una inversión 

de la carga argumentativa, en la que ya no corresponde probar la violación del derecho a la 

integridad psíquica y moral de tales ‘familiares directos’, sino que corresponde al Estado desvirtuar 

la misma”.62 E no Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela, afirmou que a presunção aplicável aos 

familiares diretos também o é “[...] a las hermanas y hermanos de las víctimas, salvo que se 

demuestre lo contrario por las circunstancias específicas del caso”.63   

Por outro lado, a Corte afirmou ser possível demonstrar a existência de um vínculo estreito 

e, consequentemente, a violação à integridade pessoal de pessoas não incluídas na categoria 

“familiares diretos”: 
Respecto de aquellas personas sobre las cuales el Tribunal no presumirá una afectación del 
derecho a la integridad personal por no ser familiares directos, la Corte evaluará, por ejemplo si 
existe un vínculo particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que permita a la 
Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal. La Corte también podrá evaluar 
si las presuntas víctimas se han involucrado en la búsqueda de justicia en el caso concreto, o si 
han padecido un sufrimiento propio como producto de los hechos del caso o a causa de las 
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos.64 

 

 
60 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, § 281; Corte IDH. Caso Favela Nova 
Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. 
Serie C No. 333, § 270. 
61 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 
2012. Serie C No. 241, § 74. 
62 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 444. 
63 Corte IDH. Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de noviembre de 2019. Serie C No. 392, § 136. A extensão da presunção a irmãs e irmãos também 
foi feita em Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, § 320. 
64 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 445. 
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A violação à integridade pessoal de familiares também deve ser comprovada, segundo a 

Corte, “[...] al no tratarse de un caso que se corresponda con una violación grave a los derechos 

humanos en términos de su jurisprudencia”.65 

A Corte sintetizou da seguinte maneira os critérios que pode considerar nessa avaliação, sobre 

a violação da integridade pessoal de pessoas ligadas às vítimas que não sejam familiares diretos: 

a) a existência de um vínculo familiar estreito; b) as circunstâncias particulares da relação com a 

vítima; c) a forma como a pessoa se envolveu na busca por justiça; d) as respostas oferecidas pelo 

Estado às ações realizadas; e) o contexto de um regime que impedisse o acesso à justiça; e f) a 

incerteza de familiares em razão do desconhecimento do paradeiro das vítimas.66 

No Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, que, tal como o Caso Castelinho, trata de 

execuções extrajudiciais praticadas pela polícia no Brasil, a Corte entendeu, em relação a parte dos 

familiares das vítimas, estar demonstrado que padeceram de sofrimento e angústia profundos em 

detrimento de sua integridade física e moral “[...] como consecuencia de la falta de investigación, 

juzgamiento y sanción de los responsables de las muertes de sus familiares”.67 De acordo com a 

sentença, a falta de investigação das mortes provocou “[...] extrema desprotección y vulnerabilidad 

en la cual permanecen hoy en día. Además, estas personas han tenido efectos en el desarrollo 

normal de sus actividades diarias y en su proyecto de vida en general”.68 Em relação a outros 

familiares a Corte concluiu não haver nenhum elemento de prova da afetação de sua integridade 

psíquica e moral. 

Entre as vinte e três sentenças mencionadas no caderno de jurisprudência sobre segurança 

cidadã e direitos humanos analisadas para a elaboração desta manifestação, dezoito concluem pela 

ocorrência de violação à integridade pessoal de familiares das vítimas diretas. Entre as treze 

sentenças referentes a violações que envolveram mortes e desaparecimentos provocados por 

agentes de Estado, dez concluíram que houve violação à integridade pessoal de familiares das 

vítimas diretas. 

 
65 Corte IDH. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 
de noviembre de 2019. Serie C No. 395, § 148. 
66 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, § 445. 
67 Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 
de febrero de 2017. Serie C No. 333, § 271. 
68 Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 
de febrero de 2017. Serie C No. 333, § 272. 
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2.3. Parâmetros referentes à proibição de discriminação 

 

Os documentos do SIDH passaram nos últimos anos a dar maior atenção à discriminação 

enquanto violação de direitos humanos, tendo como referências o artigo 1.1 da CADH, conforme 

o qual os Estados devem garantir o exercício dos direitos humanos “sem discriminação alguma por 

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

nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social” e o art. 24 

da CADH, conforme o qual todas as pessoas “têm direito, sem discriminação, a igual proteção da 

lei”. Dessas disposições se extrai que os Estados devem se abster de criar situações de 

discriminação, de fato ou de direito. Conforme a interpretação da CADH pela CorteIDH:  
Especificamente em relação ao artigo 1.1 da Convenção, a Corte estabeleceu que se trata 
de uma norma de caráter geral cujo conteúdo se estende a todas as disposições do tratado 
e implica a obrigação dos Estados Partes de respeitar e garantir o pleno e livre exercício 
dos direitos e liberdades ali reconhecidos “sem discriminação alguma”, ou seja, qualquer 
tratamento, independentemente da origem ou da forma que assuma, que possa ser 
considerado discriminatório a respeito do exercício dos direitos garantidos na Convenção 
é per se incompatível com ela. Desse modo, o descumprimento do Estado, mediante 
qualquer tratamento discriminatório, da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos 
humanos, suscita sua responsabilidade internacional. É por esse motivo que existe um 
vínculo indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e o 
princípio de igualdade e não discriminação. 
 

O tema da discriminação é fundamental no Caso Castelinho porque a letalidade policial no 

Brasil e especificamente no estado de São Paulo atinge sobretudo jovens homens negros e, por sua 

vez, a luta por respostas é levada adiante em especial por mulheres, entre as quais se destacam as 

mães das vítimas (v., abaixo, as seções 4 e 5). Trata-se portanto de uma chance para a Corte dar 

seguimento à evolução que está em curso em sua jurisprudência no enfrentamento tanto da 

discriminação racial, quanto da discriminação de gênero no continente.   

Com efeito, entre as vinte e três sentenças da CorteIDH mencionadas no caderno de 

jurisprudência sobre ordem pública e uso da força que foram objeto de análise para a elaboração 

da presente manifestação, duas apenas mencionam a possibilidade de a violência praticada por 

agentes de Estado ter relação com discriminação racial. No Caso Favela Nova Brasília vs Brasil, 

a CorteIDH apontou a existência, no Brasil, de uma conexão entre violência policial e racismo no 

momento da descrição do contexto em que as vinte e seis execuções extrajudiciais e os atos de 
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violência sexual contra três mulheres foram praticados, mas não enfrentou o racismo como uma 

violação de direitos humanos, nem entre as medidas de reparação.69 No caso Servellón García e 

outros vs Honduras, referente a tortura e execuções extrajudiciais após prisão coletiva de jovens 

em situação de risco social, a CorteIDH afirmou que as detenções coletivas e sem individualização 

de condutas sob a justificativa de que as pessoas privadas de liberdade poderiam representar um 

risco à segurança das demais são um mecanismo discriminatório. Lembrou que o princípio da 

igualdade perante a lei e da não discriminação gera aos Estados a proibição de atuar contra 

determinado grupo de pessoas por motivo de gênero, raça, cor, idioma, religião ou convicção, entre 

outros, e deve impregnar toda a atuação do Estado.70 

Outros documentos do SIDH sobre violações de direitos humanos no contexto de políticas 

de segurança pública trataram com centralidade da relação entre essas violações e discriminações 

raciais históricas nos Estados em questão. Nesse sentido, o relatório da CIDH Afrodescendientes, 

violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos tem por objeto a discriminação 

contra afrodescendentes nos Estados Unidos com foco na atuação da polícia e do sistema de justiça 

penal. Apresenta o diagnóstico de que, naquele país, “Las personas afroamericanas son 

sistemáticamente abordadas por motivos de raza para requisas y arrestos (perfiles raciales) y, a 

menudo, son víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, llevando en muchos 

casos a la muerte”.71 Além disso, segundo o relatório, a situação de discriminação estrutural 

contribui para a impunidade e a falta de reparação dos assassinatos por parte da polícia nos Estados 

Unidos.72 A CIDH destaca que políticas e práticas racialmente discriminatórias estão proibidas 

pelo direito internacional dos direitos humanos e que o tratamento racialmente discriminatório por 

parte de funcionários do Estado pode constituir uma violação à proibição de tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes.73  

 
69 Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, § 103. 
70 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 95. 
71 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, § 12. 
72 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, § 295. 
73 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, §§ 182, 233. 
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Na mesma linha, o relatório da CIDH sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, 

publicado em 2021, ao abordar as violações praticadas por instituições de segurança e órgãos 

judiciais do Estado, constata, a partir de muitos dados, que a própria política criminal, penitenciária 

e de segurança pública do país tem atuado de forma sistemática e generalizada para exterminar 

pessoas afrodescendentes, podendo “se aproximar, perigosamente, de processos que buscam 

extinguir, no todo ou em parte, as pessoas dessa origem étnico-racial”74. A CIDH manifestou 

preocupação diante dos altos índices de casos de letalidade policial no país que, atingindo 

especialmente a população negra, não culminam em responsabilização.  

Já a discriminação de gênero, entre as vinte e três sentenças relacionadas ao tema da 

segurança cidadã, foi enfrentada apenas em quatro casos envolvendo violência sexual e/ou 

feminicídio. Foi o que aconteceu no Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, em que três mulheres 

foram vítimas de violência sexual,75 no caso Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs 

México, sobre o desaparecimento e posterior morte de três jovens mulheres em um contexto de 

violência generalizada contra mulheres,76 no Caso Espinoza Gonzáles vs Perú, sobre a prática de 

tortura e violência sexual contra mulher privada de liberdade,77 e no Caso Mujeres Víctimas de 

Tortura Sexual en Atenco vs México, também sobre a prática de tortura e violência sexual contra 

mulheres privadas de liberdade.78  

Em nenhuma das vinte e três sentenças se analisa a marcada presença de mulheres, e 

especialmente das mães das vítimas, entre as/os familiares que buscam respostas. Considerando-

se apenas os dezenove casos em que foi determinada a compensação de danos morais/imateriais 

sofridos por familiares e em que essa informação não é mantida em sigilo, as mães das vítimas 

estiveram entre os/as familiares que segundo a Corte devem ser indenizados em quinze deles. Entre 

 
74 CIDH. Situação dos direitos humanos no Brasil: Aprovado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 
12 de fevereiro de 2021. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc.9/21, 2021, § 33. 
75 Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, § 245. 
76 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, §§ 128-145, 151-154, 164, 293, 390-402. 
77 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2015. Serie C No. 295, §§ 216-224.   
78 Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, §§ 210-220. 
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os outros quatro, três têm companheiras entre as pessoas indenizadas por danos morais, em dois 

deles em conjunto com filhas/os das vítimas. 

Fora do universo de sentenças relacionadas ao tema da segurança cidadã,  a sentença da 

CorteIDH no Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus 

familiares vs. Brasil é um exemplo de deliberação em que a responsabilidade do Estado pelas 

mortes por ocasião da explosão da fábrica e pela falta de resposta adequada foi apreciada em 

relação com os diversos fatores de discriminação interseccionados a que se submetiam as vítimas.79 

Além disso, desde 2009 a Corte Interamericana tem adotado de maneira reiterada a perspectiva de 

gênero na proposição de medidas de reparação, com vistas a combater a violência contra as 

mulheres80, a estabelecer parâmetros de investigação não discriminatórios para casos de violências 

sexuais81, e a reconhecer barreiras específicas para o acesso à justiça das mulheres em seus 

diferentes eixos de vulnerabilidade82. O Caso Castelinho é, portanto, uma chance de se dar 

seguimento a esse avanço, tanto por meio da análise da discriminação de gênero no âmbito dos 

processos nacionais de responsabilização, quanto com o estabelecimento de medidas de reparação 

com perspectiva de gênero em atenção às mulheres, especialmente mães, que lutam por respostas 

em face de execuções praticadas pela polícia.  

 

2.4. Parâmetros sobre reparações 

 
 Conforme a jurisprudência da CorteIDH, as violações de direitos humanos que provoquem 

danos devem ser adequadamente reparadas. Os órgãos do SIDH entendem por reparação adequada 

aquela que busca fazer frente à integralidade dos efeitos decorrentes das violações, indo além da 

 
79 Corte IDH. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. 
Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio 
de 2021. Serie C No. 427, §§ 182-204. 
80 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. 
81 Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2014.Corte IDH.Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333. 
82 Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. 
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compensação financeira, para abranger uma composição entre indenização e medidas de 

restituição, reabilitação, satisfação, garantias de não repetição, e/ou a obrigação de investigar, 

processar e punir os autores das violações. Como recupera a CIDH no relatório Afrodescendientes, 

violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos, “la naturaleza y el monto de las 

reparaciones ordenadas dependen de las características de la violación y del daño pecuniario e 

inmaterial causado; una o más medidas pueden reparar un daño específico, sin que se considere 

doble reparación”. 83  

Em casos de violações graves como execuções extrajudiciais a Corte afirmou que a 

reparação integral não pode ser reduzida ao pagamento de compensação aos familiares das vítimas: 

“Una reparación integral y adecuada, en el marco de la Convención, exige medidas de 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.84 E, diante de determinadas situações nas 

quais o estado de coisas anterior e concomitante às violações favorece a sua ocorrência, como é o 

caso das discriminações estruturais, a CorteIDH estabelece que as reparações devem não apenas 

ter um caráter restitutivo, mas também apresentar uma vocação transformadora. 85 

Segundo os documentos do SIDH, os Estados devem se esforçar para estabelecer 

programas nacionais de reparação ou outro tipo de assistência às vítimas. O dever de reparar não 

pode ficar na dependência do ajuizamento de ações e do aporte privado de provas: 
 
La Corte Interamericana ha sostenido que ‘em casos de violaciones de derechos humanos 
el deber de reparar es proprio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares 
deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación en 
el derecho interno, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal 
o en la aportación privada de elementos probatorios.86    
 

Quando os Estados dispõem de mecanismos para a determinação de formas de reparação, 

esses mecanismos são avaliados pela Corte. Se eles não satisfazem critérios de objetividade, 

 
83 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, § 292. 
84 Corte IDH. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, § 139. 
85 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, § 295. 
86 CIDH.  Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos: Aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2018, § 293. 
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razoabilidade e efetividade para a reparação adequada das violações, a Corte determina as medidas 

adicionais necessárias.87  

Entre as vinte e três sentenças relacionadas ao tema da segurança cidadã que foram objeto 

de análise para a elaboração desta manifestação, vinte tiveram a determinação de pagamento de 

compensação financeira, por danos imateriais e/ou por danos materiais, e todas as vinte e três 

tiveram a determinação de outras medidas de reparação, entre medidas de reabilitação, medidas de 

satisfação, garantias de não repetição e de realização de investigação, julgamento e punição dos 

autores das violações. Esses parâmetros interamericanos sobre reparação são relevantes para a 

constatação de que o Estado brasileiro se omite em reparar integralmente as execuções 

extrajudiciais praticadas por seus agentes da segurança pública, ao restringir a reparação à 

possibilidade de as vítimas e/ou familiares ingressarem com ações individuais de indenização no 

Judiciário. O princípio da reparação integral também é violado quando o Judiciário brasileiro 

restringe as indenizações concedidas à compensação por danos morais de familiares, determinando 

com menor frequência a compensação por danos materiais, como se verá mais detalhadamente a 

seguir (Seção 3).  

No que diz respeito à compensação financeira especificamente, as regras que podem ser 

extraídas da jurisprudência interamericana pertinentes ao Caso Castelinho são: 

 

a) Compensação de danos imateriais. De acordo com a jurisprudência da Corte, “El daño  

inmaterial  puede  comprender  tanto  los  sufrimientos  y  las  aflicciones  causados  a  las  víctimas  

directas  y  a  sus  allegados,  como  el  menoscabo  de  valores  muy  significativos  para  las  

personas,  así  como  las  alteraciones,  de  carácter  no  pecuniario,  en  las  condiciones  de  

existencia  de  las  víctimas”.88 Como não é possível atribuir ao sofrimento um correspondente 

valor monetário preciso, a Corte estabelece um montante “em aplicação razoável do arbítrio 

judicial e em termos de equidade”,89 e combina a determinação da compensação financeira com 

medidas de satisfação, de caráter simbólico. 

 
87 Corte IDH. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, § 246. 
88 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, 
§ 254. 
89 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, § 130. 
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a.1) Danos imateriais sofridos pela vítima direta. Segundo a Corte, as vítimas diretas das violações 

têm direito à compensação pelos danos imateriais sofridos, ainda que essas violações tenham 

provocado sua morte, tendo em conta o sofrimento físico e psíquico provocado pelas circunstâncias 

de sua morte. Diante da morte da vítima, o direito ao recebimento dos valores devidos como 

indenização é transferido para seus filhos, companheira ou companheiro permanente, mãe e pai.90 

Em casos de violações como desaparecimento forçado e execuções extrajudiciais, não é necessário 

provar o sofrimento causado porque é evidente que as pessoas submetidas a esses atos brutais 

sofrem com eles.91 Entre as vinte e três sentenças da Corte relacionadas ao tema da segurança 

pública que foram objeto de análise, treze tratavam de violações que envolveram mortes 

provocadas por agentes de Estado, nove delas execuções extrajudiciais. Excluindo-se dois casos 

em que não houve reconhecimento do direito das pessoas mortas à compensação por danos morais 

(em um deles as execuções tinham ocorrido antes da aceitação da jurisdição da Corte pelo Estado 

em questão) e um terceiro caso em que a informação é mantida em sigilo, a média do valor 

determinado foi de $69.250,00 como compensação a cada vítima morta. No Brasil, não é feita a 

compensação por danos imateriais sofridos por vítimas diretas de ação letal, apenas aos/às seus 

familiares, como descrito na Seção 3.  

a.2) Danos imateriais sofridos por familiares da vítima direta. As/os familiares de pessoas vítimas 

de violações graves de direitos humanos como execução extrajudicial ou desaparecimento forçado 

são também consideradas/os vítimas de violações de direitos humanos, em particular das violações 

aos artigos 8º e 25 combinados com o artigo 1.1 da CADH e do artigo 5º da CADH. Assim, devem 

receber indenização na qualidade de herdeiras/os da pessoa morta e em seu próprio caráter de 

vítima.92 Em se tratando de familiares próximos, como mãe e pai, filhas/os, companheiras/os 

permanentes e irmãs/ãos, a Corte presume o sofrimento, sendo desnecessário demonstrá-lo, como 

exposto na seção 2.2 acima, sobre violação à integridade pessoal de familiares.93 Entre as treze 

 
90 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 
Serie C No. 100, §§ 85 e 103. 
91 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, 
§ 255.  
92 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, §§ 119-120. 
93 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, 
§ 257; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, §132. 
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sentenças analisadas referentes a violações que envolveram mortes provocadas por agentes de 

Estado, doze determinaram a compensação de danos imateriais sofridos por familiares (em uma 

dessas doze as informações sobre indenização são mantidas em sigilo). Cada família teve em média 

seis familiares com direito à indenização reconhecido, entre mães (presentes em dez dos onze casos 

com indenização determinada e informações disponibilizadas), pais, filhas/os, irmãs/ãos, 

companheiras/os, netos, avós/ôs, madrasta, cunhadas/os e sobrinhas/os. O valor médio da 

indenização por danos imateriais para cada indivíduo membro da família foi $26.254,08. 

 

b) Compensação de danos materiais. De acordo com a jurisprudência da Corte, o dano material 

abarca “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo 

de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos 

del caso”.94 

b.1) Compensação da perda de renda. Para a Corte, “la indemnización por concepto de pérdida de 

ingresos comprende los ingresos que habría percibido la víctima fallecida durante su vida probable. 

Ese monto, por lo tanto, se incorpora al patrimonio de la víctima fallecida, pero se entrega a sus 

familiares”.95 Para a fixação do valor correspondente, a Corte considera o trabalho que a pessoa 

desempenhava e sua correspondente remuneração, sua idade e expectativa de vida.96 Mas, mesmo 

que as vítimas estivessem desempregadas no momento da violação e morte, que tivessem 

rendimentos irregulares, que fossem jovens sem trabalho ainda ou que seu trabalho fosse 

desconhecido, a Corte estima quanto elas poderiam receber como salário no futuro.97 Foi o que a 

Corte decidiu, por exemplo, no Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. 

Guatemala, em que, contra o argumento do Estado, de que não caberiam lucros cessantes tendo 

em vista que os meninos não possuíam trabalho fixo quando assassinados, afirmou que deveriam 

 
94 Corte IDH. Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, § 194. 
95 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2008. Serie C No. 175, § 246. 
96 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2008. Serie C No. 175, § 248. 
97 PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. New York: 
Cambridge University Press, 2014, p. 231; GROSSMAN, Claudio; DEL CAMPO, Augustina; TROUDEAU, Mina A. 
International Law of Reparations. Atlanta: Clarity Press, 2018, p. 147. 
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ser pagos lucros cessantes tomando-se por base o salário mínimo vigente à época98. No Caso 

Montero Aranguren vs. Venezuela, a Corte acatou quantia reclamada pelos representantes, 

calculadas com base no salário mínimo venezuelano, na idade das vítimas e nos anos que lhes 

faltavam para chegarem à idade média da expectativa de vida naquele país, descontando-se 25% 

pelos gastos de caráter pessoal.99  

b.2) Compensação de gastos com a busca de respostas. Em alguns casos é determinada a 

compensação por gastos feitos pelas/os familiares para localizar as vítimas, conseguir informações 

sobre a maneira como foram assassinadas e obter justiça. Na inexistência de comprovação das 

quantias despendidas, a Corte fixa em equidade o valor a ser indenizado.100 

b.3) Compensação de despesas com funeral. Em alguns casos é determinada a compensação dos 

gastos feitos por familiares para custear o funeral da vítima, sendo esse valor, no caso de 

inexistência de comprovante dos gastos, estabelecido em equidade pelo tribunal.101 Conforme 

descrito na Seção 3, não foram identificados na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo casos em que a compensação foi feita nesses termos e, tendo em vista a dificuldade 

dos/as familiares de comprovar esse desembolso (muitas vezes, por falta de recursos próprios, as 

despesas funerárias são custeadas por amigos e conhecidos da vítima), a indenização dessas 

despesas não ocorreu nos casos analisados, tampouco nos processos dos/as familiares das vítimas 

do Caso Castelinho (Seção 6).  

b.4) Compensação de gastos médicos. A Corte já fixou valor de indenização pelos gastos médicos 

incorridos por familiares “para atender los diferentes padecimientos ocasionados por esos 

hechos”.102 Na ausência de comprovação desses gastos, fixou uma quantia por equidade. Também 

não foram identificados casos de pagamento de gastos médicos na jurisprudência analisada (Seção 

3). 

 
98 CorteIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentença de 26 mai. 2001 
(reparações e custas), § 79.  
99 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, § 127. 
100 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, § 129. 
101 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 177; Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, § 322. 
102 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 
Serie C No. 100, § 88. 
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3. FALHAS NOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO POR 

VIOLÊNCIA POLICIAL  

 
3.1. Como é o processo para responsabilização do Estado por violações de direitos humanos 

no Brasil 

 
 Convém descrever em linhas gerais como, de acordo com a legislação brasileira, 

funcionam os processos de responsabilização civil do Estado, para, adiante, explicitar aspectos 

considerados problemáticos para a garantia dos direitos humanos, tanto na prática geral do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJSP) quanto especificamente nos processos cíveis ajuizados pelos 

familiares das vítimas do Caso Castelinho. 

O artigo 37, §6º da Constituição Federal brasileira atribui ao Poder Público a 

responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O 

Brasil é uma federação, de maneira que pessoas lesadas por atos do Estado que busquem reparação 

devem ajuizar ação em face do ente federativo competente. No Caso Castelinho, tratou-se de 

operação realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, de modo que o ente público 

acionado judicialmente para fins reparatórios foi o Estado de São Paulo.  

O Estado é representado nas ações judiciais movidas contra ele pela Fazenda Pública, 

compreendida como o conjunto das entidades da administração direta e indireta dotadas de 

personalidade de direito público, ou seja, das pessoas jurídicas de direito público da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, incluindo suas Autarquias e Fundações Públicas103. 

A representação jurídica da Fazenda Pública é exercida por órgãos da Advocacia Pública – no caso 

do Estado de São Paulo, pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP).  

Na organização do Judiciário, as ações contra o Estado de São Paulo tramitam nas varas da 

Fazenda Pública, que tem por competência processar e julgar processos envolvendo o Estado e o 

Município de modo geral. Não há, portanto, qualquer tipo de especialização nesses juízos para 

casos ligados a violência estatal ou violações de direitos humanos: são instâncias que julgam 

 
103 ALVAREZ, Anselmo Prieto. Fazenda Pública. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, 
Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo 
de Oliveira Neto (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível 
em: Fazenda Pública 
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variados pedidos ligados ao regime de trabalho de servidores públicos, contratos com a 

administração pública, questionamentos de cobranças de tributos, dentre outros, sem maiores 

diferenciações em termos procedimentais nesses casos. Em verdade, o Poder Público figura como 

um “cliente” frequente dessas instâncias, com possibilidades de estabelecimento de vínculos 

informais com os agentes judiciários e fruição de vantagens estratégicas decorrentes de sua posição 

de litigante habitual.104 

Propostas as demandas, caso haja criança ou adolescente na família autora da ação, deve  

ocorrer a manifestação do Ministério Público105. Em seguida, caso entenda pertinente, o juiz poderá 

determinar a emenda da petição inicial, para que seja realizada alguma alteração na estrutura da 

demanda para, então, determinar a citação do Estado para que apresente sua defesa sob a forma de 

contestação, a qual poderá ser respondida pela parte autora, a depender das matérias alegadas pela 

parte ré. Finalizada essa etapa inicial, as partes são intimadas para se manifestarem sobre as provas 

que pretendem produzir, seguindo-se a fase de instrução e, por fim, a prolação da sentença. 

Contra a sentença, cabe recurso de apelação para uma segunda instância, que nos casos de 

ações movidas contra o Estado de São Paulo é o TJSP. Em regra, a apelação é julgada por um 

colegiado de três desembargadores, em uma decisão em forma de um acórdão. Contra essa decisão, 

cabem recursos para os tribunais superiores: o Superior Tribunal de Justiça (caso as alegações 

sejam de violação da lei federal) e o Supremo Tribunal Federal (caso as violações sejam de 

dispositivos da Constituição Federal). Nesses recursos, os tribunais superiores estão adstritos à 

análise da interpretação da matéria jurídica, sendo vedado o reexame das provas do caso106.  

 
104 GALANTER, Marc. Why the haves come out ahead? Speculations on the limits of legal change. Law and 
Society Review, v. 9, n. 1, p. 95-160, 1974. Disponível em: https://doi.org/10.2307/3053023. Versão em português: 
GALANTER, Marc. Por que“quem tem” sai na frente: especulações sobre os limites da transformação no 
direito.Tradução de Ana Carolina Chasin. São Paulo: FGV DIREITO SP, 2018.  
105Isso se dá em razão das atribuições do Ministério Público previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil: 
“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica 
nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; 
II - interesse de incapaz; e III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana” Aplicou-se, no caso, o inciso II, 
como, por exemplo, no Processo 4 (Processo n. 0006904-38.2004.8.26.0053 - vítima Aleksandro de Oliveira Araújo), 
que será exposto no item 6, em que os autores são os menores, filhos da vítima. Importa notar que nos casos analisados 
não foi invocada a participação do Ministério Público por força do inciso I (interesse público ou social). 
106 Conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário”) e Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (“A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial”). 
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Esgotados os recursos, é certificado o trânsito em julgado da sentença e determinada a 

possibilidade de que seja iniciada a fase de execução, em que a Fazenda Pública ainda poderá se 

defender quanto a matérias específicas, atinentes ao procedimento executivo ou a regularidade e 

exigibilidade em si da dívida judicialmente reconhecida107. Essa é, sem dúvida, a fase processual 

com maiores delongas: nos processos cíveis analisados em que houve o acolhimento dos pedidos 

indenizatórios, foi constatada uma média de duração de 3600 dias, correspondentes a 9,8 anos de 

duração dessa etapa processual. 

É importante ressaltar também que, quando atua em processos judiciais, seja como autora 

ou como ré, a Fazenda Pública conta com diversas prerrogativas processuais, ou seja, com 

vantagens decorrentes da sua condição de representante do Poder Público. Historicamente, a 

justificativa esteve embasada na ideia de uma supremacia do interesse público em oposição aos 

interesses particulares. Porém, considerando que nem sempre o interesse do ente público se 

confunde com o interesse público, bem como o fato de que frequentemente o Estado se contrapõe 

judicialmente a cidadãos comuns em casos referentes a violações de direitos, é frequente que o 

equilíbrio processual fique prejudicado em virtude dessas prerrogativas processuais. 

Dentre as prerrogativas dos entes públicos que mais geram desigualdades processuais estão 

as particularidades procedimentais verificadas no âmbito da execução de sentenças condenatórias, 

as quais tornam essa fase processual especialmente morosa e ineficiente quando a parte executada 

é a Fazenda Pública. São, portanto, entraves que violam a garantia de cumprimento das decisões 

judiciárias e o direito a um prazo razoável de duração da investigação e dos processos de 

responsabilização, premissas da realização do direito de acesso à justiça das vítimas de violações 

cometidas pelos Estados. 

Pela lei processual brasileira, após a tramitação regular do processo cível e o trânsito em 

julgado de sentença condenatória, cabe à parte vencedora requerer que seja iniciada a fase de 

 
107 Conforme artigo 535 do Código de Processo Civil: “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 
correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso 
de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - 
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença”. 
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execução da sentença. A partir de 2005108, o procedimento de execução passou a ser iniciado com 

um pedido pela parte vencedora e a se desenvolver no mesmo processo, cabendo à vara judicial 

dar ciência à parte executada para que efetue o pagamento e, querendo, apresente eventual defesa 

relativa, especificamente, aos termos e valores executados. A defesa do executado está limitada a 

matérias relativas ao procedimento executivo em si, não cabendo rediscutir a sentença que transitou 

em julgado. Ainda assim, é possível que essa etapa de apreciação da defesa do executado se 

desdobre em diversos atos processuais, culminando em uma decisão judicial da qual cabe, 

inclusive, recursos para os tribunais de segundo grau e para as instâncias superiores. 

Ordinariamente, é possível que atos de execução ocorram mesmo enquanto a defesa do 

executado esteja sendo processada, salvo em casos nos quais o julgador reconheça a existência de 

fundamentos relevantes e risco de danos de difícil reparação109. Contudo, quando a execução se dá 

contra a Fazenda Pública, a regra é que nenhum ato executivo seja realizado até que se esgotem os 

meios de defesa do ente público em sede de execução. Portanto, a fase executiva em processos 

ajuizados contra o Estado tende a se prolongar por períodos significativos até que atos de efetivo 

pagamento sejam realizados. 

Esgotados os meios de defesa da Fazenda Pública já em âmbito de execução, inicia-se a 

etapa de preparação para a realização do pagamento dos valores devidos, o que se dá, no caso das 

execuções movidas contra o Poder Público, mediante a expedição de precatórios. Em linhas gerais, 

precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, 

estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação 

judicial definitiva110. Os precatórios podem ter natureza alimentar – quando decorrerem de ações 

judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações – ou não alimentar, 

quando tratam de outros temas, como desapropriações e tributos111. Ao receberem os depósitos das 

 
108 A Lei Federal nº 11.232/2005 alterou o Código de Processo Civil brasileiro então vigente (Lei nº 5.869/1973) para 
implementar um modelo processual sincrético, com o objetivo de simplificar o procedimento executivo. Essa 
sistemática foi mantida pelo atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016 (Lei nº 13.105/2015). 
109 Artigo 525, §5º do Código de Processo Civil brasileiro. 
110 Artigo 100 da Constituição Federal: “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital 
e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos adicionais abertos para este fim”. 
111Conforme site do Conselho Nacional de Justiça (disponível em https://www.cnj.jus.br/programas-e-
acoes/precatorios) e artigo 100, §1º da Constituição Federal: “§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem 
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários 
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entidades devedoras, os tribunais responsáveis pelos pagamentos organizam listas, observando as 

prioridades previstas na Constituição Federal (débitos de natureza alimentar cujos titulares tenham 

60 anos de idade, sejam portadores de natureza grave ou pessoas com deficiência) e a ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios. 

São notórias, no Brasil, as delongas decorrentes da fila dos precatórios, tanto para dívidas 

da União quanto dos Estado e Municípios112. Com relação ao Estado de São Paulo, pagamentos 

atualmente realizados correspondem a precatórios expedidos no ano de 2008, ou seja, com um 

atraso de quase quinze anos. Nos processos cíveis do Caso Castelinho, ainda que os precatórios 

sejam considerados de natureza alimentar (logo, detém prioridade na fila), chegou-se a se observar 

um tempo de "fila" de mais de 8 anos, no caso do identificado como “Processo 4” na Seção 6. 

Foram identificadas, ainda, dificuldades para levantamento de valores, mesmo após o depósito 

pelo Estado, em razão dos questionamentos por este efetuados quanto aos índices de correção 

aplicáveis - situação que levou a um atraso de mais de quatro anos no caso do “Processo 6” (vide 

Seção 6).  

Para além das prerrogativas analisadas, a fase de execução também encontra obstáculos 

relativos às dificuldades e possíveis divergências quanto ao cálculo dos valores devidos, com 

debates sobre índices de correção monetária e juros aplicáveis, e necessidade de acionar a 

Contadoria Judicial, órgão responsável pela realização de cálculos de débitos judiciais, que atua, 

principalmente, nos casos em que às partes é reconhecida a gratuidade processual em razão de 

hipossuficiência financeira – situação essa presente em todos os processos cíveis relativos ao Caso 

Castelinho que foram analisados. Foi identificada, por exemplo, uma demora de mais de 1 ano 

(Processo 4) apenas para realização desses cálculos pela Contadoria, os quais ainda podem ser 

objeto de impugnação pelas partes em sede de execução. 

A análise dos processos cíveis aponta que as prerrogativas do Estado Brasileiro em juízo 

dificultam, e muito, a obtenção de efetiva reparação pelas vítimas e limitam a capacidade do Poder 

Judiciário Brasileiro de responder às violações de direitos humanos. Além disso, a inadequação do 

 
e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no 
§ 2º deste artigo”. 
112 “Fila de precatórios trava em São Paulo e cerca de R$ 4 bi estão parados”. Folhajus. Edição de 16 set. 2022. 
Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/fila-de-precatorios-trava-em-sao-paulo-e-cerca-de-r-
4-bi-estao-parados.shtml, acesso em 12 jan. 2023.  
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regramento processual e da estrutura judiciária levam a tempos excessivos na tramitação 

processual, com uma média de 17 anos de tramitação para casos procedentes e 9 anos para casos 

improcedentes. É evidente o descumprimento da exigência de prazo razoável, uma vez que, em 

média, as famílias estão esperando há mais de 17 anos para obter a reparação.  

 
3.2. A jurisprudência do TJSP em ações para responsabilização do Estado em casos de 

violência policial 

 
3.2.1. Metodologia 

 Nesta seção, passa-se a apresentar dados sobre como, no Brasil, são efetivamente decididas 

ações movidas por vítimas e familiares de vítimas de violência policial no Brasil, com foco nos 

diversos obstáculos que as vítimas e/ou seus/suas familiares enfrentam na tentativa de obter a 

reparação civil. Tendo em vista que o Caso Castelinho ocorreu no estado de São Paulo, isso é feito 

a partir de dados extraídos da análise de acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Foi 

realizada pesquisa empírica jurisprudencial por meio da extração de banco de acórdãos, no recorte 

temporal de janeiro de 2015 a junho de 2021, com uso de termos-chave ligados à violência policial 

e demandas indenizatórias. O total analisado foi de 293 decisões proferidas pelo TJSP113. Os 

resultados dessa análise serão apresentados em seguida. 

 
113 A primeira etapa da pesquisa envolveu a extração dos acórdãos do site do TJSP. Por meio de programação, foram 
coletados julgados com as seguintes chaves de pesquisa: (i) (quantum OU indenização OU "dano moral") E policial E 
"responsabilidade civil do estado"; (ii) (quantum  OU indenização OU "dano moral") E policial E "responsabilidade 
civil do estado" E "direito público"; (iii) (quantum OU indenização OU "dano moral") E (policial OU polícia) E 
"direito público" E (agressão OU violência); (iv) "dano moral" E (policial OU polícia) E "direito público" E (agressão 
OU violência); (v) "dano moral" E violência E "direito público" E "reparação civil". A pesquisa foi realizada no dia 
10 de julho de 2021. A base inicial contém 956 julgados desde 2015 até esta data. A planilha final informava o número 
da decisão, a data, o/a relator/a, comarca, órgão, data do julgamento, data de publicação, link, classe, assuntos e os 
respectivos filtros com a quantidade de vezes que as combinações apareciam dentro do documento. Em um segundo 
momento foi realizada uma filtragem com base no órgão julgador (eliminando o que não fosse órgão de Direito 
Público) e na classe (restando apenas Apelações/Apelações Cíveis). Subsequentemente foi realizada uma filtragem 
manual para então prosseguir com a análise dos documentos. Assim, apenas foram analisados julgados sobre pedidos 
de dano moral e/ou material em decorrência de violência policial, incluindo eventos morte e não-morte da vítima. 
Passou-se, então, à leitura dos acórdãos e à extração das informações relevantes. A definição do que se considerou 
relevante levou em conta aspectos de direito processual e material que chamam a atenção no caso da Operação 
Castelinho, como o elevado tempo de tramitação do processo. Alguns dados interessantes como a possibilidade de 
atraso do trâmite do processo civil em razão de o juiz considerar que seria necessária prévia decisão na esfera penal 
não puderam ser extraídos da mera leitura do acórdão, e demandam uma investigação mais apurada dos autos.  Os 
principais critérios de análise foram: (i) os(as) autores(as) (quem acionou o sistema de justiça para obter a reparação), 
(ii) o tempo de tramitação do processo de conhecimento, incluindo primeira e segunda instância de julgamento, (iii) o 



 

48 
 

 

3.2.2. Resultados 

Conforme se verá a seguir, dos 293 acórdãos, em 51,1% (150 acórdãos) a responsabilidade 

do Estado foi reconhecida. Em todos os casos em que a responsabilidade estatal foi reconhecida 

foram concedidos danos morais, com valores, porém, bastante variados. Já os danos materiais 

foram reconhecidos em apenas 40 acórdãos. Desses 293 julgados, 84 tratam de situações de morte 

da vítima (28,6%). Nesses casos, os/as autores/as são os familiares das vítimas, especialmente suas 

mães. 

 

3.2.2.1. Autores(as) (vítimas ou vítimas indiretas em caso de letalidade) 

 
Nos casos em que a vítima morreu (28,6% do total de casos analisados), as mães constam 

como autoras em mais da metade dos processos (64%). Em 23% deles as mães são as únicas 

autoras.   

 

3.2.2.2. Reconhecimento da responsabilidade 

 
Como se verá na seção 6, no Caso Castelinho o reconhecimento judicial da 

responsabilidade do Estado e o direito de reparação dos familiares aconteceu em 4 dos 8 casos 

analisados (embora apenas um deles já tenha resultado em pagamento efetivo de indenização). 

Ainda que os fatos sejam essencialmente os mesmos, o Judiciário brasileiro conferiu desfechos 

diversos a esses processos.  

Esse cenário converge com os dados da pesquisa jurisprudencial do TJSP, o que indica que 

as discussões jurídicas travadas nos processos do Caso Castelinho expressam uma realidade mais 

ampla na justiça brasileira. Também essa pesquisa resultou na conclusão de que há uma relação 

praticamente de 50:50 entre casos de reconhecimento e casos de não reconhecimento da 

 
(não) reconhecimento da responsabilidade do Estado, bem como os motivos que ensejam o (não) reconhecimento, (iv) 
o valor concedido a título de dano moral (quando concedido), (v) o valor concedido a título de dano material (quando 
concedido) e, por fim, (vi) uma coletânea de trechos extraídos das decisões que evidenciam a forma pejorativa como 
a vítima é retratada pelo órgão julgador.  
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responsabilidade do Estado, sendo o número de casos com responsabilidade reconhecida um pouco 

maior (50,9% x 49,1%).  
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Gráfico 1: Percentual de casos de violência policial em que a responsabilidade do Estado foi 

reconhecida  

Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

Dividindo-se os casos entre aqueles que dizem respeito a vítimas que morreram e os que 

são movidos por vítimas sobreviventes, verificou-se que a responsabilidade do Estado restou 

reconhecida em 53% dos casos que não resultaram em óbito, enquanto naqueles em que houve 

morte a responsabilidade foi reconhecida em 45% dos julgados (38 dos 84 casos analisados), como 

mostra a tabela a seguir:  

 

Quadro 1: Reconhecimento da responsabilidade do Estado em casos de agressão (evento não 

morte) e em casos de letalidade (evento morte) 

 
Fonte: Elaboração própria (2022) 
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 Chama atenção a diferença desse índice de procedência em relação ao que foi verificado 

na análise da jurisprudência da CorteIDH, na qual, entre treze sentenças referentes a violações que 

envolveram mortes provocadas por agentes de Estado, em doze foi determinado que o Estado 

pagasse indenização por danos morais. Uma possível hipótese é que o alto índice de não 

reconhecimento da responsabilidade estatal pela jurisprudência do TJSP se relaciona com as 

frequentes falhas nas investigações criminais brasileiras e tem por consequência a atribuição às 

vítimas do ônus de fazer prova dos fatos em seus processos individuais de indenização. 

Ainda, identificou-se que em apenas dois dos acórdãos analisados houve referência aos 

parâmetros internacionais de direitos humanos sobre uso da força: em ambos os casos a 

responsabilização restou reconhecida, e o parâmetro considerado foi a sentença da CorteIDH no 

caso Favela Nova Brasília114. 

 

3.2.2.3. Dano moral 

Em todos os casos de reconhecimento da responsabilidade do Estado houve a condenação 

por danos morais. Considerando todos os casos (de morte e de não morte), a indenização média 

foi de R$41.933,64 e, aplicando a correção monetária,115 o valor chega a R$54.175,55116. Em 

relação aos casos de evento não-morte, o valor médio concedido foi de R$24.121,86 e, quando 

se aplica a esse valor a atualização monetária, ele resulta em R$31.100,20.  

 
114 As duas apelações (Apelação Cível nº 0052363-84.2012.8.26.0602 e 1034836-32.2014.8.26.0053) foram 
julgadas pelo mesmo juiz. Ele fundamentou seu voto da seguinte maneira: “Do mesmo modo que no caso Cosme 
Rosa Genoveva e outros contra Brasil, no caso concreto, o Ministério Público se limitou a promover o arquivamento 
do inquérito, por meio de expediente genérico e sem qualquer investigação (fls. 103/106), tendo se escorado apenas 
nos testemunhos dos guardas para concluir pela legítima defesa (além de, erroneamente, atribuir estado de flagrância 
de furto efetuado por Leandro para justificar a abordagem, o que, como se viu, não era do conhecimento dos guardas 
quando da perseguição ao veículo).” (Registro TJ/SP 2019.0000439679). 
115 A correção monetária foi feita com base na Tabela Prática do TJ-SP. Assim, o valor a atualizar foi dividido pelo 
fator do mês do termo inicial e multiplicado pelo fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda 
vigente na data do termo final, não sendo necessário efetuar qualquer conversão. Esclarece-se que não estão 
incluídos os juros moratórios, apenas a correção monetária. Disponível no link: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf  
116 No cálculo desta média, a soma do valor das indenizações foi dividida pelo número de casos em que o pedido de 
dano moral foi julgado procedente, descartando aqueles em que a compensação não foi concedida. 
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São também relevantes os dados relativos à dispersão dos valores concedidos ao longo do 

período analisado. Esses dados são apresentados a seguir, primeiramente os extraídos dos casos 

em que a violência policial não resultou em morte.  

 

Gráfico 2: Dispersão do valor concedido pelo TJSP por pessoa em evento não morte entre 

2015 e 2021 (não atualizado)  

 

Fonte: Elaboração própria (2021)  

Gráfico 3: Dispersão do valor concedido pelo TJSP por pessoa em evento não morte entre 

2015 e 2021 (atualizado até out/2021)  
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Fonte: Elaboração própria (2021)  

Considerando-se apenas os julgados que se referem a situações em que houve a morte da 

vítima e foi determinado o pagamento de indenização por dano moral, a média dos valores por 

familiar não atualizados foi de R$93.962,81, aplicando-se a atualização monetária, 

R$ 121.571,86. A dispersão no tempo dos valores concedidos com e sem correção monetária foi 

a seguinte:  

 

Gráfico 4: Dispersão do valor concedido pelo TJSP por pessoa em evento morte entre 2015 

e 2021 (não atualizado)  

 

Fonte: Elaboração própria (2021)  
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Gráfico 5: Dispersão do valor concedido pelo TJSP por pessoa em evento morte entre 2015 

e 2021 (atualizado)  

 

Fonte: Elaboração própria (2021)  

Como se observa nos gráficos acima, os valores de indenização por danos morais em casos 

nos quais houve morte da vítima se encontram mais dispersos no tempo do que aqueles 

determinados nos casos em que não houve morte. Isso demonstra uma falta de uniformidade e de 

parâmetros claros do Judiciário na atribuição de valores para indenizações em casos de morte 

decorrente de ação policial. Se no caso de violência que não resulta em óbito a oscilação de valores 

poderia ser melhor justificada - pois deve ser arbitrada em proporção com a gravidade da lesão 

resultante da violência -, é significativo que a maior disparidade de valores não se dá nesse âmbito, 

e sim dentre os casos de letalidade. Em outras palavras, essa dispersão demonstra a falta de critérios 

e de isonomia na valoração das perdas imateriais de familiares de vítimas fatais da violência 

policial em São Paulo.  

Além disso, nota-se uma tendência de diminuição do valor das indenizações ao longo dos 

anos nos casos em que houve morte da vítima, e essa queda é ainda mais acentuada no gráfico com 

correção monetária. Isso mostra que o Tribunal deixou de atualizar os parâmetros valorativos de 

dano moral atribuídos às indenizações e que, como não são atualizados, acabam se depreciando ao 

passar dos anos. Tem-se, então, que além de uma falta de parametrização, os valores (dispersos) 

arbitrados jurisprudencialmente pelos julgadores não foram revistos ao longo do tempo, sofrendo 

os efeitos da desvalorização monetária.  
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Comparando-se os valores de indenização praticados pelo TJSP com aqueles determinados 

pela CorteIDH, pode-se pensar, a princípio, que eles são aproximadamente equivalentes. Enquanto 

no Brasil, o valor médio atualizado por membro da família corresponde a R$ 121.571,86, na Corte, 

considerando-se apenas os casos analisados para a elaboração desta manifestação em que houve 

morte de responsabilidade do Estado, o valor médio da indenização por danos imateriais para cada 

familiar foi $26.254,08, o que convertido para a moeda corrente no Brasil (reais)117 corresponde a 

R$133.861,27. Entretanto, na Corte, cada família teve em média seis familiares com direito à 

indenização reconhecida. No Brasil, dentre os 38 acórdãos do TJSP relativos a casos de óbito com 

reconhecimento da responsabilidade, 16 decidiram que dois familiares teriam direito à 

indenização,118 e 13 decidiram que apenas um familiar teria esse direito119. Somente em 9 

processos120 3 ou mais familiares tiveram o direito a indenização121. Assim, é possível afirmar que 

a Corte reconheceu valor de indenização por núcleo familiar cerca de 3 vezes maior que o TJSP. 

Além disso, como visto, a CorteIDH determina o pagamento de indenização por danos imateriais 

sofridos pela vítima direta, e que o direito de receber essa indenização em caso de morte passe 

aos(às) familiares por sucessão, o que não é praticado pelo TJSP. 

Embora a reparação por danos morais (imateriais) tenha sido determinada em todos os 

casos em que a responsabilidade foi reconhecida (149), em apenas 40 acórdãos foi concedida 

reparação por danos materiais. Nenhuma decisão concedeu qualquer outra forma de reparação, seja 

atenção médica ou psicológica, garantias de não repetição ou medidas de reparação simbólica, 

contrariando a concepção de reparação integral adotada pela CorteIDH. 

 
117 Conversão realizada dia 01 de fevereiro de 2023, pelo conversor de moedas do Banco Central do Brasil. Neste 
dia, 1 dólar dos Estados Unidos/USD correspondia a 5,0987 Real/BRL. 
118 Apelações Cíveis nº 0027388-41.2011.8.26.0114, 1011637-15.2013.8.26.0053, 1045232-68.2014.8.26.0053, 
1039121-34.2015.8.26.0053, 1032939-67.2016.8.26.0224, 1004608-25.2017.8.26.0100, 1003395-
61.2019.8.26.0472, 1002145-57.2017.8.26.0053, 0014559-55.2011.8.26.0590, 1024129-34.2016.8.26.0053, 
0033996-60.2008.8.26.0114, 1007482-66.2013.8.26.0053, 
1005420-96.2018.8.26.0564, 1007051-27.2016.8.26.0344, 1005051-22.2017.8.26.0408, 1020610-
46.2019.8.26.0053. 
119 Apelações Cíveis nº 0008565-76.2009.8.26.0053, 0005869-37.2014.8.26.0071, 3001121-16.2013.8.26.0306, 
0057164-55.2011.8.26.0577, 1024416-94.2016.8.26.0053, 0007384-55.2008.8.26.0609, 1003446-
44.2014.8.26.0053, 0005111-48.2010.8.26.0152, 1008613-41.2014.8.26.0506, 1041285-69.2015.8.26.0053, 
1006922-85.2016.8.26.0032, 1043520-73.2018.8.26.0224, 1003392-09.2017.8.26.0624 
120 Apelações Cíveis nº 0112855-16.2007.8.26.0053, 1044140-55.2014.8.26.0053, 0007384-29.2014.8.26.0291, 
0052363-84.2012.8.26.0602, 1034836-32.2014.8.26.0053, 1009613-75.2019.8.26.0482, 0003394-
84.2014.8.26.0176, 1050504-04.2018.8.26.0053, 1002003-49.2019.8.26.0161. 
121 Aqui, o universo de casos são aqueles que combinam responsabilização do Estado e morte da vítima. A 
informação acerca da quantidade de pessoas a receber a indenização foi extraída da leitura dos autos. 
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3.2.2.4. Dano material (em especial pensão aos/às familiares) 

 

Entre os 293 acórdãos analisados, 119 diziam respeito a casos em que houve pedido de 

indenização por danos materiais (cerca de 40,47%), que nos casos de óbito se configuram como 

pedidos de pensão aos/às familiares. Dos 84 casos com morte da vítima, em apenas 54 foi feito o 

pedido de indenização por danos materiais. 

Na maior parte dos casos em que o pedido de indenização por danos materiais foi 

formulado ele foi julgado improcedente: dos 119 pedidos, apenas 40 foram concedidos. Dos 54 

pedidos de indenização por danos materiais em caso de morte (todos eles pedidos de pensão), 

apenas 21 foram concedidos. Mesmo considerando apenas os casos de morte com responsabilidade 

do Estado reconhecida (38), a proporção da concessão de reparação por dano material continua 

baixa. O quadro a seguir consolida essas informações: 

 

Quadro 2: Proporção entre casos nos quais houve o pedido de danos materiais e a sua 

procedência nos casos de morte e de não morte 

Pedidos de indenização por 
danos materiais 119   / 293 Acórdãos analisados 

Pedidos de indenização por 
danos materiais (pensão) em 

caso de morte 
54   /  84 Acórdãos analisados com caso de morte 

Indenização por danos materiais 
concedida 40   / 119 Pedidos de danos materiais 

Indenização por danos materiais 
(pensão) concedida em caso de 

morte 
21   / 54 Pedidos de danos materiais (pensão) em 

casos de morte 

Indenização por danos materiais 
(pensão) concedida em caso de 

morte 
21   / 38 Casos de morte com responsabilidade do 

Estado reconhecida 

Fonte: Elaboração própria (2022) 
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Em muitos casos, o argumento para a não concessão de pensão a familiares como 

reparação por danos materiais é (i) a não comprovação de que a vítima exercia atividade 

remunerada e/ou (ii) a não comprovação de que a vítima contribuía para o sustento da parte autora. 

Tome-se como exemplo a Apelação Cível nº 0033996-60.2008.8.26.0114:  
Em relação à reparação de danos materiais, é certo que o juízo a quo considerou o valor 
do salário que consta do registro da carteira de trabalho (fls. 22). Contudo, verifica-se que, 
ao tempo em que se deu a morte de F.F., referido contrato já havia sido rescindido, isto 
em 10 de fevereiro de 2003, como se retira da anotação de baixa na CTPS (fls. 22). Vale 
dizer, havia aproximadamente três meses que Fabrício se encontrava desempregado, 
ausente outro registro. 
Embora haja relatos de testemunhas afirmando que F. era proprietário de um 
estabelecimento, mais precisamente do bar em que se deram os fatos (fls. 359), não há 
prova desta circunstância, ocorrendo lembrar que ainda que prova houvesse, restaria ainda 
demonstrar que auferia renda. Nada disto existe nos autos.”122 (grifo nossos - nomes 
anonimizados) 
 

Decisões como essa contrariam o entendimento da CorteIDH de que, não tendo a vítima 

trabalho fixo no momento da morte, deve ser fixado valor a ser pago à família a título de perda de 

rendimentos tomando por base o salário mínimo vigente à época123. Esse reconhecimento é crucial 

para viabilizar a reparação de familiares das vítimas de violência policial, que em maioria integram 

grupo social em que é frequente o sustento das famílias com trabalho informal.  

 

3.2.2.5. Estereótipos - como a vítima é retratada 

Da leitura dos acórdãos foi possível notar o uso de diversas expressões que revelam 

preconceitos por parte dos(as) julgadores(as) em relação às vítimas da violência policial, sendo as 

mais recorrentes relacionadas ao uso ou porte de drogas (“usuário de maconha”, “vítima 

alcoolizada”, “porte de entorpecentes”) e a suposto envolvimento prévio com atividades ilícitas 

(“porte de arma”, “já havia sido preso e condenado”, “comércio ilegal”, etc). Pode-se identificar 

também o uso de expressões preconceituosas ainda mais genéricas e sequer ilícitos, mas que 

tendem a ser mal vistos socialmente, tais como: “vítima realizando atividade suspeita”, 

“encrenqueira e arredia” ou “desempregado”. 

 
122 TJ-SP - AC: 0033996-60.2008.8.26.0114, Relator: Luiz Sergio Fernandes De Souza, Data de Julgamento: 
16/09/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2019 
123 CorteIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentença de 26 mai. 2001 
(reparações e custas), par. 79.  
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Um agente de Estado expressar uma visão preconceituosa contra uma vítima de violência 

policial no âmbito do processo de responsabilização movido por essa vítima ou seu familiar já é 

em si uma conduta violadora. O objeto desse processo é a obtenção de reparação e, ao contrário 

disso, a referência depreciativa pelas autoridades públicas produzem revitimização. Mas, para além 

disso, e ainda mais grave, quando esses estereótipos são veiculados pelos atores do sistema de 

justiça no âmbito dos processos e acabam por repercutir no julgamento em desfavor da vítima da 

violação de direitos humanos.  

 Tome-se como exemplo os seguintes trechos extraídos de alguns acórdãos analisados:  

● Na Apelação Cível nº 0006982-92.2009.8.26.0526, adjetivos como “encrenqueiro” 

são atribuídos à vítima pela Fazenda Pública como argumento para o não 

reconhecimento da responsabilidade do Estado: “A requerida apelou insistindo não 

ter sido provado o abuso; (...) argumentou que o apelado é encrenqueiro, 

personalidade irascível e não admite receber ordens de autoridade (...)”. 

● Na Apelação Cível nº 1031779-06.2014.8.26.0053, o desembargador argumenta 

que o fato da vítima já ter sido “presa e condenada”, mesmo que por um 

acontecimento pretérito e não relacionada com a situação em discussão como um 

dos fatores a corroborarem para o não reconhecimento da responsabilidade do 

Estado: “Há de se ressaltar que a vítima já havia sido preso e condenado, o que é 

um ponto em seu desfavor.” 

● Na Apelação Cível nº 1016641-91.2017.8.26.0053, é citado que o Ministério 

Público arquivou o Inquérito Policial que investigava a morte de Victor (menor de 

idade), tendo, antes disso, identificado-o com um perfil de envolvimento em crimes: 

“O parquet traçou um perfil do adolescente de envolvimento em crimes antes de 

requerer o arquivamento do inquérito policial, pedido este deferido pelo juízo da 

1ª Vara do Júri da Capital.”  
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4. A NÃO ADOÇÃO DE PERSPECTIVA DE GÊNERO EM AÇÕES CIVIS SOBRE 

MORTES EM DECORRÊNCIA DE INTERVENÇÃO POLICIAL 

 
A presente seção busca revelar e evidenciar como os casos de letalidade policial - tal como 

o presente - são atravessados por marcadores de gênero e por que essa é uma realidade que deve 

ser levada em consideração pela Corte IDH na avaliação de seus casos. Demonstra-se como a 

clivagem existente entre as vítimas diretas das violências estatais e as vítimas indiretas dos fatos 

destina às mulheres fardos relevantes em temas tão variados como a busca pelo acesso à justiça e 

a justiça reprodutiva.  Busca-se, com esta exposição, contribuir para um olhar para o problema da 

letalidade policial que considere o impacto específico desta questão para as mulheres, a fim de 

suprir uma lacuna existente na forma pela qual os tribunais têm olhado esse tipo de caso. Nesta 

empreitada, demonstra-se como o Estado brasileiro, nos processos judiciais de reparação civil 

propostos pelas familiares das vítimas do caso Castelinho, frequentemente utilizou-se de 

estereótipos de gênero que resultaram em tratamento discriminatório e em violações a direitos das 

mulheres e seus filhos e filhas (para uma descrição completa desses processos, partes, valores 

indenizatórios e detalhes de sua tramitação, vide Seção 6). Finalmente, este tópico busca contribuir 

com reflexões sobre as formas e possibilidades de reparação que levem em consideração as 

experiências de mobilização política das mulheres em suas lutas por justiça social, especialmente 

as vivências e conhecimentos produzidos pelos chamados "movimentos de mães" contra a 

violência e a letalidade policiais no Brasil.  

Como será exposto na seção 5, a respeito das questões raciais relevantes à análise do 

presente caso, a maior parte das vítimas de mortes decorrentes de intervenção policial são jovens 

negros do sexo masculino. Assim, a influência de fatores raciais e de gênero no número de mortes 

produzidas pela polícia é evidente. Em paralelo, um olhar para a realidade brasileira nos mostra 

uma clivagem bastante nítida: os homens morrem em decorrência das intervenções policiais, mas 

são as mulheres, mães e cônjuges, que comumente velam seus corpos e buscam justiça pelas vidas 

retiradas pelas mãos do Estado.  

Foram as chamadas “Mães de Acari” que iniciaram o que passaria a ser chamado de 

“movimentos de mães” no Brasil. Reconhecido enquanto o primeiro movimento social 

protagonizado por mães de vítimas de violência de Estado no Brasil a ocupar o espaço público a 
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partir dessa inscrição específica, esse grupo de mães se uniu após o episódio conhecido como 

Chacina de Acari, ocorrido ainda em 1990, no qual policiais civis e militares do Estado do Rio de 

Janeiro assassinaram onze pessoas - sendo que, destas, oito possuíam menos de dezoito anos124.  

Indignadas com as precárias investigações realizadas e com a ausência de 

responsabilização pelos fatos, as Mães de Acari se reuniram para procurar não apenas os corpos 

de seus filhos, mas também a justiça pelo ocorrido. Nos anos seguintes, outros acontecimentos 

violentos na cidade do Rio de Janeiro, como a “Chacina da Candelária” (1993) e a “Chacina do 

Vigário Geral” (1993), terminaram por constituírem “as mães” como “agentes inspiradores de 

uma série de protestos coletivos, objetivando a busca de reconhecimento jurídico e político das 

vítimas de violência”125126. 

De fato, trinta anos após a Chacina de Acari, o diagnóstico é de que os movimentos sociais 

compostos por pessoas que tiveram seus familiares assassinados por policiais militares são 

constituídos majoritariamente por mulheres, sobretudo pelas mães das vítimas de violência do 

Estado127. Apoiando-se nos estudos de Luciane de Oliveira Rocha128, Débora Quintela129 identifica 

que, das mortes decorrentes de intervenção policial, decorre a categoria das mães ultrajadas. 

Segundo Rocha, a partir do luto provocado pela ação estatal e das emoções de ultraje a ela 

atreladas, forja-se uma força entre essas mulheres, que acaba por resultar em ação política, 

identificação enquanto coletivo e poder para resistir à opressão. A partir, então, da união entre 

 
124 FARIAS, Juliana; LAGO, Natália Bouças do; EFREM FILHO, Roberto. Mães e lutas por justiça. Encontros 
entre produção de conhecimento, ativismos e democracia. Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro), p. 146-
180, 2021. 
125 BRITES, Jurema; FONSECA, Cláudia. As metamorfoses de um movimento social: mães de vítimas de 
violência no Brasil. Análise Social, v. 48, n. 209, 2013, p.862) 
126 No mesmo sentido, Teixeira e Galo (2021, p. 55) apontam que: “E é justamente através da chave do direito à 
memória que mulheres, na condição de mães de filhos assassinados pelo Estado, têm se mobilizado. Sobretudo a 
partir das chacinas ocorridas no Rio de Janeiro nos anos 1990, as Mães passaram a se organizar para reivindicar os 
corolários daquele direito: a verdade e a justiça sobre as mortes de seus filhos, mas também a responsabilização e a 
reparação pelos assassinatos cometidos. Tais movimentos, em seu potencial disruptivo, vêm reposicionando o espaço 
da luta e denúncia contra a violência policial, em especial do genocídio da população negra, pobre e periférica no 
Brasil nas últimas décadas.” 
127 SOARES, Dandara Vicente. Justiça segundo as Mães de Acari: 30 anos depois. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.  
128 ROCHA. Luciane de Oliveira. Outraged mothering: black women, racial violence, and the power of emotion in 
Rio de Janeiro’s African diaspora. Tese (Doutorado) – The University of Texas at Austin, Austin, 2014. 
129 QUINTELA, Débora Françolin. O movimento de mães contra a violência policial nas periferias brasileiras. 
Sociedade e Estado, v. 36, p. 867-890, 2021. 
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mulheres que compartilham a perda e o sentimento de ultraje tem se fortalecido em uma rede 

nacional de mães de vítimas da letalidade da ação policial nas periferias e favelas brasileiras. 

Apesar de não existir nenhum compilado de dados públicos que dê conta da 

sobrerrepresentação das mulheres entre as demandantes em ações de reparação civil perante o 

Estado, este é um reconhecimento bastante verossímil levando-se em conta a realidade nacional. 

De um lado, temos os movimentos de mães. De outro, temos que 99,2% das vítimas da letalidade 

policial são homens. No meio, a constatação de que, no Brasil, quase 500 crianças são registradas 

por dia sem o nome do pai segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais 

(ARPEN)130. Corroborando com esse cenário, os dados extraídos da pesquisa de jurisprudência do 

TJSP apresentados na Seção 3 confirmam que, dos casos de letalidade, mães constam como autoras 

em mais da metade dos processos (64%), além dos casos em que a representatividade feminina se 

dá pela autoria de companheiras e esposas e filhas. 

Completa o cenário o fato de que a busca pela responsabilização das mortes ocorridas em 

decorrência da violência policial possui uma evidente marcação de gênero. Entrevistas realizadas 

por Débora Quintela131 identificaram que as ativistas que compõem os movimentos de mães 

compartilham o entendimento de que, como mães, eram elas as principais responsáveis por seus 

filhos. Nesse sentido, surge a compreensão de que a luta por justiça em relação a suas mortes é 

interpretada como um ato de amor, mas também como uma extensão de suas obrigações maternas. 

Assim, o engajamento político muitas vezes aparece nos discursos menos como uma escolha e 

mais como um tipo de dever moral do qual elas, enquanto mães, não poderiam se esquivar. 

Mas não é só a partir do fardo da busca pela justiça que a letalidade policial afeta a vida 

das mulheres sob a inscrição da maternidade. As intervenções policiais com resultado morte 

também influenciam de maneira direta o direito ao maternar e mesmo a própria ideia sobre gestar. 

É necessário e urgente que a CorteIDH associe a letalidade policial à Justiça Reprodutiva e 

considere como a primeira exerce efeitos relevantes sobre a segunda.  

 
130 G1. Quase 500 crianças são registradas por dia sem o nome do pai no Brasil; 'É um direito da criança', diz mãe que 
conseguiu na Justiça que pai reconhecesse filha. Disponível em: 
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2022/08/14/quase-500-criancas-sao-registradas-por-dia-sem-o-nome-do-pai-
no-brasil-e-um-direito-da-crianca-diz-mae-que-conseguiu-na-justica-que-pai-reconhecesse-filha.ghtml - Acesso em 
31/01/2023. 
131 QUINTELA, Débora Françolin. O movimento de mães contra a violência policial nas periferias brasileiras. 
Sociedade e Estado, v. 36, p. 867-890, 2021. 
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Impulsionado por mulheres negras, os movimentos por Justiça Reprodutiva têm procurado 

alargar a compreensão acerca dos direitos reprodutivos para que estes possam reconhecer os 

impactos que questões de justiça social, como pobreza, desigualdade econômica, previdência 

social, segurança pública e a violência têm sobre o exercício de tais direitos. Os valores centrais 

deste movimento são o direito ao aborto, o direito a se ter filhos e o direito de criar essas crianças. 

Para a Justiça Reprodutiva, as mulheres devem poder exercer livremente esses três direitos sem 

sofrerem coação132. 

Conforme apontam Alessandra Teixeira e Mel Gallo (2021, p. 53)133, o paradigma da 

Justiça Reprodutiva foi criado a partir de experiências de opressão reprodutiva vivenciadas por 

mulheres negras norte-americanas que envolviam práticas eugenistas de esterilização e abortos 

compulsórios. Ainda de acordo com as autoras, a partir da perspectiva da Justiça Reprodutiva , é 

necessário vincular a pauta dos direitos reprodutivos às lutas por promoção de justiça social 

encampadas por comunidades historicamente marginalizadas com base em marcadores sociais da 

diferença, tais como classe e raça. 

 O ponto que esta seção pretende destacar é que a letalidade policial afeta diretamente a 

Justiça Reprodutiva. Primeiro, porque corrompe o direito à maternidade, interrompendo 

arbitrariamente a possibilidade de mulheres - especialmente as mulheres negras - de criarem seus 

filhos. Em segundo lugar porque, cientes dos riscos aos quais estarão submetidos homens jovens e 

negros, as mulheres podem optar por nem mesmo ter filhos. Conforme apontam uma vez mais 

Teixeira e Gallo (2021, p. 56), ao realizarem estudo sobre as Mães de Maio, o assassinato dos 

filhos implica uma forma explícita de violência de gênero, a qual atinge as mulheres através da 

violação, irreversível, de seus direitos reprodutivos. Assim, como pontuam as pesquisadoras, a 

morte em decorrência da intervenção policial vítima, em um só ato, o filho e a mãe. 

Em breve síntese, o que se quer dizer com esta seção é que evidentemente a letalidade 

policial afeta a todos os membros de uma família. Contudo, para as mulheres, as mortes em 

decorrência de intervenção policial compreendem adicionalmente questões específicas 

relacionadas à maternidade. Tais questões se deixam ver tanto em aspectos relacionados ao 

 
132 PRICE, Kimala. What is Reproductive Justice? How Women of Color Activists Are Redefining the Pro-Choice 
Paradigm. Meridians Fem Race Transnat. 2010. 
133 TEIXEIRA, Alessandra; GALLO, Mel Bleil. NOSSO ÚTERO, NOSSO TERRITÓRIO: JUSTIÇA 
REPRODUTIVA E LUTAS DECOLONIAIS POR ABORTO E MATERNIDADE. (SYN) THESIS, v. 14, n. 2, p. 
52-66, 2021. 
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acesso à justiça e à reparação pelas mortes quanto por questões de Justiça Reprodutiva, que 

compreendem desde uma influência na própria escolha sobre o ato de gestar quanto em um 

direito ao exercício da maternidade que é interrompido pela violência estatal.  

O presente caso apresenta uma oportunidade para que a Corte IDH avance não apenas na 

agenda sobre segurança pública e sobre reparações em casos de morte por violência policial no 

Brasil. Trata-se, também, de uma chance para que possam ser adotadas análises que levem em 

conta as inscrições específicas da maternidade que se relacionam com a letalidade policial. Um 

olhar que considere a perspectiva de gênero envolvida nesses casos de violência estatal é essencial 

para que medidas de reparação integral sejam adotadas e para que mulheres - especialmente as 

mulheres negras - possam ter garantidos não só o acesso à justiça e às responsabilizações 

decorrentes, mas também o direito à maternidade, tal como busca assegurar o conceito de Justiça 

Reprodutiva.  

 

4.1 Análise dos processos para responsabilização do Estado desde uma perspectiva de 

gênero 

  

A partir da tomada de consciência de que a letalidade policial tem afetações diferenciadas 

e desproporcionais sobre as mulheres, especialmente para as mulheres negras e pobres, apresenta-

se neste tópico uma análise dos processos ajuizados na esfera cível pelas familiares das vítimas do 

caso Castelinho (descritos na Seção 6) por uma perspectiva de gênero.  

Para realização de uma análise jurídica que dê centralidade à questão de gênero nos 

processos judiciais de reparação civil é relevante explicitar alguns pressupostos teóricos adotados 

pelas pesquisadoras. Primeiramente, em aderência ao pensamento crítico feminista elaborado nas 

escolas de ciências sociais a partir da década de 1970, considera-se que o Direito é uma construção 

social e, como tal, está moldado por marcadores sociais e de poder hierarquizantes. Isto é, reafirma-

se o pressuposto de que a produção científica e, especialmente a produção do conhecimento 

jurídico, não é neutra ou objetiva.  

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o Direito oficial e suas regras são 

historicamente androcêntricas e tendem a construir modelos que universalizam a experiência 

masculina, branca e heteronormativa, posicionando as mulheres e outros grupos sociais 

marginalizados em situação de desvantagem, subordinação e exclusão da cidadania. Segundo a 
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pesquisadora e jurista feminista costarriquenha Alda Facio (1992)134, a "tomada de consciência" 

da desigualdade de gênero intrínseca ao Direito é o primeiro passo para realização de uma análise 

jurídica generificada.  

A percepção de que o sexismo se manifesta em todas as esferas da vida social e, 

consequentemente, na produção jurídica já foi reconhecida em diversos documentos legais 

internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (CEDAW)135 que afirma em seu preâmbulo a preocupação de que "a mulher 

continue sendo objeto de grandes discriminações". Igualmente, a CorteIDH já reconheceu na 

sentença do caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México a existência de uma "cultura 

de discriminação da mulher" que, naquele caso, contribuiu para os homicídios contra as meninas 

e mulheres da cidade de Juárez não fosse percebido como um grave problema social pelas 

autoridades locais136.  

Nesse contexto, na análise dos processos judiciais de reparação civil do Caso Castelinho 

foi possível identificar, além da omissão em enfrentar as especificidades dos danos sofridos pelas 

mães das vítimas da perspectiva da Justiça Reprodutiva, a operacionalização de três formas 

principais de discriminação de gênero pelas autoridades estatais. São elas: i) a insensibilidade de 

gênero a partir da desconsideração da divisão sexual do trabalho na valoração das provas sobre a 

dependência econômica das companheiras e mães para o reconhecimento do dano material, ii) a 

invisibilização das relações parentais e dos direitos das crianças por meio da exigência da 

comprovação do exercício de atividade lícita para pagamento da verba alimentar a título de dano 

material, iii) a utilização de duplo parâmetro na valoração da dor e do sofrimento de mães e 

filhos/as para afastar a incidência de dano moral.  

 

 
134 FACIO, Alda. Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de género del fenómeno 
legal). San José, C.R: ILANUD, 1992.  
135Organização das Nações Unidas. Convenção sobre a eliminação convenção sobre a eliminação de todas as formas 
de discriminação contra a mulher – CEDAW – 1979 [internet]. Nova Iorque; 1979 [acesso em 30 set 2021]. 
Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencao_cedaw.pdf. 
136 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.Par.398.  
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4.1.1 A insensibilidade de gênero na valoração de provas para o estabelecimento do dano 

material  

O conceito de insensibilidade de gênero, segundo Alda Facio, se verifica quando a variável 

sexo é ignorada como socialmente importante e, consequentemente, a experiência dos homens é 

tomada como modelo humano, inviabilizando as mulheres e suas experiências particulares137. No 

caso dos processos analisados, uma das formas de invisibilização das mulheres se operacionalizou 

pela desconsideração da divisão sexual do trabalho no momento de argumentar e decidir sobre o 

direito ao dano material de esposas e mães.  

Pela leitura dos processos judiciais observa-se que a maioria das autoras, familiares das 

vítimas, exercem atividades historicamente atribuídas às mulheres, isto é, ligadas ao trabalho 

doméstico e de cuidado. No momento de qualificação, as autoras e representantes legais das 

crianças foram descritas como "do lar", "cozinheira" e "garçonete", profissões vinculadas aos atos 

de cuidar e servir e para as quais, muitas vezes, o trabalho realizado sequer é remunerado. Nesse 

contexto, os homens das famílias, vitimados pela violência policial, são descritos no pleito das 

autoras como os responsáveis por contribuírem diretamente com a renda familiar por meio de sua 

inserção no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal.  

Apesar disso, em pelo menos três dos oito processos analisados (Processo 1, Processo 2 e 

Processo 5) foi possível verificar decisões judiciais que afastaram a condenação ao pagamento de 

pensão mensal às mães e companheiras sob a justificativa de que "não restou demonstrada a 

dependência econômica da autora" (acórdão do processo 0185842-78.2008.8.26.0000, autora: 

Geralda Andrade, identificado na Seção 6 como Processo 1).  

Nesse sentido, é exemplar o caso de Renata Flora Rezende, companheira de Gerson 

Machado da Silva, mãe de Jefferson, Anderson e Bianca, e autora do processo n. 0005532-

54.2004.8.26.0053 (identificado na Seção 6 como Processo 2). Segundo a advogada de Renata 

argumenta nas contrarrazões de apelação, a autora "confirmou a participação da vítima (Gerson) 

na manutenção do lar, tanto que hoje em dia vive de cestas básicas doadas pois tem 03 filhos e não 

trabalha"138 .  

 
137FACIO, Alda. “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”. In: Alda Facio y Lorena Fríes 
(Editoras), Género y Derecho, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 1999, pp. 99-136. 
138 Processo n.:0005532-54.2004.8.26.0053, fls.231. 
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Dessa forma, nas palavras de Renata, é fato que a morte de Gerson Machado da Silva por 

agentes estatais teve como consequência direta redução das possibilidades de sustento material de 

todo o núcleo familiar, a ponto dela recorrer a doações de alimentos. Tal situação de 

vulnerabilidade, no entanto, é completamente desconsiderada pelo TJSP, que decide excluir a 

pensão mensal fixada inicialmente à Renata sob a justificativa de "não existir prova segura" capaz 

de comprovar a dependência econômica da companheira: 
Há que se proceder, entretanto, alterações a r. Sentença no tocante à fixação da pensão 
mensal à companheira Renata Flora de Rezende. Não se vê razão para impor ao Estado a 
obrigação de arcar com o referido pagamento, pela suficiente razão de que não há prova 
segura de sua dependência econômica139.  
 

A noção de "prova segura" refere-se à exigência de apresentação de documentos que 

atestem a contribuição do marido no sustento da companheira. Tal exigência, no entanto, ignora 

dimensões de gênero e classe que permeiam as relações das famílias em situação de pobreza no 

Brasil. Primeiro, é desconsiderado o fato, já comentado na seção 3, de que o mercado de trabalho 

no país é estruturado pela informalidade e por acordos não regulamentados e não registrados. Como 

já apontado, de acordo com dados do IBGE, a taxa de informalidade da população ocupada em 

2022 correspondeu a 40,1%, ou seja, a 39,1 milhões de trabalhadores informais140. De acordo com 

Renata, seu marido Gerson fazia parte deste mercado informal realizando os chamados "bicos" e, 

por isso, não constam registros documentais de sua atividade laborativa. 

Em segundo lugar, ignora-se a divisão sexual do trabalho e a sobrecarga do trabalho 

feminino no âmbito doméstico. Dados do IBGE dão conta de que em 2019 as mulheres foram 

responsáveis por dedicar em média 21,4 horas aos afazeres da casa, o dobro do tempo que era 

despendido pelos homens141. Ao mesmo tempo, para famílias que não contam com redes de 

cuidado extensas - avós, irmãs, tias - ou com a capacidade econômica para contratar cuidadoras 

profissionais, a criação dos filhos torna-se um impeditivo para as mães, sobretudo as mais pobres, 

de acesso ao mercado de trabalho.  

 
139 Processo n.:0005532-54.2004.8.26.0053, fls.254-255. 
140https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/ibge-com-40-1-de-informalidade-e-queda-na-renda-taxa-de-dese 
mprego-
recua#:~:text=A%20taxa%20de%20informalidade%20corresponde,estava%20majoritariamente%20no%20trabalho
%20informal.  
141 https://noticias.r7.com/brasil/mulheres-dedicam-o-dobro-de-tempo-ao-cuidado-das-casas-28032022  
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Essas variáveis são invisibilizadas na tomada de decisão e sequer consideradas pelos 

operadores do sistema de justiça. De modo que, para o TJSP, o fato de Renata ser "do lar", ou seja, 

de exercer atividades não remuneradas para o cuidado e sustento dos filhos, não foi suficiente para 

comprovar sua dependência econômica do marido e culminou na perda do direito à reparação 

material. 

Em outro caso, argumento semelhante é mobilizado pelo Estado para afastar o direito à 

reparação por dano moral de Dilma Silva do Carmo, cozinheira, mãe de Silvio Bernardino do 

Carmo e autora no processo n. 0005529-02.2004.8.26.0053 (Processo 5). De acordo com a 

contestação apresentada pela Fazenda: "Quanto ao dano, temos que não consta que o falecido se 

dedicasse à atividade profissional lícita e que dela auferisse renda destinada ao sustento 

familiar"142. Em seguida, conclui: "Assim, senão por conta de ilícito enriquecimento, não pode a 

Fazenda do Estado proporcionar à Autora benefício patrimonial de que não dispunha junto a seu 

filho antes dos fatos, sendo ele provavelmente fonte de despesas na ocasião."143 

Mais uma vez, a palavra da autora e o contexto socioeconômico da família são ignorados. 

Neste caso, desconsiderou-se que em famílias de estratos socioeconômicos mais baixos, é comum 

que a partir da maioridade os filhos contribuam para o sustento de seus pais e mães. Tanto é assim 

que existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a ajuda 

mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não comprovada a atividade 

laborativa remunerada144. 

Sobre este cenário, deve-se considerar, ainda, que, tendo em vista que na grande maioria 

dos casos analisados a vítima de violência policial fatal é do gênero masculino, há um impacto 

econômico sensível nos núcleos familiares vitimizados pela violência policial. Nesse sentido, a 

desigualdade material entre os gêneros é refletida nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)145, que mostram que os homens auferem maior renda mensal do que as mulheres. 

Números totais revelam uma disparidade de mais de 30% entre a renda mensal média masculina e 

 
142 Processo n.0005529-02.2004.8.26.0053, fls.95. 
143 Processo n.0005529-02.2004.8.26.0053, fls.95. 
144 AgRg no Ag 1217064/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 
08/05/2013  Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, v.51,2014, p. 169. 
Disponível em: https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/07/Rev_Juris_TJCE_VOL_51_2014.pdf  
145 Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça - Ipea By  Container: Ipea.gov.br Year: 2015 URL: 
https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_pobreza_distribuicao_desigualdade_renda.html 
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feminina. Esta diferença se mostra ainda mais discrepante quando se verifica que há uma diferença 

de quase 60% entre a média de renda masculina total com a média de renda das mulheres negras. 

Ademais, é importante considerar - apesar de este número estar em declínio - que os homens ainda 

são os principais responsáveis quando se considera a origem da renda familiar (55%)146. Tais 

fatores tornam ainda mais alarmante a situação a qual essas mães são submetidas: após a morte dos 

filhos, são desprovidas de uma fonte de renda importante para sua subsistência.  

Além disso, no exemplo de Dilma, sugere-se, inclusive, que o fato de seu filho não realizar 

trabalho lícito implicaria em um custo adicional para autora e que ele seria "fonte de despesas". 

Assim, opera-se uma presunção em desfavor de Dilma para afastar seu direito ao dano material, na 

medida em que o fato de seu filho ser considerado um "criminoso" é automaticamente vinculado a 

um fardo para o núcleo familiar, de maneira que não haveria contribuição econômica indenizável. 

 

4.1.2 A invisibilização das relações parentais e dos direitos das crianças para a concessão de 

danos materiais 

 Além das companheiras e mães, outro grupo social que foi invisibilizado nos processos 

foram as crianças. Em diversas ocasiões, foi atribuído aos filhos e filhas das vítimas de letalidade 

policial o ônus da prova da dependência econômica, sendo exigido adicionalmente a comprovação 

documental de que seus pais exerciam trabalho lícito como um requisito para o pagamento dos 

danos materiais.  

 No caso de Jefferson, Anderson e Bianca (03 anos à época da interposição do processo de 

reparação civil), filhos de Gerson Machado da Silva (Processo 2), a Fazenda argumentou que o 

pagamento do dano material implicaria em "enriquecimento ilícito". Veja-se:  
Assim, se os autores nada percebiam de seu marido e pai, enquanto vivo, que, frisa-se, 
fosse oriundo de atividade laborativa lícita, impossível pretender agora qualquer benefício 
pecuniário, pois, ao invés de se propiciar uma situação àquela em que estariam se o evento 
morte não tivesse ocorrido, festejaríamos a oportunidade de um enriquecimento ilícito e 
injustificado.147 
 

 Tal argumento que associa o pagamento de verbas alimentares aos filhos a suposto 

"enriquecimento ilícito" é repetido pela Fazenda Pública no processo n. 0008098-

 
146 Mulher contribui com 40,9% da renda familiar, diz IBGE By Da Redação Container: Exame Year: 2014 URL: 
https://exame.com/economia/mulher-contribui-com-40-9-da-renda-familiar-diz-ibge/ 
147 Processo n.:0005532-54.2004.8.26.0053, fls. 223-224. 
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73.2004.8.26.0053 ajuizado por Luciana (10 anos à época da propositura da ação), Letícia (05 anos 

à época da propositura da ação) e Íris (03 anos no momento do ajuizamento da ação), filhas de 

Luciano da Silva Barbosa (Processo 3). Na ocasião, a Fazenda afirmou que:  
(...) as autoras deveriam provar que o falecido exercia atividade remunerada e contribuía 
regularmente para a manutenção do lar, na época de sua morte, pois, se o falecido não 
contribuía para o sustento do lar, impossível pretender agora qualquer benefício 
pecuniário, pois, ao invés de se propiciar uma situação equiparável àquela em que estaria 
se o evento morte não tivesse ocorrido, estaria se propiciando o enriquecimento ilícito.148 
 

É válido destacar que durante a audiência de instrução do processo de Luciana, Letícia e 

Íris (Processo 3), foi ouvida testemunha que afirmou que o pai das crianças "trabalhava em 

farmácia, motoboy e lotação de ônibus. Quando acidente ocorreu, se recorda que Luciano 

trabalhava de atendente de farmácia, mas não sabe dizer quanto ele ganhava, nem há quanto tempo 

ele trabalhava na farmácia (...)"149. Mesmo diante dessas informações, em sede de recurso, a 

Procuradoria Geral de Justiça (representante do Ministério Público em segundo grau) insistiu no 

argumento de que seria necessária a comprovação do exercício de trabalho lícito por Luciano e da 

dependência econômica das autoras para justificar o pagamento de uma pensão pelo Estado. Veja-

se: “Se não comprovados ganhos lícitos nem demonstrado, de outra forma, que Luciano era o 

mantenedor das casas e das famílias, não se pode imputar ao Estado uma obrigação que o próprio 

pai não cumpria”.150 

Igualmente, no processo de n. 0006904-38.2004.8.26.0053 (Processo 4), proposto por 

Bruno e Kauan, filhos de Alexsandro de Oliveira Araújo, que contavam com 9 e 5 anos à época do 

ajuizamento da ação, respectivamente, o TJSP afastou em sua decisão a incidência dos danos 

materiais devidos às crianças sobre dois argumentos: 
1) as despesas do funeral foram pagas por VALDINEIA DE FÁTIMA CERNIAUSKAS 
(fl. 107) e não pelos autores; 2) os autores não comprovaram, efetivamente, a dependência 
econômica em relação à vítima. Mercê do esforço do Magistrado de primeiro grau, não 
há presunção de tal dependência, nem comprovação de ganhos por parte do "de cujus".151 
 

É importante esclarecer que Valdineia de Fátima Cerniauskas, a quem se atribui o 

pagamento do funeral de Alexsandro, é a mãe e representante legal de Bruno e Kauan no Processo 

4. Ocorre, contudo, um apagamento da relação materno-filial entre os autores da ação e Valdineia 

 
148 Processo n.:0008098-73.2004.8.26.0053, fls. 128. 
149 Processo n.:0008098-73.2004.8.26.0053, fls. 304. 
150 Processo n.:0008098-73.2004.8.26.0053, fls. 372-373. 
151 Processo de n. 0006904-38.2004.8.26.0053, fls. 242 
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por parte da decisão. Parece óbvio que crianças de 9 e 5 anos não teriam condições econômicas de 

arcar sozinhas com as despesas do funeral de seu pai e que, ao mesmo tempo, o pagamento desses 

custos pela mãe afetaria diretamente no sustento de Bruno e Kauan. De tal modo que a 

invisibilização da condição de crianças de Bruno e Kauan somada à ausência de qualquer menção 

na decisão judicial sobre a relação materno-filial dos autores e Valdineia operaram efeitos 

desproporcionais e prejudiciais aos filhos da vítima Alexsandro. 

É importante frisar, ainda, que todas as sustentações anteriormente apresentadas são 

contrárias às normas legais expressas no Código Civil e na Constituição Federal brasileira já 

vigentes à época da propositura dos processos de responsabilização estatal. De acordo com o artigo 

948, do Código Civil brasileiro, em caso de homicídio, a indenização patrimonial consiste: I - no 

pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na 

prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração 

provável da vida da vítima.  

Adicionalmente, a Constituição brasileira em seu artigo 227 impõe o dever compartilhado 

entre família, Estado e sociedade de "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão". 

Conforme se verifica do texto legal, em casos de homicídio, o pagamento das verbas 

alimentares a título de indenização é obrigatório, não sendo exigida comprovação da relação de 

dependência econômica dos/as filhos/as e, muito menos, a apresentação de provas sobre a 

realização de trabalho lícito pelo pai ou mãe falecidos. De tal modo que, a interpretação literal da 

legislação civil brasileira já previa o pagamento de verbas alimentares, a título de dano material, 

aos filhos e às filhas das vítimas do caso Castelinho, o que foi propositalmente ignorado em muitos 

dos processos judiciais. Da mesma forma, fica claro que o Estado, ao invisibilizar a condição de 

crianças e pessoas em desenvolvimento de parte dos autores e autoras das ações civis, se 

desincumbiu de seu dever constitucional de garantir os direitos das crianças e adolescentes com 

prioridade absoluta. 
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4.1.3 O duplo parâmetro na valoração da dor vivenciada pelos familiares para a aplicação 

do dano moral 

  

Por fim, ao longo da leitura dos processos judiciais foi possível observar a utilização de um 

duplo parâmetro na avaliação do direito ao dano moral de mães e filhos/as das vítimas assassinadas. 

Conforme se demonstrará, foi disseminado o argumento de que parentes de pessoas consideradas 

"criminosas" devem comprovar o sofrimento vivido e a dor da perda para a concessão do dano 

moral.  

 No caso das filhas de Luciano da Silva Barbosa (processo n. 0008098-73.2004.8.26.0053 - 

Processo 3), a Procuradoria Geral de Justiça (representante do Ministério Público em segundo 

grau) argumenta a necessidade de comprovação da existência de critérios como  "fortes laços 

afetivos" e "convivência" entre as crianças e o pai para aplicação do dano moral. Veja-se: 
Indiscutível que, de regra, a morte de filhos, irmãos, e pais caracterizam dano moral. De 
regra. Com exceções. As apeladas não demonstraram coabitação com Luciano nem fortes 
laços familiares entre os mesmos. A dor pela perda do ente querido pressupõe a 
convivência em família e o luto pela ausência. No caso em exame nada disso foi 
demonstrado (...).152 
 

Note-se que Luciano encontrava-se preso à época dos fatos, de modo que essa 

argumentação também informa, ainda que implicitamente, a presunção de que pessoas 

encarceradas não desenvolvem laços afetivos com seus filhos e filhas. Com isso, exige-se, de forma 

discriminatória, que filhos e filhas de pais considerados criminosos apresentem uma prova de seu 

afeto.  

Tal exigência é também apresentada no processo n. 0006904-38.2004.8.26.0053, de autoria 

de Bruno e Kauan, filhos de Alexsandro de Oliveira Araújo (Processo 4).  Em sede de contestação, 

a Fazenda Pública argumenta que seja afastado o direito ao dano moral sob a mesma justificativa 

de que seria necessária a comprovação da dor dos autores frente à morte do pai. 
Relativamente ao pleito indenizatório por danos morais, novamente razão alguma assiste 
à inicial, até porque a mera alegação de ocorrência de dano extrapatrimonial não é, por si, 
hábil a conduzir ao dever de indenizar. Confira-se na jurisprudência:"Os danos morais 
não podem ficar apenas no plano da mera alegação de existência, como se, definida a 
litigância de má-fé, a indenização seja invencível por força de inequívoca relação de 
causalidade. É mister, portanto, sejam eles comprovados quanto à sua existência.153 
 

 
152 Processo n. 0008098-73.2004.8.26.0053, Volume 2, fls. 142. 
153 Processo n. 0006904-38.2004.8.26.0053, fls.133. 
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 Outro caso em que a dor de uma familiar é colocada em dúvida pelo Estado, é o de Dilma 

Silva do Carmo, mãe de Silvio Bernardino do Carmo (processo n. 0005529-02.2004.8.26.0053 - 

Processo 5).  Além da exigência de comprovação do sofrimento da mãe, a Fazenda Pública sugere 

que o "comportamento criminoso" do filho da autora lhe impunha "vexame", de modo que o 

pagamento de verba indenizatória a título de dano moral implicaria em "enriquecimento ilícito".  
Quanto ao dano moral, em casos o da espécie, no qual o falecido não era exemplo de filho, 
forçoso exigir a prova do dano moral. Em caso análogo, foi reduzida a indenização de 500 
para 100 salários mínimos "tendo em vista o comportamento criminoso do falecido, que 
já lhes impunha considerável vexame…" pois maior indenização implicaria "em 
enriquecimento sem causa, prejudicado o erário e, consequentemente, a sociedade lesada 
pela ação delituosa".  O TJSP considerou ainda que "a vítima estava na penitenciária 
porque tinha cometido várias ações anti-sociais e antijurídicas e tais elementos devem ser 
considerados na indenização por danos morais". O TJSP também manteve o valor menor 
do que a média em caso de morte de detento, assinalando que "antes de ser preso, já não 
residia na companhia da mãe, tendo a autora ciência de seu envolvimento com "más 
companhias". Assim, a tristeza, a desilusão da autoria com a perda de seu filho, foram 
anteriores à sua morte.154  
 

Opera-se no caso de Dilma, conforme se observa do trecho destacado, a revitimização da 

mãe que tem sua dor menosprezada e colocada sob suspeita a partir de um processo de 

criminalização do filho morto pelo Estado. Além disso, fica clara a aplicação de um duplo 

parâmetro pela Fazenda Pública, na medida em que este órgão opta por utilizar fundamentação 

jurídica contrária ao entendimento incontroverso do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, 

o dano moral é presumido no caso da mãe que perde o filho155.  

 

4.2 Reparações desde uma perspectiva de gênero: o reconhecimento do protagonismo das 

mulheres na luta por justiça 

 

Espera-se que, no presente tópico, tenha sido possível evidenciar as formas pelas quais os 

casos de letalidade policial são atravessados por marcadores de gênero. Ainda, espera-se que a 

análise das ações judiciais cíveis tenha sido capaz de jogar luz para argumentos jurídicos 

 
154 Processo n. 0005529-02.2004.8.26.0053, fls.97. 
155 BRASIL. STJ. REsp n. 1415537. 3a. T. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em: 27/10/2015. 
Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201303573994&dt_publicacao=26/11/2015
>.  Acesso em: 21/11/2022. 
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atravessados por vieses de gênero discriminatórios e, muitas vezes, contrários a disposições 

normativas e a entendimentos jurisprudenciais consolidados nacionalmente.  

Nesse sentido, espera-se ter demonstrado que a desconsideração de marcadores de gênero, 

classe, raça e idade por parte dos operadores do sistema de justiça brasileiro, bem como 

criminalização das vítimas da letalidade policial, produziu efeitos negativos para as mulheres e 

crianças envolvidas nos processos do caso Castelinho, culminando na negação de direitos e na 

ausência de medidas de reparação apropriadas.  

Diante desse contexto, acredita-se que este caso oferece uma oportunidade única para que 

a Corte IDH não apenas reconheça as violações de direitos humanos perpetradas contra as vítimas 

e seus familiares, mas também avance na aplicação de medidas de reparação diferenciadas com 

perspectiva de gênero para os casos de letalidade policial.  

 

5. A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO RACIAL EM AÇÕES CIVIS 

SOBRE MORTES EM DECORRÊNCIA DE INTERVENÇÃO POLICIAL  

 
Em decorrência da atuação dos movimentos negros no Brasil e da recente incorporação da 

pauta antirracista por parcelas da sociedade civil e setores específicos do Estado, as noções de 

racismo estrutural e de racismo institucional passaram a circular entre as explicações sobre as 

desigualdades e violências que marcam a história do país. 

 Mas, ainda que essa circulação tenha gerado um significativo aumento do interesse geral 

e acadêmico em temas que relacionam violência racial, segurança pública e acesso à justiça, e que 

tenham surgido movimentos e instituições da sociedade civil organizada dedicadas ao 

acompanhamento, monitoramento, denúncia e análise de ações policiais e dos sistemas de 

segurança pública, a experiência concreta da população negra nos âmbitos da segurança pública e 

do acesso à justiça não foi substancialmente alterada. 

Basta considerar os dados de 2020 sobre violência racial, último ano com dados nacionais 

consolidados. O Brasil registrou 6.416 mortes decorrentes de intervenções policiais, o que 

corresponde a uma taxa de três mortos a cada 100 mil habitantes. Em São Paulo, estado mais 

populoso do país e palco dos atos ora analisados por esta Corte, a taxa é de 1,8 mortos a cada 100 

mil habitantes, inferior à média nacional, portanto. Contudo, uma análise mais detida destes dados 

é necessária: Ao se considerar a proporção de mortes por intervenções policiais em relação ao total 
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de homicídios no estado de São Paulo, nota-se que, apesar de haver uma queda desde os anos 2000 

no número de homicídios, o número de mortos por letalidade policial não decaiu 

proporcionalmente. Por conseguinte, a letalidade policial tornou-se cada vez mais representativa 

no estado. Em 2019, por exemplo, 2.906 pessoas foram vitimadas em homicídios dolosos, 

enquanto 867 pessoas foram mortas em intervenções policiais, o que representa 29,8% do total de 

óbitos. Ou seja, quase um terço das mortes violentas intencionais ocorridas no estado de São Paulo 

naquele ano foram de autoria de policiais, majoritariamente militares.  

Em seu infográfico de violência e desigualdade racial de 2021, o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FSB) revela que 84,1% das pessoas assassinadas pela polícia eram negras.  E 

no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, o FSB identificou o perfil das vítimas de 

intervenções policiais durante o ano de 2019. A coleta dos dados demonstrou que as vítimas eram 

majoritariamente jovens negros do sexo masculino: 99,2% das vítimas eram homens, 23,5% deles 

possuíam entre 15 e 19 anos quando mortos, 31,2% estavam na faixa etária entre 20 e 24 anos e 

19,1% tinham entre 25 e 29 anos. Em conjunto, tais dados demonstram que 74,3% das vítimas de 

intervenções policiais eram jovens de, no máximo, 29 anos, percentual consideravelmente superior 

à média dos demais homicídios nacionais, nos quais os jovens correspondem a 51,6% das vítimas. 

Os dados demonstram também a sobrerrepresentação da população negra entre as vítimas das ações 

policiais: 79,1% dos mortos em ações policiais naquele ano eram pretos e pardos. 

Esses dados são alarmantes e não indicam apenas o alto grau de violência exercida pelo 

Estado brasileiro, mas o quanto ela segue sendo desigualmente dirigida às pessoas negras, 

incluindo policiais. Entendendo a letalidade do Estado como o fim (ou o início) de um complexo 

ciclo de violência, as informações do anuário não devem ser lidas isoladamente, pois são 

insuficientes para compreender como o sistema de segurança foi e é informado pelo racismo. 

Em suas pesquisas, Freitas156 e Signoretto et. al.157 afirmam que a análise de outros dados 

relacionados à ação policial, tais como a abordagem, o mandato policial, o uso do excludente da 

 
156 FREITAS, Felipe da Silva. Racismo e polícia: uma discussão sobre mandato policial. 2020. 264 f. Tese 
(Doutorado em Direito)— Universidade de Brasília, Brasília, 2020. 
157 SINHORETTO, Jacqueline; BATITUCCI, Eduardo; MOTA, Fábio; SCHILITTLER, Maria; SILVESTRE, Giane; 
MORAIS, Danilo; SOUZA, Letícia; SOUSA, Rosânia; SILVA, Sabrina; OVALLE, Luiza; RAMOS, Paulo; 
ALMEIDA, Fabrício; MACIEL, WELLITON. A filtragem racial e a seleção de suspeitos: segurança pública e relações 
raciais. LIMA, Cristiane; BAPTISTA, Gustavo; FIGUEIREDO, Isabel S. Segurança Pública e Direitos Humanos: 
temas transversais. Col. Pensando a Segurança Pública. Vol. 5, Brasília: Ministério da Justiça/Senasp, 2014, p. 121 – 
160. V. também: FREITAS, Felipe da Silva; SINHORETTO, Jacqueline. Racismo institucional e sistema de justiça. 
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legítima defesa para evitar responsabilização por violência policial, a prisão em flagrante delito 

e o encarceramento em massa podem contribuir para a compreensão de como violência e racismo 

se conectam e sustentam os sistemas de segurança pública no Brasil. O Núcleo Especializado de 

Situação Carcerária (NESC) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP), a partir de 

pesquisas realizadas em São Paulo entre 2020 e 2022, menciona em seus relatórios158 que apenas 

2% das prisões em flagrante durante a pandemia tinham laudos de perícia que pudessem indicar 

possível violência policial no momento da prisão. Para o NESC, o procedimento figura como um 

“aval” para a obtenção ilícita de provas com o fim de forjar flagrantes. Outro exemplo: o crime 

que mais prende pessoas no estado de São Paulo é o tráfico de drogas (40,21%), “delito que não 

envolve violência ou grave ameaça e que em outros países já foi regulamentado como atividade 

comercial”159, afirma o relatório. 

Quando associados à análise da construção da categoria “suspeito”, dados como os 

mencionados tornam-se ainda mais eloquentes, uma vez que é em torno da suspeição que se 

organiza e se justifica a ação policial no Brasil. Como se sabe, a imagem do suspeito é, 

invariavelmente, associada a um homem negro cuja presença, por si só, é tida por ameaçadora à 

chamada ordem pública. O longo processo de construção dessa imagem não foi suficientemente 

explorado, mas Chalhoub160 e Schwarcz161 indicam o período do pós-abolição, no século XIX, 

como o momento central do estabelecimento do estereótipo da vadiagem associado à população 

negra. A partir de 1888 milhares de pessoas foram libertadas do sistema escravista sem contar com 

nenhum tipo de auxílio do Estado para acessar a cidadania e o mercado de trabalho. Paralelamente, 

criava-se a noção de que vadia era a pessoa sem ocupação fixa que, por essa razão, circulava por 

pontos estratégicos, sobretudo no centro da cidade, para a realização de pequenos serviços. 

 
15o Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=r_hPd1VGuwA 
158https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/03/09/apenas-2percent-das-prisoes-em-flagrante-em-sp-tiveram-
pericia-para-avaliar-possivel-violencia-policial-em-marco-de-2021-diz-defensoria.ghtml E: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2022-04/defensoria-publica-violacao-de-direitos-aumenta-em-
presidios-de-sp 
159https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2022-04/defensoria-publica-violacao-de-direitos-aumenta-em-
presidios-de-sp 
160 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996. 
161 SCHWARCZ. L. Retrato em Branco e Negro. São Paulo: Cia das letras, 2017. 
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Não por coincidência, as forças públicas, que dão origem à polícia militar, surgiram no 

mesmo período tendo como principal tarefa a repressão à vadiagem. Ou seja, surgem para reprimir, 

no centro das grandes cidades, a massiva presença e circulação de pessoas que não foram 

incorporadas ao mercado de trabalho. Negro vadio, marginal, violador são, portanto, imagens 

decorrentes de um coletivo e complexo processo de exclusão de uma parcela da sociedade do 

espaço público e da formalidade do trabalho. 

Essa imagem do negro vadio, amplamente partilhada, contribuiu para “fortalecer na 

população a ideia de que a violência policial seria uma forma de justiça direta, que responderia de 

forma eficaz aos problemas de criminalidade urbana, além de prevenir crimes futuros”162. É, pois, 

a partir desse quadro que se pode começar a compreender como polícia e sociedade estruturam e 

são estruturadas pelo racismo no Brasil. E para completá-lo, resta considerar aspectos do setor que 

mais nos concerne nessa manifestação: o sistema de justiça que, na perspectiva aqui adotada, é 

parte correlata dessa dinâmica. 

Abath Valença163 menciona o impacto que a imagem da vadiagem teve na construção do 

processo penal brasileiro. Ela revela que, em São Paulo, no final do século XIX, 77% das prisões 

decorriam de acusações de contravenções, sendo que, de 1912 a 1916, esse percentual foi de 

85,6%.          

Freitas identifica outro problema: “a supervalorização da narrativa policial” que, mesmo 

sem possuir coerência ou sem basear-se nas regras da experiência comum, é acolhida sem ressalvas 

na esfera do poder judiciário: “Na maioria dos casos, ocorre a validação judicial da conduta e do 

resultado do trabalho policial mesmo diante de indícios da ocorrência de flagrante forjado”164. Em 

resumo, o autor nota a cooperação entre polícia e justiça. 

         Por último, é preciso, ainda, levar em conta a pesquisa de Signoretto et. al. quando 

mencionam que:  
os dados relacionados à segurança pública e aos sistemas de justiça criminal disponíveis 
e divulgados são limitados, seja por ausência de sistematização, seja por impossibilidade 
de desagregação e análises covariadas, seja pela “opacidade” dos números. Inexiste 
uniformidade nos procedimentos de coleta e sistematização dos dados referentes à 

 
162 CUBAS, V. O. Ouvidorias de Polícia e Redução da Letalidade em Ações Policiais no Brasil. In: Aporias para o 
Planejamento Público. São Paulo: FUNDAP, 2013, v.1, p. 177-190. 
163 ABATH VALENÇA, M. Como as Práticas da Repressão à Vadiagem Podem Contribuir para a Compreensão da 
História do Processo Penal Brasileiro? Direito Público, 19(101), 2022. 
164 FREITAS, Felipe da Silva. Racismo e polícia: uma discussão sobre mandato policial. Tese de Doutorado em 
Direito. Universidade de Brasília, Brasília, 2020, p. 165. 
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abordagem policial, o que contribui para produzir a invisibilidade da questão racial para 
o sistema de segurança pública. A categoria cor/raça não figura nos dispositivos de 
registro e monitoramento de ações, e, quando está nos registros policiais, não respeita as 
categorias do padrão censitário desenvolvido pelo IBGE e utilizadas em outras políticas 
setoriais, como saúde e educação165. 
  

Em uma sociedade marcada pela escravidão, na qual 54% da população se autodeclara 

negra, salta aos olhos o fato de que a maioria de seus processos judiciais não considerem os critérios 

de cor/raça respeitando o padrão IBGE para a instituição de qualquer política pública. Como vimos, 

no caso de processos judiciais, tais critérios são da maior importância, uma vez que são socialmente 

mobilizados para criminalizar as pessoas negras mesmo antes da abordagem policial. A mesma 

omissão se verifica nos processos de indenização movidos pelas famílias em casos de mortes 

provocadas pela polícia. A análise da jurisprudência do TJSP sobre pedidos de indenização em 

casos de violência policial (seção 3.2) não identificou o enfrentamento da questão racial, e a 

dimensão racial esteve completamente ausente no inteiro teor dos processos do Caso Castelinho 

(seção 6). Essa omissão implica a não consideração de um elemento essencial da violência policial 

no Brasil nos únicos espaços em que a responsabilidade do Estado pelas mortes costuma ser 

discutida, e faz com que reparações eventualmente determinadas igualmente o desconsiderem. Isso 

não apenas prejudica a realização do direito das famílias à verdade e à reparação, prejudica também 

que a sociedade brasileira tenha ferramentas para evitar a repetição desse tipo de violação.  

Essas são apenas algumas das razões pelas quais essa manifestação reitera a necessidade 

de responsabilização do Estado brasileiro pelas falhas no processo do caso aqui descrito. E, afora 

o dever de justiça para as famílias das vítimas, espera-se, no que concerne à dimensão racial, que 

a ação auxilie na criação de uma agenda de debates acerca de protocolos a serem adotados para 

que se possa: 1. Reconhecer o peso da cor/raça no desempenho das ações policiais e jurídicas; 2. 

Reestruturar ações policiais e jurídicas para que haja equidade racial no sistema de segurança 

pública e de acesso à justiça; 3. Alterar positivamente a experiência de pessoas negras nessas 

esferas de atuação do Estado. 

 
165 SINHORETTO, Jacqueline; BATITUCCI, Eduardo; MOTA, Fábio; SCHILITTLER, Maria; SILVESTRE, 
Giane; MORAIS, Danilo; SOUZA, Letícia; SOUSA, Rosânia; SILVA, Sabrina; OVALLE, Luiza; RAMOS, Paulo; 
ALMEIDA, Fabrício; MACIEL, WELLITON. A filtragem racial e a seleção de suspeitos: segurança pública e 
relações raciais. LIMA, Cristiane; BAPTISTA, Gustavo; FIGUEIREDO, Isabel S. Segurança Pública e Direitos 
Humanos: temas transversais. Col. Pensando a Segurança Pública. Vol. 5, Brasília: Ministério da Justiça/Senasp, 
2014, p. 121 – 160. 
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6. AS FALHAS NOS PROCESSOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO NO CASO 

CASTELINHO 

 

6.1. Análise individual dos processos dos/as familiares das vítimas do Caso Castelinho 

 
A presente seção apresenta uma descrição pormenorizada dos processos relativos ao Caso 

Castelinho, com o intuito de apontar as falhas identificadas em termos de responsabilização do 

Estado pelas mortes perpetradas por seus agentes de segurança pública.  

Foram identificados oito processos relativos ao Caso Castelinho, conforme os dados 

abaixo:   

 

Quadro 3: Informações sobre os processos cíveis dos familiares das vítimas do Caso 
(continua) 
 Autores(as) Dano moral  Dano material (pensão e 

despesas funerárias) 
Status (jan/2023) 

1 Geralda Andrade (mãe da 
vítima Jeferson Leandro 

Andrade) 

R$ 300.000,00 Improcedente Remetido ao Superior 
Tribunal de Justiça para 

julgamento de Agravo em 
Recurso Especial da 
Fazenda Pública em 
setembro de 2022 

2 Renata Flora de Rezende e 
Filhos (esposa e filhos da 

vítima Gerson Machado da 
Silva) 

60 salários-mínimos a 
serem divididos (15 
salários para cada 

autor/a) 

Pensão de 2/3 de um 
salário-mínimo até os 18 

anos dos filhos. 
Improcedente o pedido 

relativo às despesas 
funerárias. 

Discussão acerca dos 
cálculos dos valores 
devidos em execução 

desde 2013. 

3 Luciana Felix Barbosa (filha da 
vítima Luciano da Silva 

Barbosa) 

Improcedente Improcedente Arquivado (encerrado) 

4 Bruno Alexsander Cerniauskas 
de Araújo e irmãos (filhos da 
vítima Alexsandro de Oliveira 

Araújo) 

R$ 20.750,00 para 
cada autor 

Improcedente Aguarda pagamento do 
precatório (relativo aos 

danos morais) desde 
2014. 
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5 Dilma Silva do Carmo (mãe da 
vítima Silvio Bernardino do 

Carmo) 

Improcedente Improcedente Arquivado (encerrado) 

6 Elisângela de Souza Santos e 
Filhos (esposa e filhos da 

vítima José Airton Honorato) 

50 salários-mínimos 
para cada autor/a 

Improcedente Pagamento realizado em 
2015. Arquivado 

(encerrado) 

7 Sandro Vinícius da Silva (filho 
da vítima Sandro Rogério da 

Silva) 

Improcedente Improcedente Arquivado (encerrado) 

8 Angelita Rodrigues (mãe das 
vítimas Djalma Fernandes 
Andrade de Souza, Fábio 

Fernandes Andrade de Souza) 

Improcedente Improcedente Arquivado (encerrado) 

Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

Os gráficos abaixo mostram os tempos de duração identificados em cada uma das fases 

processuais analisadas: (i) primeira instância (da propositura da ação até a sentença); (ii) segunda 

instância (da interposição de recurso até o seu julgamento); (iii) exame de admissibilidade de 

recurso para instâncias superiores (quanto ocorreu após interposição de recursos para o STF ou 

STJ) e (iv) fase executiva (do trânsito em julgado até o efetivo pagamento ou até janeiro de 2023, 

nos casos em que o pagamento ainda não foi realizado). Esses tempos são divididos entre os 

processos que tiveram desfecho favorável aos/às familiares (Processos 1, 2, 4 e 6) e os que foram 

desfavoráveis (3, 5, 7 e 8):  
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Gráfico 5: Tempo (em anos) das fases processuais dos processos de procedência dos/as 

familiares do Caso Castelinho (até fev/2023) 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

Além dos anos por fase e por processo, foi possível identificar uma média total de 

tramitação dos casos procedentes até o momento de 17 anos - dado este que precisa ser 

analisado com a consideração de que 3 dos 8 processos ainda estão em curso e tramitam sem 

qualquer previsão temporal de desfecho definitivo.  

Mesmo os casos improcedentes apresentaram um período longo de tramitação, perfazendo 

uma média de quase 9 anos, conforme se verifica no gráfico a seguir: 
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Gráfico 6: Tempo (em anos) das fases processuais dos processos de improcedência dos/as 

familiares do Caso Castelinho (até fev/2023) 

 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

Importa observar que a fase classificada como “exame de admissibilidade de recurso para 

a instância superior” corresponde ao período transcorrido entre a interposição de recursos ao STJ 

ou STF e o seu exame de admissibilidade, sendo certo que, quando da realização da análise dos 

processos, nenhum deles havia tido um recurso admitido pelas instâncias superiores do Judiciário 

brasileiro: em um deles (Processo 3) houve a inadmissão e em outro (Processo 1), houve a 

interposição do recurso e a retratação por parte do Tribunal de Justiça, no que diz respeito, apenas, 

aos índices de correção aplicáveis. Contudo, o caso não teve um desfecho definitivo, tendo em 

vista a interposição de novo recurso (Agravo de Recurso Especial) pela Fazenda Pública, de modo 

que o processo está em trâmite há mais de 9 anos em sede recursal.  

Ao longo desta seção, dados desses processos e maiores detalhes sobre os tempos 

transcorridos entre seus atos e fases serão analisados individualmente e de modo comparado, 

utilizando-se os números de referência indicados no quadro 3 acima. Todos os processos foram 

analisados na sua integralidade, com exceção daquele indicado como Processo 1, que se encontrava 
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arquivado, não tendo sido possível realizar o seu desarquivamento para análise a tempo da 

apresentação desta manifestação. Mesmo com relação a este, no entanto, foi possível analisar a 

sentença de primeira instância e o acórdão do recurso de apelação, e com base nesses documentos 

extrair algumas análises, ainda que mais pontuais.    

         A seguir, cada processo é tratado individualmente, iniciando-se por um quadro resumo, 

com informações sobre: (a) a vítima e os/as autores/as: (b) principais pedidos dos/as autores/as; (c) 

síntese dos fundamentos da sentença; (d) síntese dos fundamentos da decisão de recurso; e (e) 

status atual do processo, considerando a data/base de janeiro de 2023.  

Na sequência, são discutidos elementos extraídos da análise dos autos processuais que 

apontam para falhas no processo de responsabilização, seja do ponto de vista substancial (quanto 

ao conteúdo das manifestações do Estado e das decisões judiciais), seja processual (quanto ao 

exercício das garantias processuais pela parte autora e ao tempo de tramitação do processo em suas 

diferentes etapas).  

Ao final, é realizada uma síntese conclusiva, em cotejo com os parâmetros interamericanos 

apresentados na Seção 2.  

 

Processo 1 (vítima Jeferson Leandro Andrade) 

A. Autores/as: Geralda Andrade (mãe) 
B. Principais pedidos dos/as autores/as: Não tivemos acesso, porém pelo acórdão extrai-se 

que houve o pedido de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado em juízo, bem 
como de pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a um salário mínimo. 

C. Principais argumentos da defesa do Estado de São Paulo (Fazenda Pública): Não 
tivemos acesso. 

D. Síntese dos fundamentos da sentença: Não tivemos acesso, mas pelo acórdão extrai-se que 
o pedido foi julgado improcedente, por considerar que a autora não trouxe elementos que 
pudessem comprovar a configuração da culpa dos Policiais Militares, os quais teriam agido 
em legítima defesa ou no exercício regular do seu dever legal. 

E. Síntese dos fundamentos da decisão de recurso: O recurso da autora é provido, para se 
reconhecer a responsabilidade do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no 
valor de R$ 300.000,00. Afasta, contudo, a pensão mensal, por entender que não haveria 
elementos que comprovassem a dependência da autora face à vítima.  

F. Status do processo (jan./2023): Processo remetido ao Superior Tribunal de Justiça para 
julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública em agosto de 
2022.  

 

Nesse processo, foi possível ter acesso apenas à decisão do julgamento do recurso da parte 

autora junto ao TJSP, mas pelo seu teor, é possível extrair que a ação foi ajuizada pela mãe da 
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vítima, pleiteando danos morais e materiais, estes no valor de um salário-mínimo a título de pensão 

vitalícia. O pedido foi inicialmente rejeitado em primeiro grau, porém acolhido parcialmente pelo 

TJSP em recurso da parte autora, condenando-se o Estado ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 300.000,00. Sobre esse julgamento, convém destacar o reconhecimento do 

uso excessivo da força e a caracterização do episódio como uma “execução sumária”, conforme se 

extrai do seguinte trecho: “elementos suficientes nos autos para determinar que a ‘Operação 

Castelinho’ foi pautada em atos de extrema violência e ilegalidade, com contornos de execução 

sumária sem chances de defesa às vítimas, dentre elas o filho da autora, que agora pleiteia 

indenização do Estado”. 

Se, com relação aos danos morais, o entendimento do TJSP aparentemente mostrou-se 

compatível com parâmetros interamericanos para responsabilização, no tocante aos danos 

materiais sustentou-se o entendimento de que a pensão somente seria devida se demonstrada a 

dependência econômica da autora. Conforme discutido na Seção 4, essa argumentação ignora a 

divisão sexual do trabalho e a sobrecarga do trabalho feminino no âmbito doméstico, bem como a 

dificuldade excessiva de produção de uma prova dessa natureza.  

 Informações disponíveis no sistema de acompanhamento processual demonstram que, 

embora a decisão do tribunal seja de setembro de 2013, a Fazenda Pública tem se utilizado de 

todos os recursos cabíveis, de modo que ainda não houve trânsito em julgado, apesar de serem 

muito exíguas as chances de êxito do Estado nesta esfera recursal. A discussão, nesse momento, 

restringe-se aos índices de correção monetária e juros de mora, sendo que, até uma decisão 

definitiva, o processo sequer poderá ingressar na fase de execução. O último recurso foi interposto 

junto ao Superior Tribunal de Justiça em setembro de 2022 e encontra-se pendente de julgamento. 

Verifica-se, então, que já passaram quase 9 anos e meio desde o julgamento em segunda instância, 

sem que haja uma decisão definitiva ou que seja possível iniciar a execução em favor da autora.   
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Processo 2 (Gerson Machado da Silva)166 

G. Autores/as: Renata Flora Rezende (companheira); Jefferson Rezende da Silva, Anderson 
Rezende da Silva e Bianca Rezende da Silva (filhos/a); 

H. Principais pedidos dos/as autores/as: Pagamento de indenização no valor de 600 salários-
mínimos por dano moral; pagamento de pensão mensal correspondente a 4 salários-mínimos 
a cada autor/a, com valor atualizado até que os/as filhos/as autores/as completem 24 anos e 
até que a autora companheira da vítima venha a falecer; e restituição das despesas do funeral 
e túmulo. 

I. Principais argumentos da defesa do Estado de São Paulo (Fazenda Pública): Argumenta 
que não estaria configurada a responsabilidade do Estado e que verbas indenizatórias não 
são devidas; quanto ao pagamento, pelo Estado, de pensão mensal, aduz que não teria sido 
comprovada a dependência econômica, e a vítima supostamente praticaria atividade ilícita, 
de modo que a indenização poderia representar um enriquecimento injustificado. 

J. Síntese dos fundamentos da sentença: Reconhece a responsabilidade do Estado, com 
direito à indenização. Com relação ao dano moral, entende que o sofrimento é patente, à vista 
do sentimento de tristeza representada pela perda do pai em circunstâncias tão desoladoras, 
sendo a prova do dano desnecessária. Fixa o valor de 50 salários-mínimos para cada autor/a. 
Quanto à pensão (dano material), entende que não houve a comprovação de dependência 
econômica dos/as autores/as Jefferson, Anderson e Bianca, porém que existe a presunção de 
tal dependência, posto que derivada do parentesco e da relação de união estável. Contudo, 
não acolhe o valor pleiteado, reconhecendo aos/às autores/as o direito a uma pensão mensal 
equivalente a dois terços de um salário-mínimo, devida desde o óbito até a data em que a 
autora vier a falecer ou contrair matrimônio, ou que os/as demais autores/as completem 
dezoito anos. O pagamento deverá ser feito mediante inclusão do nome dos/as autores/as na 
folha de pagamento do Estado. Quanto ao pagamento das despesas de funeral, entende que 
o dispêndio foi feito por um terceiro, de modo que faltaria aos autores legitimidade para pedir 
o reembolso. 

K. Síntese dos fundamentos da decisão de recurso: É dado parcial provimento para reduzir o 
valor dos danos morais (para R$ 60.000,00, a ser dividido por todos os autores) e para rejeitar 
a pensão em favor da autora Renata, por se entender não ter sido demonstrada a sua 
dependência financeira. 

L. Status do processo (jan./2023): Regularizada a representação processual dos/as autores/as, 
aguarda-se, desde 2020, a apresentação de cálculos pela Fazenda Pública para que os valores 
efetivamente devidos sejam homologados pelo juízo e para que se proceda com os atos de 
requisição e expedição de precatórios. Processo em trâmite há mais de 18 anos sem que 
nenhum pagamento tenha sido realizado. 

 

Trata-se de ação da companheira da vítima, Renata, e de seus três filhos/as, que pedem, 

inicialmente, a indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juiz, e danos materiais, 

 
166 Conforme dados extraídos do processo, Gerson exercia a profissão de ajudante, estado civil solteiro, com 31 anos 
de idade quando da morte, natural de Jundia, estado de Alagoas.  
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pagos como pensão mensal de 4 salários-mínimos. Em aditamento à inicial, foi pedido o valor de 

600 salários-mínimos de danos morais, além de se requisitar o pagamento das custas do funeral. 

Em contestação, a Fazenda Pública argumentou contra a sua responsabilização por ausência 

de nexo de causalidade entre um ato estatal, omissivo ou comissivo, e o evento lesivo – a morte 

teria sido ocasionada por terceiros, sem vínculo com a Administração Pública. Sobre o dever de 

indenizar em si, argumenta que não houve prova pelos/as autores/as de que a vítima realizava 

atividade produtiva, em passagem na qual afirma que “é da vida pregressa do de cujus que se extrai 

sua real atividade: a prática de roubos e sequestros; desenvolvida, deve ser dito, com contornos de 

profissionalismo (...)”. Subsidiariamente, argumenta que o valor da pensão mensal deve ser 

reduzido para dois terços do salário-mínimo, considerando que um terço seria utilizado pela vítima 

para sua subsistência. Com relação ao dano moral, afirma que o dano não poderá ser presumido, 

sendo necessária a comprovação do sofrimento. Também enquanto pedido subsidiário, a Fazenda 

Pública pugna por um valor menor do que aquele pleiteado pelos autores. 

Em termos de instrução probatória, para além dos documentos apresentados pelas partes 

(inclusive relativos ao processo criminal), houve o depoimento pessoal da autora Renata 

“objetivando informações sobre qual seria a ocupação laboral da vítima, bem assim sobre seus 

ganhos”. Ainda, o Ministério Público, que participou do processo para proteção dos interesses dos 

autores incapazes (filhos da vítima), requereu a expedição de ofício para a Comarca de Itu, 

requisitando informações sobre a ação penal, o que foi deferido pelo juízo. 

Encerrada a audiência, restava aguardar a resposta ao ofício expedido para a vara criminal 

responsável pela ação penal, a qual foi recebida apenas 722 dias após a sua expedição. Durante o 

período de 674 dias, não houve nenhuma tramitação relevante no processo em questão, apenas a 

espera pela resposta acerca do processo criminal. Ou seja, a comunicação entre os órgãos cível e 

penal demorou praticamente dois anos para ser atendida, sendo que as informações prestadas se 

resumiam a uma simples certidão com informações sobre o status do processo penal à época167, 

sem maiores detalhamentos sobre provas ou decisões.  

A sentença do juiz de primeiro grau é de procedência parcial do pedido, determinando, 

quanto aos danos morais, que "o sentimento de tristeza representado pela perda do pai em 

 
167 A informação prestada em novembro de 2007 era de que a denúncia havia sido recebida e que se aguardava, à 
época, a realização da audiência de instrução em âmbito penal (Processo nº 286.01.2002.012422-0/000000-000). 
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circunstâncias tão desoladoras" seria, por si só, prova do dano, porém o valor em 50 salários 

mínimos, para cada um dos autores168. Já para os danos materiais, a sentença afirma que, não 

havendo comprovação dos ganhos do falecido, a pensão mensal deverá ter como referência o 

salário mínimo, na proporção de dois terços (com a presunção de que a vítima usaria um terço para 

seu próprio sustento) até que a esposa contraísse novo matrimônio, ou os(as) filhos(as) atingissem 

a maioridade. Quanto ao pagamento das despesas de funeral, entende que o custeio foi feito por 

um terceiro, de modo que faltaria aos autores legitimidade para pedir o reembolso. 

O processo segue para o TJSP em razão de recurso interposto pela Fazenda Pública, ao qual 

foi dado parcial provimento para reduzir os valores fixados inicialmente, tanto dos danos morais 

quanto materiais. A pensão mensal de Renata foi retirada, com o argumento que não havia nos 

autos comprovação necessária de sua dependência econômica, mantendo-se a pensão aos filhos, 

pois é presumida a sua dependência. O dano moral é considerado “excessivo”, tendo seu valor total 

reduzido para R$60.000,00, a serem divididos entre todos os quatro autores. 

Mesmo após a parcial procedência aos seus pedidos, o processo encontra-se em fase de 

execução desde 2013, ou seja, há mais de 9 anos. A análise do processo revela uma série de 

intercorrências procedimentais, como a perda de contato entre autores e seus advogados, 

discussões entre os autores e seus representantes, e tentativas de impugnação do valor por parte da 

Fazenda Pública. Uma dessas intercorrências é bastante significativa dos impactos da extrema 

vulnerabilidade dos autores na tramitação processual: decorreram quase dois anos sem 

movimentações significativas pelo fato de que uma das autoras não conseguia abrir uma conta em 

seu nome no banco, diante da impossibilidade de sua genitora fornecer comprovante de renda e de 

a autora ser menor de idade à época. Finalmente, em agosto de 2019, com a abertura da conta, a 

Fazenda Pública se recusou a depositar a pensão mensal da autora, tendo em vista ter ela atingido 

a maioridade em abril daquele ano. A injustificada demora para uma providência extremamente 

simples, portanto, foi muito benéfica ao Estado, que ficou isento de implantar a pensão mensal e, 

agora, poderá pagar os valores atrasados mediante expedição de precatórios, sem qualquer previsão 

para um desfecho efetivo. 

 
168 Ressalte-se que, à época, o valor do salário-mínimo era de R$ 415,00 (logo, a cada autor caberia um montante de 
R$ 20.750,00, se considerado o salário então vigente). Considerando o salário-mínimo atual (jan/2023), o valor seria 
de R$ 65.100,00. A sentença não é clara quanto ao parâmetro a ser considerado (vigente à época da sentença ou do 
pagamento). 
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Outros marcos temporais durante a fase executiva denotam os prejuízos, em termos de 

morosidade e efetividade, sofridos pelas vítimas indiretas em decorrência da condução ineficiente 

pelo Judiciário, da atuação excessivamente litigiosa da Fazenda Pública e pelas dificuldades de se 

manter uma assistência jurídica coesa durante mais de quinze anos de tramitação processual: mais 

de 260 dias para realização de cálculo pela Contadoria Judicial; mais de 600 dias entre a instauração 

da fase executiva e a apresentação de defesa pela Fazenda Pública; e mais de 400 dias para que os 

advogados de uma das autoras conseguissem apresentar instrumento de representação em seu nome 

após ela ter atingido a maioridade. Em vista de todos esses atrasos, o processo está em trâmite há 

mais de 18 anos sem que nenhum pagamento tenha sido realizado, não havendo qualquer 

previsibilidade para quando isso ocorrerá. 
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Processo 3 (Luciano da Silva Barbosa169) 

A. Autores/as: Luciana Felix Barbosa, Letícia de Oliveira Barbosa e Iris de Oliveira Barbosa 
(filhas menores do falecido representadas pelas respectivas mães) 

B. Principais pedidos dos/as autores/as: Pagamento de indenização no valor de 600 salários-
mínimos por dano moral; pagamento de pensão mensal correspondente a três salários-mínimos, 
um para cada autora, a ser paga até que as autoras completem 24 anos. Requerem também a 
restituição das despesas funerárias. 

C. Principais argumentos da defesa da Fazenda Pública: Não estaria configurada a 
responsabilidade civil do Estado, tendo os agentes atuado em cumprimento de um dever legal e 
em legítima defesa. Sobre a pensão, argumenta que as autoras devem provar que o falecido 
exercia atividade remunerada e contribuía regularmente para a manutenção do lar. Quanto ao 
reembolso das despesas com funeral, argumenta que a jurisprudência é uniforme ao afirmar que 
essas despesas são insuscetíveis de reparação quando não comprovadas ou quando outra pessoa 
as suportou. No caso do dano moral, este não deve ser pago já que produziria um enriquecimento 
sem causa as partes   

D. Síntese dos fundamentos da sentença: A sentença reconhece a responsabilidade civil do 
Estado, afirmando que a legítima defesa dos policiais e o estrito cumprimento do dever legal não 
foi comprovada. Sobre a pensão, fundamenta no sentido de não ter sido comprovada a 
dependência econômica das autoras em relação à vítima, porém que haveria uma presunção, pela 
qual a Fazenda deverá pagar dois terços de um salário-mínimo mensal a cada vítima, assegurando 
a cada uma o direito de acrescer, mediante inclusão destas na folha de pagamento da Fazenda 
Pública, até completarem 25 anos. Não houve decisão quanto às verbas do funeral. A sentença 
reconhece também os danos morais, porém limita o valor a 50 salários-mínimos para cada autora. 

E.  Fundamentos do recurso: Reforma-se a sentença, acolhendo o argumento de legítima defesa e 
cumprimento do dever legal. Afasta-se a responsabilidade do Estado e as indenizações. 

F. Status do processo (jan./2023): Os recursos especial e extraordinário interpostos em nome das 
vítimas, em 2013, foram inadmitidos. O processo foi arquivado em 2015, sem que nenhuma 
verba reparatória fosse reconhecida em favor dos/as autores/as, depois de mais de 11 anos de 
discussão judicial. 

  

Nessa ação, três filhas da vítima foram as autoras que, por serem menores de idade, foram 

representadas por suas mães. Seus pedidos seguiram o padrão dos demais casos: danos morais, em 

valor a ser arbitrado pelo juiz, e danos materiais. Em aditamento à inicial, seguindo manifestação 

do Ministério Público, foi definido o valor de 600 salários-mínimos de danos morais. 

Houve a realização de audiência com oitiva de testemunhas que foram inquiridas sobre os 

rendimentos da vítima e sobre se esta prestava auxílio a seus filhos, o que foi confirmado pelas 

 
169 Profissão “perueiro” (motorista de veículo de transporte coletivo), estado civil solteiro, com 26 anos de idade, 
natural de São Paulo - SP. 
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testemunhas da autora, ainda que sem detalhes precisos quanto a valores, dada a informalidade das 

atividades exercidas. 

A sentença segue essencialmente os mesmos termos daquela proferida no Processo 2, com 

o reconhecimento da responsabilidade objetiva e o afastamento das excludentes alegadas pelo 

Estado (legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal), por não terem sido comprovados. 

Os danos morais foram de 50 salários-mínimos e a pensão mensal de dois terços do salário-mínimo 

vigente até os vinte e cinco anos de idade de cada autora. 

Após a sentença, foi interposta apelação pela Fazenda Pública, pedindo a reforma da 

sentença sob os mesmos argumentos que foram alegados em contestação: legítima defesa e 

cumprimento do dever legal. 

É de se ressaltar que, em segundo grau, o Ministério Público (representado pela 

Procuradoria Geral da República), que deveria atuar em defesa das autoras incapazes (filhas da 

vítima), deu parecer favorável ao Estado, contrariando o posicionamento institucional em primeiro 

grau. Dentre as afirmações realizadas acerca da pensão indenizatória, afirma ser impossível 

"imputar ao Estado uma obrigação que o próprio pai não cumpria", argumento esse que não 

encontra respaldo na prova coletada no processo. Quanto aos danos morais, alega que as autoras, 

que possuíam entre sete anos e seis meses na época da morte de seu pai, não comprovaram 

coabitação nem fortes laços familiares e, visto que "a dor pela perda do ente querido pressupõe a 

convivência em família e o luto pela ausência", as autoras não mereceriam receber a indenização 

por danos morais em virtude da morte de seu pai. Esses argumentos, foram analisados também na 

Seção 4, que trata da insensibilidade com questões de gênero na valoração da prova e a 

invisibilidade das relações parentais nos julgamentos.  

Seguindo linha similar, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação da 

Fazenda Pública, revertendo a sentença e julgando a demanda integralmente improcedente. Os 

argumentos principais usados pelo julgador são aqueles apresentados pela Fazenda Pública de 

legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal; são usados também argumentos relativos a 

suposto histórico da vítima, com afirmações de que os "mortos apresentavam antecedentes 
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criminais, incluindo homicídios e roubos", e que, portanto, "diante do comportamento dos 

meliantes, não se poderia esperar outra atitude da polícia"170. 

Foram interpostos recursos pela parte autora às instâncias superiores (STJ e STF), porém 

ambos foram inadmitidos, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a sua repercussão 

geral (no caso do recurso ao STF) e tampouco as hipóteses de cabimento de violação à lei federal 

e divergência interpretativa entre tribunais, além de a análise demandar rever matéria de fato, o 

que é vedado pela jurisprudência aplicável (no caso do recurso ao STJ).  

No caso, então, ainda que os fatos sejam os mesmos trazidos no Processo 2 (inclusive a 

petição inicial e a sentença são praticamente idênticas), o desfecho é totalmente diverso, 

demonstrando a fragilidade do sistema de justiça brasileiro em termos de isonomia e igualdade 

processual. O Ministério Público, órgão que deveria atuar na defesa dos incapazes nas ações de 

reparação, assume postura similar àquela exercida em âmbito penal, ao direcionar sua 

argumentação ao caráter e histórico da vítima. Mesmo sem atribuir responsabilidade ao Estado, o 

processo demorou mais de onze anos para ser concluído. 

  

 
170 O voto do relator cita, inclusive, trecho da Apelação nº 0089752-76.2006.8.26.0000, relativa ao processo n° 
0005529-02.2004.8.26.0053, da autora Dilma Silva do Carmo (mãe da vítima Silvio Bernardino do Carmo), indicado 
como Processo 5 nessa manifestação. O trecho é o seguinte: "E assim foi. Quando os policiais se depararam com o 
coletivo que as investigações apontavam como sendo aquele que levava indivíduos envolvidos com uma facção 
criminosa, determinaram imediatamente a parada do veículo, o que não ocorreu. Ao contrário, os policiais foram 
surpreendidos com disparos de armas de fogo que consigo traziam os ocupantes do ônibus. Outra alternativa não 
restava aos policiais senão revidarem, e 12 (doze) indivíduos que se encontravam no coletivo, dentre os quais o filho 
da autora, foram baleados e vieram a óbito. Resistiram, pois, à abordagem policial. E os policiais, nas circunstâncias, 
não podiam deixar de atirar. O fato de nenhum policial ter sido gravemente ferido enquanto uma dúzia de meliantes 
morreu decorre da circunstância de que a superioridade de armas e homens da Polícia no local era evidente, não 
causando espanto o resultado da operação, que poderia ter sido menos trágica e traumática se não houvesse, por parte 
dos ocupantes do coletivo, todos criminosos e armados, a resistência demonstrada em plena rodovia. As Polícias Civil 
e Militar se limitaram a reagir, o que constituía no mínimo um dever. Nesse contexto, a improcedência era mesmo de 
rigor". Trata-se de passagem que corrobora uma narrativa de confronto e de correção da operação policial do Caso 
Castelinho, como uma reação adequada a uma suposta resistência à abordagem policial, sem qualquer consideração 
sobre um uso excessivo da força no caso.  
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Processo 4 (Aleksandro de Oliveira Araújo171) 

A.  Autores/as: Bruno Alexsander Cerniauskas Araújo e Kauan Cerniauskas Araújo (filhos da 
vítima) 
B. Principais pedidos dos/as autores/as: Pagamento de indenização no valor de 600 salários-
mínimos por dano moral; pagamento de pensão mensal correspondente a dois salários-mínimos, um 
para cada autor, a ser paga até que completem 24 anos. Requerem também a restituição das despesas 
funerárias. 
C. Principais argumentos da defesa da Fazenda Pública: Mesmos argumentos que haviam sido 
utilizados nos processos 2 e 3, acrescendo-se a ilegitimidade ativa dos autores, já que teria faltado 
incluir no processo uma terceira filha da vítima. 
D. Síntese dos fundamentos da sentença: A sentença reconhece a responsabilidade civil estatal, 
afirmando que o Estado não comprovou a legítima defesa dos policiais ou o estrito cumprimento do 
dever legal. Sobre a pensão, afirma  não ter sido comprovada a dependência econômica das autoras 
em relação à vítima, porém haveria uma presunção, pela qual a Fazenda deverá pagar dois terços de 
um salário-mínimo mensal a cada dívida, assegurando a cada uma o direito de acrescer, mediante 
inclusão destas na folha de pagamento da Fazenda Pública. Deverão receber a pensão até 
completarem 18 anos. Não houve decisão quanto às verbas do funeral. Reconhece também os danos 
morais, porém limita o valor a R$ 20.750,00 para cada autor. 
E.  Fundamentos do recurso: O acórdão mantém a condenação à indenização por danos morais, 
porém afasta a pensão mensal, por entender que os autores não teriam comprovado dependência 
econômica e que esta não seria presumível. 
F.  Status do processo (jan./2023): O ofício requisitório foi expedido em 2014 e, em 2023, 
completam-se mais de oito anos desde que o caso se encontra na fila de pagamento de precatórios, 
após quase 19 anos de tramitação do processo. 

   

A ação foi iniciada por dois filhos da vítima, que, por serem menores de idade, foram 

representados por sua mãe. Mais uma vez, o pedido foi, inicialmente, de indenização por danos 

morais decorrentes da morte de seu pai, a ser arbitrada pelo juiz, e danos materiais a serem pagos 

por uma pensão mensal de dois salários mínimos, um para cada autor, a ser paga até o que os 

autores venham a completar 24 anos de idade, assim como restituição das despesas de funeral e 

túmulo. Novamente, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao reconhecimento da 

responsabilidade, indicando que deveria ocorrer a redução da pensão mensal para o valor de 2/3 

do valor percebido pelo finado na época do acidente. A contestação da Fazenda Pública, por seu 

turno, também segue em sentido bastante similar às anteriores, com a particularidade de se 

sustentar que a ação não poderia ter prosseguimento se uma das filhas da vítima, que não ingressou 

 
171 Profissão autônomo, divorciado, com 27 anos de idade, natural de São Caetano do Sul - SP.  
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juntamente com seus irmãos, não passasse a integrar o processo, alegação essa que não foi 

acolhida. 

Também nesse processo tem-se um exemplo da morosidade e inoperância do Judiciário no 

que diz respeito à comunicação entre juízos civil e penal: embora o Ministério Público tenha 

requerido informações acerca do processo penal em novembro de 2005, essas informações nunca 

chegaram ao processo civil em vista de um equívoco no pedido judicial (consta o nome do autor, 

e não da vítima, para fins de busca), sendo que o processo tramitou quase três anos nessa espera 

pelas informações requisitadas. 

         A sentença repete praticamente os termos das sentenças de procedência dos processos 

anteriores: o pedido é julgado parcialmente procedente para condenar a Fazenda Pública a pagar 

aos autores uma pensão de 2/3 do salário-mínimo até a data em que completariam 18 anos. É 

arbitrada uma indenização por dano moral no valor de R$ 20.750,00 para cada autor. 

         Após a sentença, houve apelação da Fazenda Pública, que alega que os agentes da lei teriam 

agido no estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, além de repetir os argumentos da 

contestação. No julgamento pelo Tribunal de Justiça, é reconhecida a responsabilidade estatal, com 

a manutenção da indenização por danos morais, porém os danos materiais são afastados, por se 

entender que as vítimas não teriam comprovado dependência financeira e que esta não seria 

presumível. Também se afasta a indenização pelas despesas funerárias diante da não comprovação 

do seu custeio, a despeito destas despesas terem sido arcadas pela mãe dos autores, conforme 

destacado na Seção 4. 

O processo encontra-se em fase de execução desde 2011, sendo que apenas em setembro 

de 2014 foi expedido o ofício requisitório para que o pagamento de indenização por danos morais 

entrasse na fila de precatórios. Em janeiro de 2023, completaram-se mais de oito anos desde que o 

pagamento entrou na fila de precatórios, não havendo previsão para que o Estado efetue os 

pagamentos.  
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Processo 5 (Silvio Bernardino do Carmo172)  

A.  Autora: Dilma Silva do Carmo (mãe) 
B. Principais pedidos dos/as autores/as: Pagamento de indenização no valor de 600 salários-
mínimos por dano moral; pagamento de pensão mensal correspondente a um salário-mínimo. Requer 
também a restituição das despesas funerárias. 
C.  Principais argumentos da defesa da Fazenda Pública: Mesmos argumentos que havia sido 
utilizado nos processos 2, 3 e 4, com detalhamento dos depoimentos coletados na fase de inquérito 
policial, reforçando a versão de que teria havido confronto e troca de tiros e, portanto, a culpa 
exclusiva da vítima, de maneira a afastar a responsabilidade estatal. 
D.  Síntese dos fundamentos da sentença: O pedido foi julgado improcedente, entendendo o juiz 
que teria havido tiroteio no local e os mortos, entre eles o filho da autora, estariam armados dentro 
do veículo no qual foram surpreendidos. A seu ver, até prova em contrário (e considerando que não 
houve sentença condenatória com trânsito em julgado no âmbito penal), as imputações aos agentes 
policiais não restaram comprovadas. 
E.  Fundamentos do recurso: Foi negado provimento, com o emprego da  tese de confronto e estrito 
cumprimento do dever legal. 
F. Status do processo (jan./2023): Ainda que os termos da inicial e da contestação sejam 
praticamente idênticos nesse caso e nos demais, o desfecho foi de total improcedência, expressando 
uma tese acerca dos fatos completamente diversa da apresentada nas sentenças proferidas nos 
processos 2 e 4. O processo encontra-se arquivado. 

  

A ação foi ajuizada pela mãe da vítima requerendo a indenização por danos morais pela 

morte do filho, em valor a ser arbitrado pelo juiz, e danos materiais, pagos como pensão de 1 

salário-mínimo até o falecimento da autora, e o pagamento das custas do funeral. Em contestação, 

a Fazenda Pública repete os argumentos utilizados nos demais processos, reproduzindo a versão 

de que teria havido confronto e troca de tiros e de que deveria ser reconhecida culpa exclusiva da 

vítima, de modo a afastar a responsabilidade estatal. Diferentemente dos processos 2, 3 e 4, 

contudo, não houve instrução probatória nesse caso, tendo a autora e o Estado manifestado 

desinteresse em produzir provas. 

         A sentença julga a ação integralmente improcedente, entendendo que, “até prova em 

contrário, e não houve sentença condenatória com trânsito em julgado, as imputações aos agentes 

policiais não restaram comprovadas”, não cabendo a responsabilização do Estado. Na 

fundamentação, fica claro o tratamento discriminatório conferido às vítimas, atribuindo-se a essas 

características que supostamente justificariam os procedimentos adotados pela operação policial: 

“Com efeito, o episódio que culminou com a morte do filho da autora foi amplamente noticiado 

 
172 Profissão autônomo, estado civil solteiro, com 28 anos de idade, natural de Tapejara-SP 
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pela imprensa, havendo suspeitas de que tenha sido uma emboscada preparada para dizimar 

meliantes presos, todos com extensa folha de antecedentes e pertencentes à facção criminosa 

responsável por toda sorte de crimes contra a população” (grifo no original). 

         Foi interposto recurso de apelação pela autora, atacando a presunção de veracidade da 

versão de que o Caso Castelinho consistiu em um tiroteio e não uma execução. Na resposta ao 

recurso, a Fazenda Pública afirma que “até prova em contrário, temos que houve perseguição 

policial e troca de tiros, disparos entre os policiais e os meliantes fortemente armados, numa ação 

policial regular, incapaz de gerar o direito indenizatório, de vez que a culpa da vítima se apresenta 

como causa excludente de responsabilidade do Estado”. Sustenta-se, então, uma inversão do ônus 

da prova, para que a vítima demonstre que os policiais não estavam no estrito cumprimento do 

dever legal, e não o contrário.  

        No julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça mantém a decisão de primeiro grau com a 

improcedência do pedido, reafirmando a tese de confronto e estrito cumprimento do dever legal: 

“Os policiais foram surpreendidos com disparos de armas de fogo que consigo traziam os 

ocupantes do ônibus. Outra alternativa não restava aos policiais se não revidarem, e 12 indivíduos 

que se encontravam no coletivo, dentre os quais o filho da autora, foram baleados e vieram a óbito.” 

Ainda na decisão de segunda instância, é também clara a inclinação dos magistrados em favor da 

aprovação da operação realizada pelo GRADI: 
O fato de nenhum policial ter sido gravemente ferido enquanto uma dúzia de meliantes 
morreu decorrente da circunstância de que a superioridade de armas e homens da Polícia 
no local era evidente, não causando espanto o resultado da operação, que poderia ter 
sido menos trágica e traumática se não houvesse, por parte dos ocupantes do coletivo, 
todos criminosos e armados, a resistência demonstrada em plena rodovia. 
 

A decisão transitou em julgado em 2012, sem que nenhum recurso fosse interposto em 

favor da parte autora. Novamente, ainda que os termos da demanda e da defesa do Estado sejam 

praticamente idênticos nesse caso e nos demais, o desfecho foi de total improcedência. Ainda, 

imputou-se à autora o ônus de comprovar a ausência das excludentes de ilicitude, um encargo 

extremamente excessivo, quiçá inviável, aos/às familiares de vítimas de operações policiais.  

  



 

95 
 

 

 

Processo 6 (José Airton Honorato173)  

A.  Autores/as: Elisângela de Souza Santos (esposa) e filhos da vítima José Airton Honorato. 
B. Principais pedidos dos/as autores/as:. Pagamento de indenização por dano moral em valor a ser 
arbitrado; pagamento de pensão mensal correspondente a um salário-mínimo para cada autor/a (4 
salários-mínimos), até o falecimento da autora e até os demais autores completarem 24 anos. Requer 
também a restituição das despesas funerárias. 
C.  Principais argumentos da defesa da Fazenda Pública: De modo similar aos demais casos e 
em argumentação extremamente genérica, o Estado alega que não estaria configurada a 
responsabilidade civil do Estado, pois haveria culpa exclusiva da vítima. Quanto aos danos materiais, 
alega que não houve comprovação do exercício da atividade regular por parte da vítima, a ser 
indenizada.  
D.  Síntese dos fundamentos da sentença: A sentença é de parcial procedência, com a condenação 
ao pagamento de pensão mensal equivalente a dois terços de dois salários mínimos, desde a data do 
óbito até quando os filhos da vítima completarem 25 anos e até o período de sobrevivência provável 
da vítima (65 anos) e enquanto ela não conviver em união estável. Quanto aos danos morais, é 
arbitrado o valor de 250 salários-mínimos para cada um dos autores.  
E.  Fundamentos do recurso: Parcial procedência ao recurso para reduzir o dano moral em 50 
salários-mínimos por autor/a e indeferir a pensão mensal, por falta de comprovação de exercício de 
atividade laborativa pela vítima.  
F.   Status do processo (jan./2023): Arquivado desde 2016.  

 

No caso em questão, esposa e filhos da vítima José Airton Honorato ingressam com pedido 

análogo ao dos demais processos, ou seja, indenização por danos morais, pagamento de pensão 

mensal de um salário mínimo para cada filho (até os 24 anos) e para a esposa (até seu falecimento), 

bem como ressarcimento de despesas funerárias. Novamente o Ministério Público intervém, 

sugerindo a complementação do pedido, com o reconhecimento da possibilidade de vitaliciedade 

da pensão em caso de incapacidade e do direito de acrescer entre os autores, ou seja, que no caso 

de falecimento de um dos familiares, os demais deverão receber a parcela que lhe cabia da pensão.  

A Fazenda Pública, por seu turno, apresenta defesa genérica, suscitando “culpa exclusiva 

da vítima” para afastar a responsabilidade do Estado. Alega ainda falta de comprovação de 

exercício de atividade regular por parte da vítima a ensejar o pagamento de pensão aos seus 

familiares.  

Na fase de produção de provas, ainda que as partes manifestem desinteresse em ouvir 

testemunhas, o Ministério Público requer depoimento pessoal da autora para comprovar os ganhos 

 
173 Profissão autônomo, estado civil solteiro, com 28 anos de idade, natural de Tapejara-SP. 



 

96 
 

da vítima. É realizada, então, audiência, na qual a autora e uma testemunha são ouvidos/as acerca 

dos ganhos médios mensais da vítima enquanto motorista de ônibus autônomo. 

Similarmente do que se passou nos demais processos favoráveis aos/às familiares, a 

sentença é de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado e o fato de 

que a vítima foi morta em uma emboscada. Sobre a pensão mensal, afirma ser insuficiente a 

comprovação dos ganhos da vítima, partindo para uma estipulação baseada nos seguintes termos: 

dois terços de dois salários mínimos, desde a data do óbito até quando os filhos da vítima 

completarem 25 anos. Quanto à autora, estabelece o pagamento até o período de sobrevivência 

provável da vítima (65 anos) e enquanto ela não conviver em união estável. É reconhecido que, em 

caso de incapacidade superveniente, o direito será vitalício, bem como que há o direito de acrescer. 

Quanto aos danos morais, é arbitrado o valor de 250 salários-mínimos para cada um dos autores. 

As despesas funerárias são indeferidas, pela não comprovação do seu desembolso.  

A Fazenda Pública recorre da sentença, sustentando não haver “liame de causalidade” entre 

“evento lesivo” e conduta ou omissão do Estado. Alega que o fato teria tido origem em movimento 

criminoso e atribui a culpa do ocorrido ao agir qualificado pelo Estado como “imprevisível” e 

“irresistível” da vítima. Em sua argumentação, compara expressamente a morte da vítima a uma 

morte ocorrida em via pública, por agressões físicas, afirmando que, do mesmo modo, não poderia 

ser imputada ao Estado. Reitera que, em não havendo prova do exercício de atividades lícitas, a 

indenização não poderia ser conferida, por configurar um “enriquecimento sem causa”.   

Em grau recursal, o Ministério Público, de modo divergente ao interesse dos autores da 

ação, defende a redução do valor da pensão para um salário mínimo, a ser pago até a maioridade 

dos filhos (18 anos), e não 25 anos, como estipulado inicialmente. Também sustenta a redução do 

dano moral para 12 salários para cada autor, tendo em vista os “antecedentes em razão de prática 

de roubo” e o fato de que “as vítimas eram ‘amigas do alheio’”. Tem-se, então, que o órgão que 

deveria zelar pelos interesses dos incapazes (crianças e adolescentes) no caso se coloca no processo 

de modo desfavorável aos familiares, trazendo, inclusive, assertivas discriminatórias e 

estigmatizantes em sua argumentação.   

No julgamento do recurso, o Tribunal reconhece que a vítima foi “assassinada em uma ação 

preparada pela polícia que ocorreu de forma arbitrária e ilegal”, contudo reduz o valor da 

indenização por danos morais para 50 salários-mínimos para cada autor e afasta o pagamento de 

pensão, por entender ”não houve qualquer comprovação de atividade laborativa da vítima”. Vale 
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apontar que, nesse caso, houve depoimento da autora e de uma testemunha no sentido de que a 

vítima realizava transportes de uma empresa com habitualidade de modo autônomo, porém essa 

prova oral (compatível com o contexto de informalidade da atividade exercida) não foi tida como 

suficiente. Mais uma vez, as despesas de funeral não foram consideradas como passíveis de 

ressarcimento, por falta de comprovação.  

Transitada em julgado a decisão do recurso, foi dado início à execução da sentença, que 

durou um tempo total de quase 8 anos (de um total de 11 anos e meio de tramitação). Essa execução 

foi um pouco mais simples que aquela dos processos 2 e 4, por não envolver danos materiais, mais 

ainda assim apresentou lapsos temporais significativos em fases meramente burocráticas: foram 

711 dias apenas para regularização processual depois que os filhos da vítima atingiram a 

maioridade (ou seja, apresentação de procurações assinadas por eles próprios); 888 dias de espera 

para o pagamento do precatório pela Fazenda Pública (quase dois anos e meio) e 1496 dias (mais 

de 4 anos) entre o pagamento do precatório e a permissão judicial para o efetivo levantamento.  

 

Processo 7 (Sandro Rogério da Silva174)  

A.  Autor: Sandro Vinícius da Silva (filho da vítima) 
B. Principais pedidos dos/as autores/as: Pagamento de indenização por dano moral em valor a ser 
arbitrado; pagamento de pensão mensal correspondente a um salário-mínimo, até o autor completar 
24 anos. Requer também a restituição das despesas funerárias. 
C.  Principais argumentos da defesa da Fazenda Pública: Argumentos similares aos utilizados 
nos processos anteriores: não haveria responsabilidade do Estado pois, até prova ao contrário, teria 
ocorrido uma troca de tiros decorrente do confronto. A ação policial teria sido “regular”, incapaz de 
gerar direito indenizatório.  
D. Síntese dos fundamentos da sentença: Julga a demanda procedente, reconhecendo a 
responsabilidade objetiva do Estado e utiliza diversos elementos do processo penal (laudo 
necroscópico, perícia balística, outras perícias e depoimentos de testemunhas) para apontar que a 
operação se deu de modo irregular, com características de execução das vítimas. A indenização foi 
fixada em R$90.000,00 para os danos morais, e o valor mensal de R$622,00 (salário-mínimo vigente 
então) a ser paga até o autor completar 25 anos para os danos materiais. Novamente o ressarcimento 
das verbas funerárias é indeferido, diante da não comprovação dos gastos.  
E.  Fundamentos do recurso: É dado provimento ao recurso da Fazenda Pública sob o argumento 
de que a operação policial teria sido regular e que a conduta dos agentes estatais teria se dado de 
forma lícita e no cumprimento de seu dever legal. Assim, a sentença é reformada e todos os pedidos 
são julgados improcedentes.  
F.  Status do processo (jan./2023): Ainda que os termos da inicial e da contestação sejam 
praticamente idênticos nesse caso e nos demais, o desfecho foi de total improcedência, expressando 

 
174 Profissão motorista, solteiro, com 35 anos e natural de Caruaru-PE.  
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uma tese acerca dos fatos completamente diversa daquela constante nas decisões proferidas nos 
processos 2, 4 e 6. Trânsito em julgado em 2014. 

 

A ação intentada por Sandro Vinicius da Silva, filho de Sandro Rogério da Silva apresenta-

se nos mesmos termos das petições apresentadas pelos(as) familiares das vítimas nos demais 

processos, assim como a contestação da Fazenda Pública, que reitera a narrativa de que a ação 

policial teria sido “regular”, com troca de tiros, de modo que não haveria como se responsabilizar 

o Estado.  

Diferente dos demais processos, contudo, a Fazenda Pública adota uma estratégia de 

produção extensiva de provas acerca dos fatos da operação policial em si. Afirma, em seu 

requerimento, a necessidade de produção de prova oral “tendente a demonstrar a matéria de fato 

alegada na defesa, tendo em conta que o inquérito policial e o processo administrativo não 

elucidaram, até o momento, a responsabilidade criminal”.  

Inicia-se, então, uma longa fase instrutória, que chega a durar quase seis anos, ainda que as 

provas em si tenham sido consideravelmente simples: oitiva de algumas testemunhas (das quais 

nenhuma estava presente no momento das mortes) e cópia de documentos do processo penal, 

consistentes em laudos e depoimentos que haviam sido coletados até aquele momento. Ficam 

evidenciadas também nesse processo as falhas de comunicação entre o juízo cível e penal, na 

medida em que transcorrem quase dois anos apenas para que se obtenha uma resposta da vara 

criminal com cópias das provas produzidas até então.  

Essa longa fase instrutória culmina em uma sentença bastante detalhada, que destoa das 

sentenças proferidas nos demais casos, na medida em que o juiz se usa fartamente das provas do 

processo penal e traz importantes análises sobre o conjunto probatório. O julgador conclui pela 

irregularidade da operação e pela responsabilidade objetiva do Estado, destacando os seguintes 

elementos: (i) o confronto não foi casual, e sim engendrado pela Polícia Militar, a quem caberia 

ter realizado a operação com um plano apto para interceptação e rendição; (ii) os fatos ocorreram 

em uma praça de pedágio em uma rodovia em pleno uso, expondo usuários e trabalhadores a risco 

de serem atingidos; (iii) houve a alteração do local dos fatos, com remoção dos corpos dos 
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ocupantes sem prévio exame pericial, remoção das armas de fogo para exibição à imprensa, bem 

como o sumiço das fitas de gravação da via; e (iv) não há provas que os ocupantes dos veículos 

interceptados efetuaram disparos contra a polícia, iniciando o tiroteio e, ainda que tenha havido 

disparos de armas, a resposta foi arrasadora, sem qualquer preocupação de render as vítimas, e não 

as matar.  

Com base nessas conclusões, condena o Estado ao pagamento de danos morais, no valor 

de R$ 90.000,00 (a ser corrigido da data da sentença e acrescido de juros desde a data dos fatos) e 

pensão mensal no valor de R$ 622,00 (salário-mínimo vigente então) a ser paga até o autor 

completar 25 anos, também com correção e juros. Julga improcedente a restituição de despesas de 

funeral por não haver provas.  

Com a apelação da Fazenda Pública, o processo é remetido ao Tribunal de Justiça, onde, 

em sede de recurso, o julgamento em primeiro grau é integralmente revertido, resultando na 

improcedência integral dos pedidos. O entendimento sustentado foi o de que não haveria “qualquer 

elemento que indique que a conduta dos agentes estatais teria sido abusiva, ilegal ou arbitrária, que 

pudesse ensejar o nexo causal com o dano mencionado, gerando a responsabilização estatal” e que 

a operação foi planejada, com “atos previamente autorizados pela Justiça”. O relator afirma que a 

troca de tiros teria sido iniciada quando a ordem de parada do ônibus foi desrespeitada, havendo 

provas de disparos de dentro para fora. Conclui, portanto, pela 
validade, licitude e estrito cumprimento do dever legal na conduta dos agentes estatais, 
tendo em vista que tratava-se de operação policial de alta complexidade, com 
envolvimento de indivíduos procurados pela Justiça, fortemente armados e com fortes 
indícios que estavam se preparando para a prática de outros crimes.  
 

Esse caso chama a atenção pelo fato de que o minucioso trabalho de valoração das provas 

pelo juiz de primeiro grau foi desconsiderado pelo Tribunal: enquanto o julgador de primeira 

instância aponta os excessos e uso desproporcional da força com base em elementos probatórios 

do processo penal, a segunda instância repete a tese, utilizada nos acórdãos dos demais casos, de 

que a atitude dos agentes teria sido justificada pelos antecedentes criminais das vítimas. Os 

diversos elementos probatórios - laudo necroscópico, balística, exame nas fitas de vídeo e 

depoimentos - não são valorados em sua inteireza. Em suma, uma delongada instrução de mais de 

seis anos é ignorada uma vez que o processo atinge a esfera recursal, resultando em mais um 

desfecho de improcedência.  
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Processo 8 (Djalma Fernandes Andrade de Souza e Fábio Fernandes Andrade de Souza)  

A.  Autora: Angelita Rodrigues de Andrade 
B. Principais pedidos dos/as autores/as: Pedido de indenização por dano moral “não inferior a 900 
salários mínimos” pela morte de seus dois filhos; pagamento de pensão mensal correspondente a 
dois salários mínimos até que venha a autora a falecer desde a data dos óbitos e restituição das 
despesas de funeral.      
C.  Principais argumentos da defesa da Fazenda Pública: Argumentos similares aos utilizados 
nos processos anteriores: não há responsabilidade do Estado pois, até prova em contrário, houve uma 
troca de tiros decorrente do confronto e a ação policial foi “regular”, incapaz de gerar direito 
indenizatório. Como particularidade, tem-se que a Fazenda Pública alega, em memorial, a prescrição 
do pedido indenizatório, sustentando a aplicação do Decreto nº 20.910/1932 e a prescrição 
quinquenal da pretensão indenizatória.  
D.  Síntese dos fundamentos da sentença: Julgada improcedente a demanda sob o argumento de 
que os policiais teriam apenas revidado aos disparos iniciados pelos ocupantes do ônibus. 
E.  Fundamentos do recurso: Não houve  
F.   Status do processo (jan./2023): Trânsito em julgado da sentença 
 

 

Trata-se de demanda ajuizada por Angelita Rodrigues de Andrade, mãe das vítimas Djalma 

Fernandes Andrade de Souza e Fábio Fernandes Andrade de Souza. Diferentemente das demais 

ações analisadas, propostas em 2004, essa ação foi ajuizada em 2008, sendo a segunda ação 

proposta em nome de Angelita, tendo em vista que a primeira foi extinta sem resolução do mérito 

(ou seja, sem um julgamento do objeto da ação) em razão de sua desistência175. Buscando 

indenização pela morte de dois de seus oito filhos, a Sra. Angelita propôs ação em termos bastante 

similares aos utilizados nos demais processos, com pedido de indenização por danos morais em 

valor “não inferior a 900 salários mínimos” e pensão mensal correspondente a dois salários-

mínimos, a ser pago até o falecimento da autora. Foi pedida, assim como nos outros casos, a 

restituição das despesas funerárias.  

A contestação da Fazenda Pública foi, mais uma vez, essencialmente genérica, sustentando 

que a responsabilidade civil do Estado dependeria da comprovação da culpa do agente público, o 

que não teria ocorrido no caso. Nessa linha, repete o argumento de que a polícia teria realizado 

uma abordagem legítima e impedido um crime: “no cenário dos fatos, não havia outra conduta a 

 
175 Não é possível obter maiores informações sobre o que levou a essa desistência do primeiro processo, além do fato 
de que há um lapso de 4 anos entre a primeira e a segunda propositura e a indicação de uma dificuldade de comunicação 
com a advogada anterior. Em petição de 13.02.2008, a autora informa que desistiu do processo anterior por acreditar 
que haveria um processo ainda mais antigo ajuizado em seu nome, mas que, apenas em 2008, tomou conhecimento de 
que a advogada anterior não teria ajuizado qualquer ação. Esses andamentos sugerem percalços por parte da mãe da 
vítima em obter informações claras sobre as medidas adotadas em seu nome em busca da indenização.  
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ser tomada pelos policiais naquele momento, senão impedir o roubo no aeroporto de Sorocaba e 

proteger as vidas das supostas vítimas do mencionado ‘roubo’”. Há um trecho no qual o Estado 

apresenta narrativa acerca da sucessão dos fatos bastante divergente daquele constante da denúncia 

ofertada pelo Ministério Público na ação penal: “Da forma como correram os fatos: 1. Confirmação 

do ônibus que transportava os suspeitos; 2. O ônibus foi interceptado; 3. Os suspeitos movem-se 

bruscamente com suas armas, contra os policiais, o que ocasionou o tiroteio". Conclui, com base 

nessas afirmações, que os agentes estatais agiram em legítima defesa e que houve culpa 

concorrente das vítimas.  

Após a réplica da autora e a prestação de informações sobre o andamento do processo penal 

(que, então, em outubro de 2008, encontrava-se ainda em fase de instrução e de oitiva de 

testemunhas), foi designada audiência de instrução, pouco mais de um ano após o ajuizamento da 

ação. Nessa ocasião, houve o depoimento pessoal da autora e de testemunhas, centrado, 

essencialmente, nas atividades econômicas exercidas pelas vítimas. 

Diversos elementos do depoimento da autora, mãe de dois filhos mortos no Caso 

Castelinho, demonstram ter havido um processo revitimizador. A transcrição das suas respostas - 

não há registro das perguntas em si, prática comum no Judiciário brasileiro e que acaba por ocultar 

a linha de inquirição dos entes envolvidos no processo, dando margem para condutas abusivas no 

curso de audiências judiciais - revelam que ela foi questionada sobre (i) o passado e os crimes 

cometidos por seus filhos; (ii) se realizava visitas na penitenciária do Carandiru, onde um de seus 

filhos (Djalma) chegou a cumprir pena; (iii) se tinha conhecimento do que seus filhos estavam 

fazendo no dia que foram mortos; (iv) se ela conhecia as demais pessoas que estavam no ônibus 

com seus filhos, dentre outras perguntas ligadas às suas fontes de renda e aos rendimentos de seus 

demais filhos. As respostas, parafraseadas pelo juiz, demonstram que Angelita foi inquirida não 

sobre os fatos ou sobre os danos sofridos em decorrência da morte dos seus filhos, mas sim sobre 

suas vidas pregressas e sobre a natureza de seu relacionamento com estes.  

Finalizada a audiência, as partes apresentaram memoriais. Enquanto a parte autora 

essencialmente reiterou seus argumentos, a Fazenda Pública apresentou manifestação na qual traz 

argumentos novos contrários à pretensão formulada na ação, inclusive, o de que a pretensão 

indenizatória estaria prescrita, posto terem transcorridos mais de cinco anos desde os fatos e o 

ajuizamento da ação. Quanto ao objeto em si do processo, realiza uma série de afirmações para 

justificar a operação policial: “o ônibus não era ocupado por inocentes (...) mas por indivíduos com 
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vasta folha de antecedentes criminais e procurados pela Polícia, inclusive o filho da Autora, 

Djalma, com passagens por homicídio, lesão corporal e roubo”; foi encontrado um “verdadeiro 

arsenal de armas de fogo” e as vítimas “preparavam mais um de seus crimes, que certamente 

vitimaria pessoas de bem, o que foi evitado pela ação policial”. Nessas passagens, o Estado chama 

as vítimas, filhos da autora, de “criminosos” e envolvidos em uma “empreitada criminosa”, 

acrescentando que não teria sido demonstrada a dependência econômica da autora para com seus 

filhos, ante a não comprovação de atividade regular e de co-habitação.  

Em outubro de 2009, o juiz determinou a suspensão do processo por um ano, entendendo 

que seu desfecho dependeria do julgamento da ação penal, sendo que após quatro anos de 

suspensão, a parte autora manifestou-se pedindo o prosseguimento da ação indenizatória, 

enfatizando a autonomia da ação de reparação e seu direito de ação à justiça e duração razoável do 

processo. Cita em sua manifestação os artigos 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e o artigo XVIII da Declaração Americana, ressaltando que a “Corte Interamericana de 

Direitos Humanos considera uma série de critérios ou considerações para analisar eventual atraso 

injustificado na administração da justiça”, para afirmar que a demora verificada, sob pretexto de 

espera para conclusão do processo criminal, é injustificada.  

Alguns meses depois, e antes do julgamento da ação penal, é proferida a sentença do caso. 

A alegação de prescrição é, inicialmente, afastada, sustentando-se a aplicação do artigo 200 do 

Código Civil brasileiro, que estabelece que o termo inicial do prazo prescricional de ação civil que 

se originar de fato que deva ser apurado na esfera penal é o trânsito em julgado da ação penal, o 

que até então não tinha ocorrido. No mérito, a sentença julga a ação improcedente. Citando outros 

casos aqui também analisados de improcedência, o juiz afirma estar “convicto pelas provas 

produzidas” que os policiais “determinaram imediatamente a parada do veículo, o que não ocorreu” 

e que “outra alternativa não restava aos policiais senão revidarem” aos disparos efetuados pelos 

ocupantes do ônibus, configurando-se uma situação de resistência à abordagem policial. Em um 

trecho da sentença, o juízo justifica o óbito das vítimas pelas suas escolhas de “prática de delitos”, 

concluindo que “esse livre arbítrio assegurado a todos humanos tem consequências, e no caso o 

Estado de São Paulo não pode ser responsabilizado por essa escolha infeliz pela qual optaram todos 

aqueles que estavam no interior daquele ônibus, dentre eles os dois filhos da ora autora”.  
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Diferentemente dos demais casos, não houve recurso de apelação em favor da mãe da 

vítima, tendo o trânsito em julgado ocorrido em novembro de 2014, quase sete anos após o 

ajuizamento da ação.  

 

6.2. Apontamentos conclusivos acerca dos elementos que apontam para a não observância 

dos parâmetros interamericanos aplicáveis aos processos de responsabilização nos 

processos relativos ao Caso Castelinho 

 
A análise empreendida nesta Seção aponta falhas significativas nos processos de 

responsabilização do Estado, presentes tanto no conteúdo dos argumentos utilizados pelo Estado 

(Fazenda Pública), pelo Ministério Público e pelo próprio Judiciário, quanto no tratamento 

conferido às demandas pelo Judiciário. Essas falhas resultaram em um cenário em que, mais de 

vinte anos após a ocorrência dos fatos, em apenas um dos processos houve pagamento de valores 

indenizatórios - os quais sequer incluíram o ressarcimento pelas despesas funerárias e a pensão por 

morte pleiteados.  

Quanto ao conteúdo dos argumentos mobilizados pelas instituições estatais, reitera-se aqui 

a análise realizada nas Seções 4 e 5, que apontam a ausência do devido enfrentamento das questões 

raciais e de gênero nos processos. Além disso, é nítida a discrepância nas visões sustentadas pelos 

julgadores acerca dos fatos relativos ao Caso Castelinho, ora compreendido como uma execução 

sumária, ora como uma operação regular, em que os agentes públicos teriam apenas “revidado” 

uma agressão das vítimas. Também foram apontadas as alegações utilizadas pelos diferentes atores 

envolvidos que denotam um pré-julgamento desfavorável às vítimas, descritas como “meliantes”, 

“criminosos” e responsáveis pelo seu próprio óbito em virtude de suas condutas pretéritas.  

Em quatro dos oito casos essa visão sobre a conduta policial e as vítimas foi prevalecente, 

resultando em desfechos nos quais a reparação dos/as familiares foi integralmente rechaçada. Nos 

demais, houve um caso no qual apenas os danos morais e, nos outros três, danos morais e danos 

materiais foram arbitrados, sendo que em nenhum caso houve a condenação ao ressarcimento das 

verbas funerárias. Há uma observação relevante a esse respeito: as negativas judiciais embasaram-

se na falta de comprovação do custeio das despesas com funeral pelos/as familiares autores, em 

uma lógica que dificulta enormemente a reparação desses custos, já que podem ocorrer arranjos 
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como o pagamento por conhecidos/as ou outros/as familiares, e com frequência os comprovantes 

não são guardados.  

Em termos procedimentais, são significativas as violações aos parâmetros interamericanos 

apresentados na Seção 2.  

No que diz respeito ao direito a uma investigação séria, efetiva e imparcial das violações, 

como atribuição do Estado, verificou-se, por parte do Judiciário, uma insistência em atribuir às 

vítimas indiretas o ônus de comprovar os fatos envolvidos na morte de seus familiares, ainda que 

por meio da obtenção de documentos extraídos da esfera penal. Isso prejudica os(as) familiares por 

dois motivos. Em primeiro lugar, porque produzir as provas de execuções extrajudiciais praticadas 

por agentes de Estado na prática é um encargo excessivo para as famílias, se não impossível. Em 

segundo lugar, a comunicação da esfera civil com a penal, que poderia ter sido razoavelmente 

simples, mostrou-se extremamente complexa e demorada, chegando a se aguardar dois ou três anos 

apenas para se obter informações simples ou cópias dos processos para instrução das ações civis. 

Ainda, é de se ressaltar uma má compreensão acerca do papel das provas obtidas na esfera penal, 

porquanto a discussão em âmbito reparatório deveria versar sobre a responsabilidade do Estado 

acerca não somente da conduta individual dos agentes, mas também sobre as ações e omissões 

institucionais do Estado. Com exceção da sentença proferida no Processo 7 (que foi reformada em 

sede recursal), esse debate não foi realizado nas ações analisadas.  

As falhas e o longo tempo de tramitação das investigações e do processo criminal 

repercutem negativamente nos processos indenizatórios, pois criam um cenário de incerteza para 

os julgadores quanto à responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes das ações dos agentes 

públicos. Vale reiterar que há uma má compreensão acerca da interface entre os processos penais 

e civis, na medida em que a responsabilidade do Estado acerca do planejamento e execução da 

operação não deveria estar atrelada à condenação penal dos agentes. Ainda assim, elementos 

cruciais do conjunto probatório do processo penal já existente quando do julgamento dos casos de 

indenização não foram considerados pelos julgadores, tais como a não preservação da cena dos 

fatos pela polícia; a natureza das lesões identificadas nos laudos necroscópicos; a inexistência de 

filmagens contínuas nos pedágios próximos à cena dos fatos; as evidências de que as armas das 

vítimas não estavam em seu poder, mas sim no porta-malas do ônibus interceptado, dentre outros.  

A fragmentação dos processos também denota uma fragilidade dos procedimentos 

indenizatórios, resultando em desfechos completamente diversos dos oito processos que versam 
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sobre, essencialmente, os mesmos fatos, em prejuízo da realização do direito à verdade. Os 

resultados divergentes em demandas praticamente idênticas consistem ainda em um tratamento 

ofensivo ao dever de isonomia em relação a familiares/as de vítimas que morreram nas mesmas 

circunstâncias. 

É nítida também a violação ao direito a um recurso idôneo e efetivo para reparação dos 

danos sofridos pelos/as familiares das vítimas, o que se manifesta inclusive pelo tempo excessivo 

de tramitação em todas as instâncias e na fase de execução. Cabe reiterar que, dos quatro processos 

favoráveis aos/às autores/as, apenas em um deles houve o recebimento efetivo dos valores 

indenizatórios. A idoneidade dos processos indenizatórios pode ser questionada, ainda, em 

decorrência de preconceitos identificados nos fundamentos das decisões proferidas, na medida em 

que se atribuem qualificações depreciativas às vítimas para deixar de atribuir ao Estado o dever de 

reparação  

Finalmente, tem-se a violação da garantia de cumprimento das decisões judiciais e do 

prazo razoável de duração da investigação e dos processos de responsabilização. Como já 

descrito, todos os processos tiveram uma duração superior a oito anos, sendo que mesmo os casos 

de improcedência tramitaram, em média, por quase uma década, apenas para que os/as familiares 

tivessem uma resposta acerca de sua demanda. A fase recursal, supostamente mais simples (por 

não demandar produção de provas), chegou a durar mais de 9 anos em um dos casos (Processo 1), 

perfazendo uma média de 3,8 anos. Porém, o dado mais expressivo é o tempo de duração da fase 

de execução, ou seja, dos procedimentos necessários após o trânsito em julgado para o efetivo 

pagamento: a média temporal observada foi de 9,8 anos, sendo que, em apenas um dos casos, essa 

fase foi concluída exitosamente até o momento.  
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7. PEDIDOS 

 

 Por todo o exposto, requeremos que essa honorável Corte Interamericana: a) admita os 

grupos signatários desta manifestação como amicus curiae no presente caso; e b) leve em 

consideração o conteúdo desta manifestação na sentença a ser proferida no presente caso.  

 

São Paulo, Brasil, 14 de fevereiro de 2023 

 

   

 
 

Carla Osmo 
Professora do Departamento de 

Direito e Coordenadora da Clínica de 
Direitos Humanos da Unifesp 

 

 
 

Maria Cecília de Araujo Asperti 
Professora de Direito na FGV Direito 

SP 
Advogada Orientadora do Centro de 
Assistência Jurídica Saracura - CAJU 

 

 
 
 

Helena Ambiel Corral Camargo 
Diretora Presidente Centro de 

Assistência Jurídica Saracura - CAJU 
(gestão 2022) 

  
Flavia Portella Püschel 

Professora e Coordenadora do Núcleo 
Gênero e Direito da FGV Direito SP  
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Linneo Christe Adorno Scanavacca  
Diretor Presidente Centro de 

Assistência Jurídica Saracura - CAJU 
(gestão 2023) 

 
 

 
Irene Jacomini Bonetti 

Pesquisadora do Núcleo Gênero e 
Direito da FGV Direito SP  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Luisa Mozetic Plastino 

Pesquisadora do Núcleo Gênero e 
Direito da FGV Direito SP  

 
 
 

 

 
Diana Mendes 
Historiadora 

Professora do Observatório da 
Violência Racial do Centro de 

Antropologia e Arqueologia Forense 
da Unifesp 

 

Acadêmicos(as) de direito na Unifesp e integrantes da Clínica de Direitos Humanos que 

colaboraram com a pesquisa para a elaboração desta manifestação e/ou com o seu processo 

de revisão: Aline Ananda Marques Dantas, Andressa Kalil; Anna Luisa de Almeida Vieira; Bianca 

Monção Luigi; Carolina Hyun Jung Noh; Clara Duarte Augusto; Diógenes Fagundes dos Santos; 

Fernanda Ferreira; Gabriela Alves Fiorani; Gabriela Deliberal; Ingrid Conceição Amorim; Isabella 

Carolline Justino; Isadora Costa Antonioli; Jessica Cavalcante de Lima; Luan Ricardo Errobidart 
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Mattos; Mizpá Mariano Barros; João Victor Polidoro; Julia Carvalho Ognibeni; Júlia De Lúcio 

Francisco; Júlia Nunes Ribeiro; Juliano de Lima Cunha; Letícia Cury; Lucas Ferreira dos Anjos; 

Marina Aiello Tanaka; Rafael Ortega; Raquel Prudente; Ronald Tadeu de Oliveira Andrade; 

Samuel Pereira Humberto dos Santos; Thiago Carvalhal Natale; Victória Baesso Molina. 

 

Acadêmicos(as) de direito na FGV Direito SP que colaboraram com a pesquisa para a 

elaboração desta manifestação: Ana Carolina Gonzalez Campi; Ana Carolina Salles Oliveira De 

Souza Dias; Ana Flávia Homsi Tessarolo; Antonio Bellizia; Bruna Novaes Beginsky; Diego 

Fernandes Barbosa; Guilherme Horta De Souza Lima; Gustavo Alcantara Rizkallah; Helena 

Ambiel Corral Camargo; Maria Weiss Viana; Mariana Romano Farhat Ferraz; Michelle Vilela 

Bogli; Natália Macieira De Barros; Oberdan Barbosa Santos; Rachel Soares Machado; Sofia 

Almeida De Barros. 

 

Pesquisadora do Observatório da Violência Racial do CAAF/Unifesp que colaborou com a 

pesquisa para a elaboração desta manifestação: Rosângela Martins. 

 

 

 

 


