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     O Coletivo de Estudos em
Direitos Humanos (CEDH) constitui-
se como grupo de estudos vinculado
à faculdade de direito da Fundação
Getulio Vargas (FGV), coordenado
pelo professor Thiago de Souza
Amparo e pelas alunas da
graduação Amanda Abbud, Estéfany
Monteiro, Isabela Bertucci e Mariana
Ferraz. Seu objetivo é desenvolver
uma cultura de direitos humanos na
instituição, de modo a aproximar
seus membros de estudos relevantes
na matéria e proporcionar a eles
oportunidades acadêmicas
relacionadas à pesquisa e prática
na área. O Coletivo busca, para
esse fim, manter um diálogo
constante com personalidades
relevantes, formar parcerias e
oferecer pareceres jurídicos
gratuitos conforme necessidade de
seus parceiros. Para tanto, o grupo
conta com o apoio de seus membros
na condução de pesquisas e
organização. 
   

alunas, os quais exploraram a
jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos,  
além das demais Cortes Regionais
de Direitos Humanos, trazendo suas
teses e perspectivas sobre a forma
que pensamos os Direitos Humanos
hoje. 
      

O Coletivo de Estudos em
Direitos Humanos
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           Como forma de conclusão do
seu Ciclo de Formação de 2021.2, o
CEDH tem o orgulho de organizar 
 os trabalhos  finais  de seus alunos
e

 



      Sob a égide grandiosa e luxuosa da asa oeste do piso principal da
Suprema Corte Americana, que permitira, frequentemente em função de uma
margem raquítica de um único voto, transformações arrepiantes e
paradigmáticas à realidade dos Estados Unidos, haja vista Obergefell v.
Hodges, Bostock v. Clayton County, Georgia ou o notório Brown v. Board of
Education, ainda na fronteira de sua entrada, reside a frase: "Equal justice
under law". Slogan intenso, fora idealizado por Cass Gilbert Jr. e cravado na
estrutura de mármore pela firma de seu pai, o arquiteto renomado Cass
Gilbert, sancionado pelo presidente da Corte, Charles Evans Hughes ainda na
década de 1930, alegava ele que sob o pretexto de reforçar e consagrar a
ideia da ênfase ao princípio da imparcialidade. 

 Inspiradora, à princípio, tal ironia arrepiantemente perversa e
fundamentalmente negligente não parecia manter-se de pé. A década em que
esculpiu-se os dizeres acima na fachada da imponente corte máxima dos EUA
entrara à História em outros termos radicalmente contrastantes: lunáticos que
marcharam na Europa Continental sustentando a ascensão de Adolf Hitler,
com suas veias saltando de seus pescoços, consumidas por bile antissemita e
desilusão oriunda de uma economia dominada pela hiperinflação e pela
pobreza; O segregacionismo racial, admitindo que cidadãos afroamericanos
fossem legal e legitimamente apartados uns dos outros, obrigados a
frequentarem espaços distintos dos cidadãos caucasianos, violados
diuturnamente em face de abuso de autoridades originando ciclos de pobreza
e disparidade cujos desdobramentos podem ser sentidos na sociedade
americana até os dias atuais, dentre outras vergonhosas tragédias
humanitárias. 
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"Equal justice under law": A agridoce igualdade
formal e suas dolorosas contradições, sob a
ótica do Direito Antidiscriminação

Thales Parenti
   I. Introdução
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      Do segregacionismo ao MacArthismo, que perseguiu Charles Chaplin em
meio à turbulenta e nuclear tensão política experimentada por um mundo que
aguardava apreensivo e aterrorizado a queda do Muro de Berlim e da Cortina
de Ferro, os EUA se consolidaram enquanto um exemplo terrivelmente nítido de
algo próximo ao apogeu da hipocrisia e do oportunismo seletivo, no que se
refere à fruição de Direitos Humanos e Fundamentais. Afinal, se "todo homem
(presumidamente, toda mulher também, não obstante a exclusão completa
desse grupo da celebração constituinte, tal qual do Direito ao voto até
recentemente) é criado igual sob Deus", o que justificaria que uma pré-
adolescente negra do Alabama não poderia saciar sua sede no mesmo
bebedouro que sua colega branca?

 Todavia, trata-se não de uma particularidade atípica ou congênita
estadunidense, mas de um padrão desesperador que, lamentavelmente, se
instalara por entre inúmeros países que tão somente falharam em assegurar
igualdade material e a não discriminação no plano real, distante de rascunhos
legislativos e emendas constitucionais. Nisso, nota-se a relevância enorme do
Direito Antidiscriminação para assegurar a igualdade material entre cidadãos.
 

     O sistema interamericano de Direitos Humanos, relevante sistema regional
caro à difusão do Direito Internacional dos Direitos Humanos por entre os
países do continente americano, pauta-se pela Convenção Americana de
Direitos Humanos (CADH), o Pacto de San José. Trata-se do instrumento de
enunciação de Direitos do sistema, através do qual garante-se o direito
subjetivo de todo e qualquer cidadão a ele submetido de postular, junto à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, antessala formal da corte com
poder de expedir cautelares vinculantes, o Direito à igualdade material e à
não discriminação entre seus pares.
 

     De fato, observando-se as críticas feitas ao sistema, a corte interamericana
transparece seletividade e exclusão relativa ao passo que, com competência
contenciosa e consultiva de eficácia vinculante,  não  permite acesso direto do
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II. Desenvolvimento



indivíduo à sua jurisdição, em gravitação discrepante se comparada à Corte
Europeia de Direitos Humanos, que analisa uma quantidade
extraordinariamente superior de casos anuais do que sua "irmã"
latinoamericana. Não obstante, trata-se de um fórum importantíssimo e
sobretudo poderoso à manutenção dos Direitos Fundamentais, haja vista a
precariedade institucional de vários dos países integrantes do sistema, cenário
acolhedor ao desabrochar de arbitrariedades cujo antídoto uno, por vezes,
encontra-se na dimensão contenciosa supranacional.

      O Direito Antidiscriminação, por sua vez, pode ser encontrado em diversas
fontes: desde a opinião divergente do juiz Tanaka na CIJ, em meio ao caso do
sudoeste africano em 1966; ao Direito à Igualdade perante a lei, garantindo
através do Artigo 24 da CADH, e ao Direito à igualdade e à não
discriminação, configurado no âmbito do Artigo 26 do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos, de 1966. Suas similaridades incluem, não
taxativamente, a perseguição da vedação tanto da discriminação direta,
endereçando qualquer medida estatal direcionada a impedir o gozo de algum
direito em razão de alguma característica específica de um cidadão (à
exemplo dos regimes de apartheid racial), como da discriminação indireta,
quando uma medida estatal formalmente neutra causa impactos desiguais
entre indivíduos pertencentes à demografias específicas (quando a
neutralidade causa omissão e inequidade discriminatórias). 

    Exemplos das duas modalidades de discriminação estatal podem ser
visualizados em meio, primeiramente, ao caso Sierra v. Guatemala (CtIDH)
(2), quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece que o
Estado da Guatemala discriminava mulheres na relação conjugal ao
estabelecer que caberia aos homens representarem casais e seus filhos
legalmente e administrar bens maritais (após a própria corte constitucional do
país referendar a constitucionalidade e não discriminação de dispositivos do
Código Civil nacional conferindo poderes totais aos homens partícipes de
relações conjugais sob a administração de bens); 
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     Similarmente, no caso Nachova v. Bulgaria, quando a Corte Europeia de
Direitos Humanos decidiu que a omissão búlgara configurada na não
condenação e não investigação do assassinato de dois indivíduos de origem
romêna, executados por policiais militares aos odiosos berros de "malditos
ciganos" que consumiram as ruas de Lom, Bulgaria, havendo clara inspiração
racial, constituiu discriminação indireta por desconsiderar a motivação racial
do assassinato dos peticionários (determinam, de forma paradigmática, o
cometimento de violação do Artigo 14 da Convenção Europeia, tratando do
Direito à Antidiscriminação, reconhecendo o "animus racial" do ocorrido
gerando obrigação positiva do Estado em, frente à discriminação e
atentando-se ao Direito à vida nele pautado, investigar casos correlatos a
discriminação). 

     Adicionalmente, nota-se a importância da obrigação positiva do Estado,
conforme estipulado no âmbito do Artigo 2 do ICCPR: Não bastaria apenas
não discriminar, mas requerer-se-ia o empenho do Estado em reduzir e
arrefecer a discriminação de forma ativa, inclusive a coibindo em entes
privados, em adição à obrigação negativa constitutiva do dever do estado de
salvaguardar a proteção do indivíduo privado contra o abuso de autoridades,
oferecendo proteção primária através da imposição da obrigação de não
discriminar, conforme o Comentário Geral de Número 18 (HRC) do Comitê de
Direitos Humanos das Nações Unidas (3).

     No caso L. and V. v. Austria, 2003, a Corte Europeia de Direitos Humanos
identificou uma violação conjunta dos Artigos 8 (prevendo o direito à vida
privada) e 14 (prevendo a vedação da discriminação) no âmbito do Código
Penal Austríaco. O Código criminalizava relações homoafetivas entre maiores
de 19 anos e adolescentes, mas ressaltava que tal barreira criminalizadora à
relações não contemplava relacionamentos heterossexuais ou lésbicos,
levando a corte ao entendimento de que a ausência de uma justificativa
objetiva e razoável para criminalizar tal conduta apenas para uma demografia
específica constituiria um padrão de conduta discriminatório. 
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     O caso é elucidativo ao passo em que ilustra a caracterização técnica do
Direito Antidiscriminação enquanto um Direito acessório de terceira geração
que deve ser analisado conjuntamente a outro Direito, à exemplo do Direito à
vida privada (negado à população de uma amostra demográfica da
população e não à outra). Tal direito só poderia ser analisado autonomamente
em meio à hipótese de discriminação autônoma estrutural, à exemplo da
conflitos contenciosos acerca do tratamento de populações nativas e
indígenas levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

  Finalmente, fica nítida a importância flagrante da manutenção de
ferramentas de Direito Antidiscriminação à solução de conflitos contenciosos
que extrapolam as barreiras domésticas em função de sistemas nacionais de
justiça que, frequentemente, fraquejam em assegurar igualdadade material
entre cidadãos, ostentando processos repletos de arbitrariedades e
discriminação. Trata- se de um poderoso arsenal de normas oriundas de
sistemas regionais de proteção de direitos humanos aproximando sistemas
nacionais da paridade e equidade entre todos os indivíduos, o que é
profundamente positivo.
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III. Conclusão



     O Direito Internacional dos Direitos Humanos começou a ser elaborado
após a Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de evitar que atrocidades,
como as que ocorreram no holocausto, se repetissem. Nesse sentido, o padrão
internacional ético elaborado com a reconstrução dos direitos humanos teve
como cerne a dignidade humana. Assim, segue-se que a Carta das Nações
Unidas, um tratado multilateral de 1945, que fundou a ONU, foi o primeiro
instrumento normativo criado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Esse dispositivo, ademais, tinha como objetivo estabelecer um Sistema
Internacional de Proteção, a fim de desviar conflitos e fortalecer a paz. 

        Adiante, em 1948, criou-se a Organização dos Estados Americanos (OEA),
com a adoção da Carta da OEA, a qual é vinculante e faz menção aos direitos
humanos de forma vaga. Na mesma conferência, proclamou-se a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem (DADDH), que não é vinculante e
especifica os direitos vagos da Carta, consolidando-se como primeiro
dispositivo declaratório dos direitos humanos. No mesmo ano, a ONU criou a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que estabeleceu a
indivisibilidade, universalidade, inalienabilidade e interdependência dos
direitos humanos, os anunciando em âmbito não apenas regional, como fez a
DADDH, mas em esfera mundial. 
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      Analogamente ao sistema universal de proteção dos direitos humanos,
foram criados sistemas regionais, como o Interamericano, o Europeu e o
Africano, a fim de respeitar as particularidades econômicas, culturais e sociais
de cada região. Sob essa perspectiva, a cooperação internacional foi
facilitada e a proteção dos direitos humanos foi mais eficaz. Com a DADDH,
foi instituído o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), o qual é
fundamental para a preservação e promoção dos direitos humanos na
América. Desse modo, o SIDH é composto por dois principais órgãos criados
pela OEA, são eles a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), e
a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Sendo o mais
importante órgão da OEA, a Comissão tem a função de monitorar o Sistema
de Petição Individual, supervisionar a observância dos direitos humanos nos
Estados-membros e promover os parâmetros do SIDH. A Corte IDH, por sua vez,
executa função jurisdicional e consultiva, pois julga casos concretos e
interpreta a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos e outros tratados. 
      
      Destarte, o SIDH protege e promove os mais variados direitos humanos,
entre eles a proteção contra a violência sexual. Com o objetivo de elucidar os
contextos e meios de proteção conferidos por esse sistema às pessoas que se
encontram nesta situação, esse direito será analisado de maneira
aprofundada ao longo do presente trabalho. Para tanto, por meio de uma
abordagem técnica acerca da proteção da dignidade sexual, a pesquisa
analisará historicamente a Convenção de Belém do Pará e os precedentes
internacionais desenvolvidos pela Corte Interamericana. Com isso, o artigo
busca contribuir para o entendimento dos reflexos obtidos pelo não
cumprimento dos deveres estatais, bem como para a disseminação cultural da
existência do referido direito e seus desdobramentos.

     Para melhor compreensão do tema em questão, o presente estudo se
encontra dividido em três etapas: a primeira delas trata sobre a violação do
direito à dignidade sexual frente ao documento específico do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, qual seja, a Convenção Belém do Pará; a
segunda analisa os precedentes regionais e universais que delimitam o
conjunto de entendimentos sobre a violência sexual; por fim, a terceira etapa
traz a conclusão a que se chegou por meio do estudo dos temas propostos.
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      A partir deste panorama sobre o direito internacional e sobre o SIDH, é
imperativo definir o entendimento da referida Corte sobre a violência sexual. A
definição de “violência sexual contra a mulher” está prevista no artigo 1° da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher, conhecida como Convenção Belém do Pará (CBP). Assim, tem-se que
“(...) entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.

        Apesar da matéria ter mais enfoque na questão feminina em contextos de
violações de direitos humanos por conta da violência estrutural de gênero, isso
não significa que não existem indícios de violência sexual contra homens.
Entretanto, é evidente que algumas condutas violentas, a exemplo das de
cunho sexual, são voltadas contra as mulheres, afetando-as em uma proporção
de maior magnitude e, por isso, tais casos são mais retratados na Corte IDH e,
consequentemente, serão o foco do presente artigo. 

      Nessa conjuntura de constante violação da dignidade e dos direitos das
mulheres, a CBP surge para suprir a necessidade de efetivar o princípio de
igualdade presente na DUDH e em diversos outros tratados e convenções
internacionais. A indispensabilidade de um documento voltado especialmente
para a questão feminina é proveniente de uma demanda por medidas mais
poderosas e pontuais acerca da mulher como sujeito de direitos. Por isso, a
OEA encaminhou a criação da CBP por reconhecer a existência de uma
relação de poder desigual entre homens e mulheres e que a violência contra a
mulher é um ataque à dignidade humana. Há, portanto, um documento
internacional voltado ao objetivo de atacar o alto índice de violência contra a
mulher, como àquela de caráter sexual, e também de estimular o respeito aos
direitos humanos femininos e a percepção de que a mulher é um ser capaz,
igual e independente.
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II. A VIOLÊNCIA SEXUAL À LUZ DA CONVENÇÃO BELÉM DO PARÁ



       Tendo em vista sua importância, é preciso analisar a capacidade da
Convenção de se aplicar na realidade. Após sua consagração, vários Estados-
membros foram diretamente influenciados a criarem mecanismos normativos
para a prevenção da violência contra as mulheres. Exemplos disso são a Lei
Maria da Penha no Brasil(4) e a Lei sobre Violência Doméstica no Chile. Por
outro lado, também se verifica que a intenção de diminuir os índices de
violência contra a mulher não foi atingida, a saber pelo fato de que os
números melhoram nas épocas de promulgação das referidas legislações, mas
depois retornaram aos padrões anteriores a elas.

       Considerando esses fatores, a Convenção propiciou um avanço em
relação à matéria de Direitos Humanos. Além de possibilitar uma
responsabilização dos Estados-membros por violações aos seus artigos,
descumprindo com o dever fundamental de proteger os direitos femininos,
diversos países também criaram legislações específicas para incorporar a
Convenção em seu ordenamento jurídico, contribuindo para a efetividade do
objetivo do documento internacional. Mesmo com o fato dos índices de
violência permanecerem altos, uma mudança como essa não é repentina e
deve começar de algum ponto normativo - e, justamente, a Convenção Belém
do Pará foi um grande marco para isso, tanto para a agenda interamericana,
quanto para o próprio ordenamento jurídico dos países envolvidos.
 
          Mais especificamente sobre a questão da violência sexual, a Convenção
trouxe mudanças relevantes para a jurisprudência da Corte IDH. A partir do seu
artigo 2°, que amplia os entendimentos sobre o que se enquadra como
violência contra a mulher (dentre elas, a de cunho sexual), a Corte definiu tal
conceito como:
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       Portanto, os requisitos para a concepção de ocorrência de violência
sexual vão além da abordagem física: para a Corte IDH, qualquer ação de
cunho sexual – como coagir uma mulher a ficar nua – enquadra-se na
definição. É fundamental, nesse caso, a existência de um conceito
abrangente, que não se limite a interpretação de violência sexual como
estupro apenas, por exemplo, uma vez que a amplitude da matéria permite um
maior escopo de decisões. Assim, há uma maior garantia de eficácia da
proteção dos direitos femininos nessa matéria.

          Com isso, percebe-se que há um movimento de maior comprometimento
do SIDH com as questões de gênero, assim desempenhando um papel
relevante na consumação da eficácia dos instrumentos defensores dos direitos
das mulheres por atuar no âmbito público transnacional. Para aprofundar essa
temática, faz-se imperativo um estudo sobre os precedentes da Corte sobre a
matéria discutida.

        No presente tópico, há de se observar os entendimentos consolidados
através de precedentes das Cortes Regionais de Direitos Humanos e pareceres
da ONU. A dignidade sexual está protegida no artigo 11 da CADH (6) e a
integridade física pelo artigo 5° do mesmo Dispositivo. Ademais, é de  extrema 

se configura com ações de natureza sexual que, além de
compreender a invasão física do corpo humano, podem
incluir atos que não envolvam penetração ou mesmo
qualquer contato físico. Nesse sentido, em outro caso
perante a Corte, foi estabelecido que sujeitar mulheres à
nudez forçada enquanto elas eram constantemente
observadas por homens armados, aparentemente membros
das forças de segurança do Estado, constituía violência
sexual(5).

III.  DOS PRECEDENTES REGIONAIS E UNIVERSAIS 
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e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C nº 289, §§191, 192 e 193.

5

Corte IDH. Caso De Espinoza Gonzales contra Peru. Exceções Preliminares, Méritos, Reparações
e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C nº 289, §197; Corte IDH. Caso Mulheres
Vítimas de Tortura Sexual em Atenco vs. México. Exceção Preliminar, Méritos, Reparações e
Custas. Sentença de 28 de novembro de 2018. Série C No. 371, §179.

6



demonstrar a proteção às pessoas menores de 18 anos, em sentido estrito, e às
mulheres, consoante o artigo 9° da CBP, sendo dever estatal levar em conta a
exposição das meninas à violência sexual(7).

           Em relação ao apresentado, quando se trata de violência sexual, um
dos entendimentos da Corte IDH é que se trata de crimes em que a vítima, via
de rega, não denuncia por conta dos estigmas que estão presentes em todo o
contexto do referido ato. Da mesma forma, a declaração prestada pelas
vítimas envolve um momento pessoal traumático, de modo que a recordação
dos eventos relacionados à violação sexual pode modificar-se no correr dos
relatos prestados, em razão justamente desse impacto; por conta disto, a
Corte reconheceu que imprecisões em relatos não devem ser tidos, de
primeira, como falsas(8).

              A Corte também entendeu pela urgência em realizar a perícia médica
em casos de violência sexual, ainda que se entenda que não necessariamente
haverá lesão física ou enfermidades que possam ser detectadas nos exames.
Dessa forma, a não realização do exame médico, estando a pessoa sob a
tutela estatal, não serve como forma de escusa do Estado(9) e este não deve
se valer de estereótipos sociais(10).

        Simultaneamente, muito se discute sobre a situação das mulheres,
maiores e menores de idade, e sua vulnerabilidade em conflitos armados. Isto
porque, além das violações genéricas aos Direitos Humanos, há ainda uma
forma de violação específica que incide, justamente, sobre a dignidade
sexual:por diversas vezes, os ataques às mulheres se dão com a finalidade de
castigar, humilhar ou causar uma  repressão  àquela  sociedade,  podendo  ser, 
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Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C nº 289, §150.
Corte IDH. Caso De Espinoza Gonzales contra Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
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inclusive, de acordo com a Honorável Juíza Julissa Mantilla, uma estratégia de
guerra(11). No mesmo sentido, seguiu a Comissão Africana de Direitos Humanos
e dos Povos quanto ao posicionamento da violência sexual em situações de
conflito(12).

         Esta temática deve repercutir, para além do direito material, também no
direito processual, uma vez que a CADH elenca as proteções e garantias
judiciais em seus artigos 8º e 25, e a CBP trouxe de maneira específica em seu
artigo 7º a obrigação do Estado em atuar com a “devida diligência para
prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher”(13). Desse modo, é
crucial que as autoridades iniciem uma investigação imparcial e efetiva(14),
sendo que a falta desta incide em uma violação a normas jus cogens(15).

        Quando se trata de investigação penal por violência sexual, a Corte IDH
estabeleceu critérios, sendo eles: (i) que se documente e coordene os atos da
investigação, sendo coletadas amostras para que haja a possível autoria do
crime e demais evidências, bem como o local dos fatos e se garantindo a
cadeia de custódia; (ii) Justiça gratuita às vítimas e; (iii) que haja atenção
médica,  sanitária e psicológica  à  vítima (16).  Ademais,  foram  estabelecidos
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CADH, art. 7º.
Corte IDH. Caso De Espinoza Gonzales contra Perú. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C nº 289, §241; Corte IDH. Caso Véliz
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Corte IDH. Caso De Espinoza Gonzales contra Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C nº 289, §242.

13

14

Corte IDH. Caso De Espinoza Gonzales contra Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C nº 289, §§ 226 e 227; ONU. A violência
contra a mulher:  29/01/92. Recomendação Geral 19 (Comentários gerais). Recomendação Geral
nº 19, §16. 
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requisitos que devem estar na declaração feita em entrevista com a vítima (17),
necessitando que se siga toda uma forma especial delimitada em casos como
o V.R.P., V.P.C. e outros Vs. Nicarágua, quando se trata de menor vítima de
tortura ou violência sexual.

        Para além do já citado, deve-se enfatizar que a Corte tem destacado em
seus precedentes que a etapa que envolve a investigação precisa evitar, no
que é possível, o fenômeno da revitimização ou reexperimentar a experiência
traumática que a vítima teve (18). Sendo assim, existem diversas formalidades
que devem ser observadas na realização dos exames, por exemplo, para que
isto não ocorra.

         Ante ao exposto, conclui-se que a violência sexual no SIDH é um tema de
relevância na agenda interamericana, principalmente em relação aos casos
envolvendo os direitos das mulheres, tendo em vista as questões de
desigualdade de gênero em âmbito internacional. Nesse sentido, identifica-se
como um importante documento a respeito dessa matéria a CBP, a qual
repercutiu mudanças sobre tal delito tanto na esfera transnacional, quanto na
esfera nacional dos Estados Partes, sendo palpável também seu impacto nos
precedentes da Corte. Logo, é inegável a necessidade e o avanço produzido
pela CBP dentre os diversos tratados de direitos humanos já existentes. No
entanto, é notável que nem todos seus objetivos foram devidamente
cumpridos, considerando que os índices de violência sexual de mulheres
voltaram a subir após a promulgação de leis internas relacionadas à
Convenção. Assim, ainda existem desafios a serem enfrentados pelo SIDH.
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IV. CONCLUSÃO



      Em virtude das características próprias dos crimes que envolvem a
violência sexual, a Corte IDH entendeu que, por vezes, a vítima tende a não
denunciá-los por temer uma repressão social e estatal. Devido a isto, preza-se
pelo máximo cuidado nas diligências estatais, havendo requisitos a serem
seguidos nestas, não devendo o Estado submeter a vítima ao instituto da
revitimização. Sendo um entendimento Regional e Universal, a situação de
fragilidade das mulheres e meninas em conflitos armados, havendo maior
suscetibilidade à ocorrência de crimes contra a dignidade sexual, por vezes,
até mesmo como estratégia de guerra, devem ser observadas com maior
cautela.

         Destarte, percebe-se a imprescindibilidade da existência de documentos
específicos e precedentes sobre o tema como meio de busca pela
conscientização estatal no cumprimento das práticas e responsabilidades
internacionais adotadas. Assim como, há a extrema necessidade em pesquisar
e escrever sobre o assunto abordado pelo presente texto para buscar pela
evolução cultural dos direitos humanos em meio a sociedade civil.
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      Ao pensar em violações aos direitos humanos é comum que se tenha em
mente a Segunda Guerra Mundial que, em um dos atos mais perversos da
humanidade, trouxe um extermínio em massa que tirou de diversas pessoas os
direitos mais básicos de todos os seres humanos. Dessa forma, com o fim do
violento conflito mundial, os países pensaram na criação de formas para
garantir a paz e a segurança, além de prevenir futuras guerras e demais
violações. Diante desses objetivos, em 1945, a Organização das Nações Unidas
(ONU) foi fundada.

    Apesar das diferentes sociedades já existentes terem, anteriormente à
consolidação da ONU, garantias aos cidadãos, a Organização foi o primeiro
passo para uma sistematização internacional de proteção aos direitos
humanos, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sendo essa o
ponto de partida, nos anos seguintes começaram a ser criadas demais
convenções com o mesmo objetivo em escala regional, destacando-se para o
presente artigo, a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH).

      Com significativa relevância para os países membros, a convenção não
traz apenas normas, mas estabelece também dois órgãos importantes para
solução  de  conflitos,   sendo  eles  a   Comissão   Interamericana   de  Direitos 
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Humanos (CIDH), que entre outras funções, é responsável por analisar as
petições e concluir se estas devem ou não serem levadas para julgamento no
segundo órgão, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH).

      Sendo assim, os casos que violem a CADH podem ser levados para os
órgãos de solução de conflitos. Nessa linha, destaca-se, entre seus 82 artigos,
os direitos garantidos nos artigos 4º, 5º, 7º, 11 e 24 sendo esses,
respectivamente, o direito à vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal, à
proteção da honra e dignidade e à igualdade perante a lei. Essas são
garantias importantes estabelecidas na convenção pois vão de encontro com
um dos atos mais comuns de violação dos direitos humanos: a tortura.

     Muitos casos de tortura chegam para a CIDH, a qual, para definir se
realmente ocorreu as violações, analisa o caso a partir de alguns princípios e
requisitos garantidos pela convenção e estabelecidos na jurisprudência. Ainda,
tendo em vista a importância de proteger os cidadãos da violação de tais
direitos, existem duas convenções extremamente importantes, sendo elas a
Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanas e Degradantes e a Convenção Interamericana para Prevenir e
Punir a Tortura (CIPST). Ambos os tratados estabelecem em seus primeiros
artigos a definição de tortura, servindo como fonte no julgamento da Corte
para estabelecer se essa ocorreu ou não.

      Sendo assim, o presente artigo propõe-se a analisar, tanto por meio da
CADH quanto das demais convenções, os requisitos mais importantes para
identificação da tortura. Para isso, serão utilizados como base o livro “Direitos
Humanos e o Direito Constitucional Internacional” da Professora Flávia
Piovesan, e, em um segundo momento, dois importantes precedentes de casos
brasileiros que foram levados a CIDHa, para melhor elucidar o artigo.

      Seguindo a linha já evidenciada do engajamento internacional do combate
à tortura, é importante estabelecer o que esta é, principalmente, na visão da
Convenção  Interamericana  para Prevenir e  Punir  a  Tortura. Dessa  forma, no
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artigo 3º, define-se tortura como ações nas quais um funcionário público
agrida, física ou mentalmente, a integridade de outrem, seja para fins de
investigação, intimidação ou punição. A CIPST, em seu artigo 2°, também
reconhece como ato de tortura aqueles que atentem contra a personalidade
da vítima, ou seja, ações que visem diminuir a personalidade do indivíduo,
assim como sua capacidade.

         Dessa forma, a Professora Flávia Piovesan caracteriza, em sua doutrina
(2), a partir da análise da convenção, três requisitos para se identificar a
tortura: (i) a inflição deliberada de dor ou sofrimentos físicos ou mentais, a (ii)
finalidade do ato na intenção, como a obtenção de informações ou confissões,
e a (iii) vinculação do agente ou responsável, direta ou indiretamente, com o
Estado. 

     Assim, como é mostrado pela professora ao longo do livro, a CIPST
arquiteta uma forma de se identificar o crime de tortura, observando-a a partir
da promoção de (i) dor intencional, da violação da integridade física, e da (ii)
finalidade de seu uso. Além disso, (iii) a vinculação direta ou indireta com o
Estado, mostra a proibição explícita dos países em promover a tortura e sua
responsabilidade, caso esse crime ocorra. 

      Ademais, os artigos da CIPST, além do que foi definido por Piovesan,
também buscam proteger cinco principais direitos garantidos pela CADH,
sendo eles: (a) direito à vida, (b) direito à integridade pessoal, (c), direito à
liberdade pessoal, (d) direito à proteção da honra e dignidade e (e) direito à
igualdade perante a lei.
 

      Nesse sentido, há, no Brasil, a constitucionalização desses direitos, por
duas formas. A primeira, por previsões da própria Constituição Federal de 1988,
presentes no caput deste artigo 5° (5), em especial , nos seus incisos III e XLII,
os quais proíbem a pratica de tortura ou demais tratamentos desumanos ou
degradantes. A segunda forma, por sua vez, se dá pela cláusula de abertura,
contida no §2º e 3º do artigo 5º da CF/88. Assim, existe uma concordância do
texto constitucional  brasileiro com a Convenção em  especial, com  relação  a

5 BRASIL, Constituição Federal, art. 5°, caput e incisos i, III, X e XLIII.
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6 CtIDH. Caso Herzog e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 15 de março de 2018. §1°

7

III. Precedente 

proteção à dignidade da pessoa humana, a qual é diretamente violada pelo
crime de tortura.

      Ainda, embora o Brasil tenha incluído em sua Constituição a criminalização
da tortura, os efeitos da Convenção contra a tortura no país têm se
manifestado de forma mais significativa na jurisprudência da CtIDH. Essa,
como se verá adiante, responsabilizou o Brasil pelo envolvimento direto com
casos de tortura. Em especial, eventos que ocorreram durante a Ditadura Civil-
Militar de 1964 a 1985.

      No Caso Herzog e outros Vs. Brasil (6), por exemplo, a CtIDH entendeu que
o Estado brasileiro era responsável pela violação dos direitos às garantias
judiciais e proteção judicial, com respaldo nos artigos 1.1 e 2 da CADH e
artigos. 1º, 6º, 8º da CIPST, em detrimento de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog.
Esse caso se refere à prisão arbitrária de Vladimir Herzog, no contexto da
ditadura militar, em que o jornalista teve sua liberdade privada ao ser mantido
contra sua vontade na sede do DOI/CODI, onde foi interrogado, torturado e,
pouco em seguida, assassinado. Porém, no relatório oficial postado na época
constava que Herzog havia se suicidado. Assim, a Corte analisou a
responsabilidade internacional do Estado, baseando-se nas obrigações
internacionais decorrentes da Convenção Americana e da CIPST, acerca da
ausência de investigação, julgamento e possível punição dos responsáveis,
além do descumprimento do direito de se conhecer a verdade, neste caso, da
família de Herzog. 

      O caso foi levado à Corte, onde foi considerado, primeiramente, se os
fatos se enquadravam como crime contra a humanidade, como alegavam os
representantes, recorrendo-se às fontes do Direito Internacional e do Direito
Comparado. Nesse caso, procurou-se identificar se, no momento do fato, a
proibição de tortura e dos crimes de lesa-humanidade tinham status de normas
imperativas  do  Direito  Internacional,  jus  cogens,  e  a  utilização  de  normas 

CtIDH. Caso Herzog e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 15 de março de 2018. §12-14.
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8 CtIDH. Caso Herzog e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 15 de março de 2018. §13.

9

consuetudinárias, considerando a imprescritibilidade dos crimes mencionados,
sendo ambas as fontes normas vinculantes.

       Em conclusão, a Corte entendeu que a detenção, a tortura e o assassinato
de Vladimir Herzog foram cometidos “como parte de um plano de ataque
sistemático e generalizado contra a população civil considerada “opositora” a
ditadura” (8). Assim, foi imposta ao Estado brasileiro a obrigação de investigar,
julgar e punir os responsáveis.

     Ainda, no Caso Ximenes Lopes Vs Brasil (9), a CtIDH julgou procedente o
pedido da CIDH, o qual defendia que o Estado brasileiro deveria ser
penalizado em razão da violação das garantias judiciais previstas na
Convenção Americana de Direitos Humanos. No presente caso, é interessante
analisar o relatório expedido pela Comissão, em que ela explicita quais os
direitos violados, explicando cada um deles e demonstrando como eles
configuram violação aos Direitos Humanos, a partir do mecanismo da tortura.
Brevemente, Damião Ximenes Lopes foi internado em uma clínica psiquiátrica,
onde foi submetido a condições desumanas e de maus tratos, as quais
acarretaram em sua morte. Em seu relatório, a Comissão disse que o Estado
brasileiro devia ser responsabilizado por ferir os artigos 4º, 5º, 8º e 25 da
CADH, que versam sobre o direito à vida, à integridade física, à garantia
judicial e à proteção judicial. Assim, a CIDH defendeu que o Brasil falhou com
sua obrigação de garantia dos direitos humanos, estabelecida no artigo 1.1º da
Convenção (10).

     Dessa maneira, é possível desprender que, em ambos os casos, o Estado
brasileiro infringiu princípios dos Direitos Humanos, entre eles o direito à vida, à
integridade física e pessoal, à liberdade, à honra, à dignidade e à igualdade,
faltando ainda com a manutenção da integridade pessoal, do acesso à saúde,

CtIDH. Caso Ximenes Lopes Vs Brasil. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de
2006.

10 CONVENÇÃO Americana de Direitos Humanos, art. 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.
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no segundo caso. Tanto o caso Herzog, quanto o caso Ximenes Lopes
explicitam a grande importância da manutenção dos princípios e dos direitos
humanos, além de combaterem, juridicamente, atos de tortura, não só no
Brasil, mas em todos os Estados signatários da convenção, pela vinculação das
resoluções dos casos através das norma costumeira.

   Diante do exposto, pode-se entender a relevância de um sistema
internacional de proteção dos direitos humanos. Principalmente, da influência
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos para o Brasil, que, como um
dos países signatários da CADH e das demais convenções, tem todas as
decisões da Corte como base para a sua atuação. Sendo assim, o foco da
análise foi sob um ponto de vista mais específico, acerca da violação dos
direitos humanos, a tortura.

   Sendo assim, buscou-se analisar quais os requisitos necessários para
qualificar a tortura. Entendendo a importância de existirem critérios que
identifiquem a tortura para, assim, estabelecer melhores formas de previní-la,
além de mais segurança jurídica nas decisões da Corte. Dessa forma, através
do estudo da CADH, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes, da CIPST e do livro “Direitos
Humanos e o Direito Constitucional Internacional” da Professora Flávia
Piovesan, foram encontrados três requisitos observados pela Corte em casos
de tortura, sendo esses: (i) a inflição deliberada de dor ou sofrimentos físicos
ou mentais, a (ii) finalidade do ato na intenção, como a obtenção de
informações ou confissões, e a (iii) vinculação do agente ou responsável, direta
ou indiretamente, com o Estado.

   Adicionalmente, foram analisados dois casos, respectivamente, Caso Herzog
e outros Vs. Brasil e Caso Ximenes Lopes Vs Brasil que demonstraram, a partir
da decisão da Corte e análise da Comissão, como os princípios são utilizados
em casos reais. Concluindo, então, o artigo, buscando demonstrar a extrema
importância em ter princípios em âmbito internacional para identificação da
tortura, pois esses uniformizam a aplicação das normas, garantindo justiça
para a vítima e evitando situações de negligência estatal, sendo assim,
prezando pelo objetivo final de proteção dos direitos humanos. 

IV. Conclusão 
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    A crescente preocupação moderna com a questão ambiental devido à
deterioração de ecossistemas e fenômenos climáticos cada vez mais extremos
e o seu impacto na vida humana fortaleceu a relação de que a proteção do
meio ambiente é um direito interdependente e indivisível dos outros direitos
humanos. Esse movimento dentro do Direito Internacional pode ser observado
a partir do começo da década de 1970 na Conferência Internacional sobre o
Meio Ambiente Humano em Estocolmo o direito ao meio ambiente de
qualidade foi inserido nas garantias fundamentais do ser humano². Com o
decorrer das décadas, o Direito Internacional do ambiente obteve avanços em
áreas como a gestão de recursos naturais de forma consciente³, combate à
redução da camada de ozônio (4) e a formulação de vinte e seis princípios
relacionados à pessoa humana e o desenvolvimento sustentável (Rio de
Janeiro, 1992). Desse modo, a preocupação ambiental global também
influenciou sistemas de proteção aos direitos humanos regionais a adotarem
dispositivos relacionados à proteção do meio ambiente, como na Carta
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e no Protocolo Adicional à
Convenção Americana sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

    No contexto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o direito ao
meio ambiente saudável é mencionado como um direito para ser
implementado de forma progressiva e limitada e a sua efetividade está
vinculada com o grau de desenvolvimento de cada Estado (LOPES; MARQUES, 
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2019, p. 59), prevenindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH)
de condenar um Estado que não apresente avanços nessa pasta.
Adicionalmente, violações do direito ao meio ambiente estão sendo
historicamente embasados na violação de outros direitos humanos, como o
direito à saúde e o direito à vida dentro da Corte (STIVAL,  2018). Dessa
maneira, a legislação prévia à Opinião Consultiva nº23 deixava algumas
dúvidas sobre as responsabilidades e obrigações dos Estados sobre esse tema
e os limites da sua jurisdição e em até que medida violações de direitos como
o à vida e à saúde mencionados acima poderiam também ser configurados
como violações do direito ao meio ambiente (FERIA TINTA; MILNES, 2019). Com
isso, a Corte iniciou a sua Opinião Consultiva nº23 destacando a relação entre
o meio ambiente e os demais direitos humanos e como os efeitos das
mudanças climáticas os vulnerabilizam. Em relação a Estados e a sua
jurisdição, a Corte reafirmou que ela não se limita ao território (5), estendendo
as obrigações dos Estados em caso de danos ambientais transfronteiriços,
devendo adotar todas as medidas necessárias para que as ações em seu
território afetem outros Estados e suas respectivas populações. 
 
     Essas decisões representaram avanços para a interpretação do direito ao
meio ambiente no contexto interamericano na medida em que desenvolveu
uma maior gama de obrigações estatais e outros esclarecimentos legais.
Requerendo obrigações de processo e uma combinação de outras positivas e
negativas (6), a Opinião Consultiva sanou o problema de não poder condenar
um Estado por conta das obrigações inseridas no artigo 11 no Protocolo
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais. Em relação aos direitos que estão ligados caso o meio ambiente for
violado, a Corte diferenciou entre os direitos substantivos que podem ser
diretamente violados por danos ao meio ambiente (7), como o direito à vida e
à alimentação e os direitos de procedimento em que são requeridos para
garantir os substantivos (8), como direito de associação e de acesso à

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-23/2017, de 15 de noviembre de 2017. Solicitada por
la República de Colombia – Medio Ambiente y Derechos Humanos. Washington D.C.,
2017b. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriae_23_esp.pdf.
Acesso em: 10 out. 2021. 

5

6

7
Ibidem.
Ibidem.

8 Ibidem.
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 informação. Dessa forma, a OC nº 23 deu passos substantivos para que os
Estados americanos reconheçam o direito ao meio ambiente como um direito
autônomo e insubstituível dos outros. 

    Os avanços gerados pela Opinião Consultiva nº 23 podem ser observados
na sentença do caso das Comunidades Indígenas Lhaka Honhat e o Estado
Argentino, em fevereiro de 20209. Em sua sentença os juízes da Corte
determinaram que o Estado violou o direito à  propriedade desses povos
indígenas ao não proporcionar segurança jurídica aos seus habitantes e não
consultou as populações locais com os mecanismos corretos na construção de
uma ponte internacional em seu território. Adicionalmente, a Corte constatou
que as atividades de extração de madeira ilegal e a criação de gado
afetaram os recursos ambientais locais e, em consequência disso, suas formas
de alimentação foram alteradas. Por conta disso, a CtIDH decidiu que as
comunidades Lhaka Honhat deveriam ser reparadas por meio de delimitações,
demarcações e concessões de títulos de propriedade, cessão da criação de
gado e da extração de madeira e abstenção do governo argentino de fazer
obras de infraestrutura na região. Por último, também requereu a realização
de estudos que identificassem situações com falta de recursos básicos como
água potável e comida e planos de ação para lidar com esses problemas. 
 
    Esse caso demonstra, pela primeira vez, a proteção ao direito do meio
ambiente sadio de forma autônoma e a interdependência desse direito para
com outros, como o direito à alimentação e à propriedade, representando o já
presente impacto da OC nº 23 para as resoluções da Corte. 
  
    Mediante os fatos apresentados, a Opinião Consultiva nº 23 se insere como
produto das características mais inovadoras e ativistas da CtIDH se
comparadas com outras cortes de direitos humanos regionais. A definição mais
ampla da jurisdição dos Estados em danos ambientais transfronteiriços e uma
maior e mais rígida série de obrigações estatais com a proteção ao meio
ambiente têm possibilidade de alterar as legislações nacionais em razão de
um maior e mais importante enfoque em promover o direito ao meio ambiente

  Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat
(Nuestra Terra) vs. Argentina, de 6 de febrero de 2020. Disponível em:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_400_esp.pdf. Acesso em: 10
out. 2021.

9
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 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat
(Nuestra Terra) vs. Argentina, de 6 de febrero de 2020. Disponível em:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_400_esp.pdf. Acesso em: 10
out. 2021.
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um maior e mais importante enfoque em promover o direito ao meio ambiente
sadio. Portanto, a OC nº 23 demonstra ser um importante passo à frente no
trato com a questão ambiental em razão das iminentes mudanças climáticas e
seus impactos em diversos aspectos da vida humana e seus direitos.
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