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Comissao
Interamericana de
Direilos Humanas

Apresentacao

O Instituto Internacional de Raca, Igualdade e Direitos

Humanos é uma organizacdo ndo governamental para
defesa e protecdo dos direitos humanos que trabalha com
parceiros e ativistas locais na América Latina, promovendo
e protegendo os direitos humanos das populacées
marginalizadas, seja por sua origem nacional ou étnica, sua
orientacdo sexual ou sua identidade de género.

Fortalece as organizagGes de base para se tornarem atores
politicos e promoverem mudan¢as estruturais nos paises
em que trabalham. A metodologia de acdo tem como base
o treinamento técnico, a documentacao das violagdes de
direitos humanos e o trabalho de incidéncia politica nos
niveis nacional e internacional para alcancar mudancas
estruturais sustentaveis neste campo.
Em sintese,
¢ Buscamosjustic¢a para as vitimas de abusos dos
direitos humanos.
Trabalhamos para promover a igualdade racial, étnica e de

género, bem como promover os direitos de pessoas que
enfrentam situacdes de discriminacdo com base em sua
orientacgdo sexual ou sua identidade ou expressdo de
género.
¢ Ajudamos pessoas e comunidades a se capacitarem

para alcancar mudancas estruturais que os
beneficiem.

¢ Fortalecemos a capacidade de nossas contrapartes para
fazemos recomendacoées ja sejam de niveis nacional,
regional e internacional.
Neste contexto, o Instituto Internacional de Raca,
Igualdade e Direitos Humanos apresenta este guia para
a sociedade civil sobre boas praticas a respeito de como
preparar solicitagdes de medidas cautelares por parte
da Comissdo Interamericana de Direitos Humanos, com
o objetivo de fortalecer as capacidades dos usuarios do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, por
meio deles, também do prdprio Sistema.

Introducao
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a

—
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Bem-vindos a este guia pratico que lhes permitira entender
como apresentar uma Solicitacdo de Medidas Cautelares junto
a Comissao Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

y

As medidas cautelares sdo uma ferramenta importante para

proteger os direitos humanos e tomar acdes concretas em
favor dos direitos das pessoas mais vulneraveis e em situacdes
de risco contra uma possivel violacdo de seus direitos
fundamentais.
No seu percurso por este manual, nds Ihe acompanharemos
para esclarecer algumas duvidas que possam surgir, além de

chamar sua atencdo para alguns aspectos que vocé ndo deve

}

perder de vista na preparacdo de sua solicitagdo.
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Rosa

Flores

IDADE:
42 anos

LUGAR DE PROCEDENCIA:
Estado Atlantico
ORGANIZACAO:
Coordenadora Nacional de
Indigenas Feministas Unidas

ATIVISMO:
Mulher indigena ferminista

medidas

cautelares

Javi Méndez
IDADE:
19 anos
LUGAR DE PROCEDENCIA:
Estado de la Sierra
ORGANIZACAO:

Nido se aplica
ATIVISMO:
Ativista LGBTI+

medidas

cautelares
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Marco Garcia
IDADE:

35 anos
LUGAR DE PROCEDENCIA:

Estado de Centralia
ORGANIZACAO:

Independente
ATIVISMO:

Jornalista afrodescendente
Las

medidas
cautelares

Penélope Alvarez
IDADE:

28 anos
LUGAR DE PROCEDENCIA:

Estado da Bahia
ORGANIZACAO:

Bahia Diversa
ATIVISMO:

Mulher trans defensora
de direitos humanos

Las

medidas
cautelares

O que sao, e como

as medidas

cautelares beneficiam os
defensores e as defensoras dos
direitos humanos?
Eu gostaria de poder explicar um elemento

Ola!
' Meu nome é Rosa.
Eu sou uma mulher

indigena e feminista

| que tem se dedicado a
luta pelo

reconhecimento e
respeito dos direitos
das mulheres.

|

importante antes de vocé mergulhar neste mundo.
Lembre-se de que as Medidas Cautelares sdo um
Wale
TE fe) aportado pela Comissdo
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
Quando a

vida ou integridade de uma

pessoa ou de um grupo de pessoas esta em
uma situacdo de risco grave, a CIDH solicita
a um Estado Membro da Organizacdo dos
Estados Americanos (OEA) intervir para
prevenir um dano irreparavel na garantia
da mesma preservacdo dos direitos
fundamentais de tais pessoas.

Exatamente! Isso quer dizer que
quando a vida, a integridade e os
direitos fundamentais de uma
pessoa ou um grupo de pessoas
estado em risco, as Medidas
Cautelares sdo o mecanismo
mediante o qual a CIDH solicita
perante os Estados Membras | —
da OEA protecdo e
concessao de garantias
de seguran¢a para o
exercicio dos direitos
fundamentais da
pessoa ou pessoas que
possam estar
ameacadas.

Eu sei
porque sou beneficiario \,
de Medidas
Cautelares. Meu
nome
é Marco, sou
jornalista e pertenco
auma comunidade
afrodescendente.
i

E importante que
se leve em consideragao a
diferenca existente entre

oO
REQUERENTE
da Medida Cautelar e o

EENETS-T
TOM em
favor do qual sao
adotadas as Medidas
Cautelares.

A CIDH é um orgao principal e autOnomo da Organizacao dos
Estados Americanos (OEA), cujo mandato se baseia na Carta da OEA
ena Convencao Americana de Direitos Humanos. A Comissao
®

lnteramericana tem o mandato de promover a observancia e defesa

dos direitos humanos na regiao e atua como Grgao consultivo da
OEA neste tema. A CIDH é composta por sete membros
independentes, eleitos pela Assembleia Geral da OEA a titulo
residéncia.
Para mais informacées: www.cidh.ore

O QUE SAO, E COMO

AS MEDIDAS CAUTELARES

BENEFICIAM

OS DEFENSORES E AS DEFENSORAS

O(S) Seiko: a), como o prdprio
nome indica, 6 a pessoa ou grupo de

pessoas que apresenta uma solicitacdo.
Poderia ser uma pessoa natural - ou seja,
eu, Penélope, poderia solicitar uma medida
cautelar - ou também uma organizacdo da
sociedade civil.

Por sua vez, o [3/4 ]aal@/\ile) (ou a
BENEFICIARIAMemeBENEFICIARIOS))
€ a pessoa ou grupo de pessoas em favor
de quem serao adotadas as
cautelares; isto é, a pessoa
pessoas que sdo vitimas de
dos direitos fundamentais.
um beneficidrio podem ser

Exatamente!

|

medidas
ou grupo de
uma violacdo
Uma vitima ou
solicitantes!

DOS DIREITOS HUMANOS?

Aqui vocé deve levar
que o(a) beneficiario(a)
Sja\/443 deve ser uma pessoa natural,

uma vez que uma medida cautelar nunca
pode ser concedida a uma organizacado.
Por essa razdo, quando temos muitas
pessoas para as quais solicitamos as
medidas cautelares, devemos procurar
fornecer com maiores detalhes as
informacées destas pessoas; isto é,
caracteristicas importantes do seu
trabalho, dados pessoais completos e

precisos, e outros elementos que
consideramos importantes mencionar
para identificar os beneficiarios da
solicitacdo.

Por isso na

||

minha solicitag3o de

|

if

medidas cautelares
incluimos minha
informagdo basica,
dados como meu
nome,meusobrenomee
o numero do meu
documento de
identidade...

|
‘|
..mas também
incluimos o fato de euser
uma mulher indigena,
defensora dos direitos
das mulheres e dos povos
indigenas, membro de

|

uma organizagdo que
trabalha pelos direitos
dessas populacGes, e que
participei de audiéncias
publicas perante a
Comissdao Interamericana
de Direitos Humanos
para denunciar violagcdes
aos direitos dessas
populagdes em meu pais,’

I
||
iH

A CIDH afirma que "as
medidas cautelares servem a
duas fungoes relacionadas a

protegao dos direitos
fundamentais estabelecidos nas
normas do sistema
interamericano.

Elas tem uma

fungao ‘cautelar', no sentido de
preservar uma situag4o juridica
sob o conhecimento da CIDH em
petigoes ou casos, e 'tutelar’, no
sentido de preservar o exercicio

dos direitos humanos”!.

/.

/

J
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E importante compreender também que a concessdo de medidas cautelares nao
constituira um prejuizo a violagdo dos direitos protegidos na Declaragdo Americana sobre
os Direitos e Deveres dos Homens,

nem

na Convencdo Americana, ou nos demais

instrumentos aplicaveis. Isso significa que, ao considerar um pedido de medidas cautelares
e, eventualmente, concedé-las, a CIDH

nao esta declarando a responsabilidade o Estado

envolvido por ter violado os direitos do beneficidrio ou por ter falhado em seu dever de
protegé-los. Para alcangar tal determinacgdo a CIDH
emprega outro mecanismo de prote¢do dos direitos humanos que se chama
SISTEMA DE PETICOES INDIVIDUAIS
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De onde provém

a

autoridade da Comissao
Interamericana para
conceder medidas
cautelares?

——

~
~

_le

de suma importancia compreender
;

\

de onde provém a autoridade
da CIDH para conceder
medidas cautelares

Se

=a

iguns
que
Sobre

\

_

Ee

governos, especialmente

nao

ratificaram

Direitos

a Convengdo

Humanos,

t@m

—_

dos

paises

Americana

questionado

\
a

autoridade da CIDH para intervir nos assuntos
internos

e

solicitar

que

um

governo

tome

medidas concretas destinadas a proteger os
direitos fundamentais de uma pessoa. Mas a
resposta é simples: se o Estado faz parte da
OEA, mesmo
que nado tenha ratificado a
_ Convengdo Americana de Direitos Humanos, a

A autoridade dai
Comissao

Interamericana de
Direitos Humanos para

conceder medidas
cautelares deriva de
4

varios documentos

11

\

Cf

O primeiro e mais importante é a CARTAIDA
IWiaslewies,

que em seu artigo 1067

estabelece a exist@ncia da Comissdo
Interamericana de Direitos Humanos e
explica que seu principal trabalho sera
promover a observancia e defesa dos
direitos humanos no Hemisfério Ocidental.
Para implementar este mandato de
trabalho, a Comissdo estabeleceu o
mecanismo para a concessdo de medidas
cautelares.

Este artigo também

fazreferénciaaConvencdo Americanasobre

Direitos Humanos, cujo artigo 41.b? faculta a CIDH formular
recomendacoes aos governos dos Estados membros da OEA com
relagdo a adocdo de medidas em favor da protecdo e promocdo
dos direitos humanos. Para exercer essa autoridade, aComissdo
incorporou esse poderemseu proprio Estatuto, no artigo 18.bde

seu Estatuto’.

f “Finalmente, o artigo XIlld
Convengao Interamericana
sobre Desaparecimentos
Forcados de Pessoas> faz
mengao ao uso do
mecanismo de concessao
das Medidas Cautelares.

|

Como escrevo
solicitacao de
cautelares?

1

/

uma
medidas

Bem, ja sabemos para que servem
as medidas cautelares e quem
pode solicita-las. Agora, 6 muito
importante saber quais
informacdes devem constar no
pedido por escrito para a

esas
i]

—

concessdo de Medidas Cautelares.

Esta informagao encontra-se no artigo
25 do Regulamento da CIDH®. Para
conhecer o texto completo deste
artigo, consulte o anexo deste Guia.

»
~

E importante

~

quevocése familiarize
como contetdodoartigo 25

XC
"

do Regulamento para assegurar que sua solicitagao de
medidas cautelares retina os requisitos exigidos pela
CIDH para que seja considerada.

A nao inclusao de todas as informacoes
=
solicitadas prejudicara o processamento de
sua solicitagdo e resultara em uma
comunicag¢4o por parte da CIDH solicitando
mais informagées, o que atrasara o

\

processo.
~
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Mas primeiro
4 a

Lembre

de mencionar os

artigos que apoiam a

gostariamos de

solicitacgao

>

Ni.
\,

explicar como

lograremos que a

de medidas cautelares. Para

redacao dasolicitagao

entender um pouco mais sobre

do pedido de

isso, va para a sintese pratica

concessdo de medidas

que aparece mais adiante neste

cautelares seja mais

Guia. (p. 19)

facil para vocé.

\

\

|
|!

ELEMENTOS que

~

“Hstenres a-continuagio:

KA

consiste em nove (9) ITENS ou

o

Dados pessoais
Expressdo de anuéncia dos propostos

-

178

|

,

beneficidrios
Contexto

Fatos

Fatos alegados
Denuncias as autoridades

5

escrito de medidas cautelares

competentes
Consideracdes especiais aplicaveis de
acordo com a

identidade dos

5

|

\

beneficiarios propostos

5

Observe que a solicitagdo por

Fundamento da solicitacdo

4

|

Norma aplicavel
ee

a ee tt

Conclusdo e medidas solicitadas

eoee
ee
cet

cen el

14

Nao se assuste! Parecem

muitos aspectos, mas com
meus colegas projetamos

a

apenas permitira que vocé

|

|

entenda cada uma das

\|

|

etapas das medidas

Para explicar passo a passo cada um
dos nove elementos que fazem parte da
solicitagéo de medidas cautelares,
apresentamos nossos casos
particulares, de forma que fique muito
mais claro como proceder ou escrever

cautelares, mas também

sua solicitagao.

if

um mecanismo que, nao

|

i

»

facilitaraacriagadodesua
\\

\

propria solicitagao.

{i
|

Explico: vocé podera observar,
a partir deste momento, que seu
Guia é composto de dois
elementos para cada etapa; um
que vamos nomear “SINTESE

TEORICA” e outroque
denominaremos “SiNTESE
PRATICA” de Medidas
Cautelares.

‘eae
] \

|

CUIDADO! AS DUAS SiNTESES SAO
IMPORTANTES

a “Sititesauseney, como

\
|

seu nome indica, é aquela
na qual esta condensada
toda a informacdo que

Lembre-se que vocé, como defensor dos direitos
humanos, tem uma grande responsabilidade na

explica cada um dos passos

y

:
.
formagao e treinamento de outros lideres; portanto,
betes
ae
hes»
~
é inutil entender a “sintese pratica” se ndo souberde
pndencmicinarcrandensn

a seguir; por sua parte, na
7
P
,
7
Si\ussanvewiesy Voce
pode encontrar umexemplo

|

Portanto, 6 muito importante que vocé domine cada

de como consolidar,

|

\|

etapa perfeitamente em seus dois momentos, para

\|

se tornar um especialista na formulagdo de
solicitagées de medidas cautelares.

i

sintetizar e escrever cada um
/

dos documentos
necessarios.

I

Como o que vocé

y

escrevera ao final sera

\|

uma

carta, deve deixar

bem claro
a quem é

dirigida. Entao lembre-se
de incluir:

7

_ Data

(oe

Carta enderecada a: (Nome do/da Secretario/
a Executivo /da CIDH)
Cargo:

Secretario/a Executivo/a

Comissao Interamericana de Direitos Humanos
Ref.: Solicitagdo urgente para medidas cautelares
em favor de (nome de proposto beneficiario/a, pais)

PASSO 1
DADOS

PESSOAIS

(Sintese Teorica)

O primeiro passo

é compartilhar coma
Comissdo Interamericana

de Direitos Humanos os
dados pessoais, tanto da
pessoa ou da organizacdo
solicitante, como da

pessoa ou do grupo
proposto como

_beneficidris

“a

_/’

Para os dados do solicitante deve ser incluido:
™

=

Nome completo: Se for o nome de uma organizagao, indique
oO nome completo dela.

[|

Endereco postal: Endereco cdo escritorio da organizacao
onde realiza suas fungdes.

|

Correio eletranico: Use um enderecgo de e-mail que é
frequentemente verificada, porque é provavel que a CIDH
sé COMUNIQUE com os Solicitantes por e-mail.

|

Telefone.

[

Indicagao sobre se solicita a reserva da identidade.
A pessoa ou organizacao solicitante pode solicitar a Comissao a

reserva de identidade, A Comissao, entaa, naa publicara os
dados pessoais do solicitante em documentos

publicas, nem os

compartilhara com o Estado ao qual pertence.
O anonimate 4 geralmente solicitado para impedir que o
relacionamento entre o Solicitante & o Beneficiario coloque o

Beneficiario ein riste maior.
NOTA:

Para solicitar a reserva de identidade, 6 necessaria

fornecer a CIDH duas cOpias da solicitagaoa: uma que conbenha

todas as informagiies para identificar a organizacao € a outra
que nao.
eet

ee

ed

NOTA IMPORTANTE

\

Agora, se as informacées de contato estiverem incluidas no

\

papel timbrado da sua carta, vocé podera omitir essas
informagGes no corpo do texto e indicar apenas o nome
completo da sua organizacao e se solicita a reserva de
identidade.
“eee

mee

a

em

ee

ee

ee

eee

S
ee

SS

SS

|

NOTA IMPORTANTE
A pessoa, ou grupo de pessoas beneficiarias, também

a

pode solicitar a Comissdo

mas, nesse caso, apenas sera mantido o anonimato

em documentos publicos. A Comisséo comunicara a identidade do beneficiario
ao Estado para que possa identifica-lo e, assim, fornecer-lhe a devida protecao.
menores ou vitimas de violéncia sexual, ou se existe a possibilidade de piorar a
sua situacdo ao se tornar publica.

ae

a

—-

~

Posteriormente,

xi

deve-se anotara
informagao precisa
|

do beneficiario ou da
beneficiaria das
1)

Medidas
Vi

Cautelares

é

Para os dados do beneficidrio se deve incluir:

aA

Nome completo:Vocé deve indicar o nome que aparece
no documento de identidade do beneficiario, além de
qualquer nome de uso comum.
Numero de documento de identidade: Indicar também

se

nado possui documento de identidade.

TIKK

!

Endereco postal.
Correio eletronico.
Telefone.
Indicagao de caracteristicas pessoais vinculadas a
solicitagdo: Por exemplo, o beneficiario 6 um defensor
de direitos humanos, afrodescendente, membro da
comunidade LGBTI, jornalista ou membro de uma
organizagao de ativismo social?
No meu caso, eu sou afrodescendente e gay, defensor
dos direitos humanos da comunidade LGBTI.
Portanto, na solicitagao das minhas medidas
cautelares, devo destacar os aspectos que me tornam
mais vulneravel; por exemplo, minha raga, minha
orientagao sexual e meu trabalho.

==

A reserva de identidade para os beneficiarios geralmente é solicitada quando

Caso nao seja possivel |[Ney\VieyeNty7\j\ todas as pessoas
propostas como [:j3\/4gfel-Vir-, Como no caso de solicitar
medidas cautelares em favor de um povo indigena, os
membros de uma comunidade territorial ou pessoas
privadas de liberdade em um centro penitenciario que nao
permita a entrada de visitantes, devem providenciar dados
suficientes para que o Estado possa fornecer protecdo. Por
exemplo, onome dacomunidade ou regido geograficaem
que estado localizadas, ou onome da prisdo, se aplicavel.
Torna-se necessario também explicar a razdo pela qual ndo
é possivel individualizar os beneficiarios propostos.
Entre os dados do [jaNaglehtile) deve-se anotar também
se oele é privado de liberdade e, emcaso positivo, indicar
o local, as condicGes e a duracdo da detencao.

Por exemplo, no meu
caso,sou uma mulhertrans
privada de liberdade ha

mais de 6 meses.
———

™"

Portanto,

na solicitacgao

:
i|

das minhas
medidas

\
|

cautelares devo
|

especificar tanto minha

|

identidade de género
como meu endereco
|

postal, olugar onde estive

|

mantida duranteos

ultimos meses e quais
'\
foram as
\
condicoes da

.

19

|

minha prisao.’

|

|

COMO

ESCREVO UMA SOLICITACAO DE MEDIDAS CAUTELARES?

Como é possivel
observar na “sintese

|| Da mesma forma, vocé percebera

pratica”, a informagao

quemuitas das informagées que

incluida nos meus
“dados pessoais” nao se

est&osendodetalhadasdevem

limita apenas a
aspectos “técnicos”.

ser sustentadas com notas de

j

rodapé. Isso é algo que deve ser

//

considerado no transcurso da
——

fi

i

Detalhou-se

uma

série

de

quantidade de informacdese/ou

elementos relacionados como o

i

sua solicitac&o: anexar amaior

|

Se

meu trabalho, ou a minha trajetoria

|

caso representa uma situacao

que sdo muito importantes para
\

‘

minha solicitagao.
$

renee

CIDHentender porqueoseu

profissional e de lideranca, aspectos

\\

eee

"

-

grave e urgente, com a

|

/ i

possibilidadededarorigemaum
dano irreparavel.

ZL!

/.

DIREITOS HUMANOS PARA TODOS
98 Avenida de laPaz
Washington, DC

PASSO
DADOS

Tel: 202-555-6789

PESSOAIS

DDHH @ddhhparatodxs.org

(Sintese Pratica)

Washington, DC, 05 de fevereiro de
2019

Doutor Paulo Abrao
Secretario Executivo
Comissdo

Interamericana de Direitos Humanos

Ref.: Solicitagao de medidas cautelares em favor de Rosa Flores, Estado de Atlantico

Prezado Dr. Abrao:
A organizacao Direitos Humanos

para a Todxs (Endereco: 98 Avenida de la Paz, Washington,

Po

DC; Tel.: 202-555-6789; E-mail: DDHH@ddhhparatodxs.org)}, respeitosamente, apresenta a
Honoravel Comissdo Interamericana de Direitos Humanos, de maneira urgente, a solicitacdo
de concessdo de Medidas Cautelares, nos termos do artigo 25 do Regulamento da Comissdo,
em

favor

de

Rosa

Flores,

defensora

dos

direitos

humanos,

das

mulheres

indigenas

e

Coordenadora Nacional da organizagdo Indigenas Feministas Unidas. A Sra. Flores se
encontra em séria e urgente situacdo, com a possibilidade de ter que suportar danos
irreparaveis aos seus direitos fundamentais a vida e a integridade pessoal.
A organizacao

Direitos

Humanos

para

Todxs

solicita a reserva

de

identidade

SOLICITAGAO

para a seguranga da proposta beneficiaria.
|. Beneficiaria

De acordo com os Artigos 25.4{a) y 25.6(b) do Regulamento da Comissdo Interamericana de
Direitos Humanos, os Solicitantes informam a Comissdo que a proposta beneficiaria desta
solicitagdo de medidas cautelares 6 ROSA FLORES (Cédula de identidade: 0101010;
Endereco:

12345

Rua

de

la

Cruz,

Cidade

Capital,

Estado

de

Atlantico;

E-mail:

rosa.

flores@gmail.com), Coordenadora Nacional de Indigenas Feministas Unidas.
Indigenas Feministas Unidas 6 uma organizacdo ndo governamental cuja missdo é promover
os direitos das mulheres e dos povos indigenas no Estado de Atlantico®. Ela acredita que a
interseccionalidade de género e raca / etnia da as mulheres indigenas uma perspectiva
especial na luta pelos direitos humanos. A organizacao trabalha nas areas de fortalecimento
das mulheres indigenas, para que elas se tornem participantes mais ativas da vida publica e
politica do pais.
Como Coordenadora Nacional da organizagdo, a Sra. Flores participou de inumeras
atividades e se tornou uma das mais importantes defensoras dos direitos das mulheres
indigenas. Por exemplo, ela recebeu a prestigiada Medalha de Direitos Humanos. Cabe
destacar que a Sra. Flores participou de uma audiéncia tematica sobre a “Situacdo das
mulheres indigenas no Estado de Atlantico” durante o 1682 Periodo de SessGes desta
Honoravel

Comissdo.

Queremos

1

lembrar

que,

durante

a audiéncia

tematica,

a Senhora

Flores denunciou perante a Comissdo Interamericana que, devido as mudang¢as politicas que
estavam ocorrendo em seu pais, ela comecara a

se sentir insegura e que grupos anti-direitos

se tinham se consolidado no territério onde ela vive e trabalha’.

DARG
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PASSO 2
Expressao de anuéncia dos
propostos beneficiarios (Sintese Tedrica)

——

Ss

hi,

Z

~

go Ey preciso considerar que,*
, c caso se trate de uma pessoa

r;

;

i

%

perante a CIDH
cautelares, deverd

;

b

ficiéri if

i
it

o

, com o documento de identidade

numero

, Maior de idade e de nacionalidade

; de acordo coa a mesma, e para tanto

s

;

=f
ir

eneficiario de

licitacd
dita solicitagao

esta

é muito importante que, na medida
P

¢

do possivel, tenha um documento’
.

‘|

que comprove a autorizacao
.
.
em questao. Isto é, um

\
\

que
|

_

~

¥

¥

—_

, Naminhacondicado de proposto beneficiario/a
na solicitagdéo de Medidas Cautelares, autorizo

\

i

di

medidas
provar que

.

\

Eu,

\;

lt
'

|

*.

juridica ou fisica solicitando

me represente perante a

Comissdo Interamericana de Direitos

Humanos.

r

documento nos seguintes
termos:

Jf

Umaveztendoodocumento anterior
assinado pelo beneficidrio, podera incluir na

solicitagao de medidas cautelares um texto como
o abaixo. Lembrar de utilizar a nota de rodapé
para incluir o anexo, a saber: o documento
assinado.

-

A Sra. xxx deu sua expressa anuéncia para a
representagdo nesta solicitagdo de Medidas
Cautelares por meio de uma declaracdo datada

de 15 de julho de 20161°!,

| |
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PASSO 2
Expressao de
anuéncia dos
propostos beneficiarios
(Sintese Pratica)

PODER DE REPRESENTAGAG

Eu, JAVI MENDEZ, com documento de identidade ntimero 51,000.29, maior de idade ec
de

nacionalidad

SIERRANO,

com

enderego

48 CALLE

TERCERA,

DISTRITO

CENTRAL,

ESTADO DE LA SIERRA na minha condicao de proposto/a beneficiario/a na solicitacdo de
Medidas

Cautelares,

autoriza

a

Direitos

Humanos

para

Todxs

que

me

represente

perante a Comissdo Interamericana de Dereitos Humanos.

Assinatura

Nome completo: Javi Viendez
Data: 5. 2. 19

DIREITOS

HUMANOS

PARATODXS

98 Avenida de laPaz
Washington, DC
Tel: 202-555-6789

DOHH @ddhhparatodss.org

Il. Expressao de anuéncia do proposto beneficiario
Sr. JAV' MENDEZ deu sua expressa anuéncia a representacao

para esta solicitagao de

Medidas Cautelares por meio de declaracdo escrita datada de 5 de fevereiro de 2019"".
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PASSO 3
CONTEXTO

Nesta secdo se incluf uma
descricdo do contexto no
qual vive e trabalha
© proposto beneficiario,

do modo

como

e

i

ocorreram
ii

os fatos que o afetam.

\

i
|

(Sintese Teorica)

Por exemplo,

deve-se

indicar se ha um
.
contexto generalizado de
violéncia no pais, ou se
o/a beneficiario/a
trabalha
em um pais onde existe
um alto indice de
feminicidio.

E importante explicar, breve e
||

concretamente, a Comissdo o que esta

|

acontecendo no pais e como o

ie

a

contexto geral impacta, ou poderia
|

impactar, a situagdo do proposto
,

ee
|

-

ail

|

ee
Comiss4o ja

|

contexto, entdo n@o fara falta repetir

y

toda a historia do que aconteceu. Mas

|

é importante dar énfase aos detalhes

um passo prévio a descricdo
detalhada dos fatos, que

mais relevantes a respeito da situacao

é o passo seguinte do processo.

beneficiario. E provavel que a
tenha conhecimento do

H ReA
ra

SI
Esse

|

do proposto beneficiario.

24

pode

ser

considerado

Na descricdo do contexto 64
preciso levar em consideracdo
que
se
deve
explicar
de
maneira
general
em = qual

contexto ocorreram os fatos.

___

==

a

|. Por exemplo, no meu pais existe um

contexto generalizado de violéncia
contra as mulheres trans. Os crimes
que nos vitimam —muitas vezes
violentos—quedamimpunes,e
existe documentagao sobre o nivel
de violéncia que posso citar aqui. /

ara que tenha uma
idea mais clara sobre
como expor esta parte,
o/a convidamos a conferir
a “sintesepratica”
deste passo.

eee LS
Averigue se a CIDH jase ha pronunciou a respeito do contexto
geral do pais ou daregido onde o proposto beneficidrio esta

|

enfrentando riscos. Consulte a pagina principal da Comissdo em

|

WiWiwael elite e revise os Wes, Meeees
DE IMPRENSABINFORMESMSESEET4UEER-ECERELATORIASH
Consulte também os (ey da (eh ia
aay Uae a
Pe Ene em Mmmacehta
i Reikes), para os

I
I

paises que ratificaram a Convencado Americana de Direitos
\

Humanos. Cite a informacao aplicavel para recordar a propria

\

CIDH sobre essas

declaragées.

PASSO 3
Contexto

(Sintese Pratica)
DIREITOS

HUMANOSPARATODXS

98 Avenida de la Paz
Washington, DC
Tel: 202-555-6789

DDHH@ddhhparatodxs.org
5 de fevereiro de 2019

Ill. Contexto

No Estado da Bahia existe um contexto generalizado de violéncia contra as mulheres trans
caracterizado por um alto indice de crimes violentos que quedam impunes?!. A quantidade
de assassinatos documentados por organizacdes da sociedade civil nos ultimos trés anos
demonstra um padrdo preocupante de aumento desse tipo de violéncia’?. Os assassinatos
costumam

acontecer

de

forma

cada

vez

mais

violenta,

deixando

as vitimas

marcadas,

cicatrizadas e mutiladas por atos de agressdo claramente estimulados pela transfobia’’.
Em geral, as autoridades reagem de forma indiferente a esses crimes**. Durante uma
audiéncia tematica perante esta Honoravel Comissdo a respeito da “Situacgdo de violéncia
contra as pessoas trans nas Américas”, representantes da sociedade civil que trabalham
em favor dos direitos das pessoas trans trouxeram a luz um caso do Estado da Bahia sobre
policiais que, ao colher declarag6es de testemunhas que encontraram o corpo falecido de
uma mulher trans, comentaram: “que importancia tem outro desses mortes!”?°.
O Céddigo Penal do Estado da Bahia nado contempla agravante no capitulo sobre homicidio
que se refira aos crimes baseados em preconceitos sobre orientacgdo sexual e identidade de
género e disposicdes relativas aos crimes de édio.’’ Ademais, o Tribunal Supremo, no ano
de 2015, decidiu contrario a consideracao dos atos de violéncia contra as mulheres trans nos
termos da Lei 77 de 2002 sobre a Violéncia contra a Mulher*®. Isso, combinado a transfobia

generalizada e a atitude de nado conferir a importancia devida as vidas das pessoas trans por
parte das autoridades encarregadas de proteger a cidadania, deixa as mulheres trans em
uma situacdo de particular vulnerabilidade diante de qualquer ato de agressdo.
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PASSO 4
FATOS ALEGADOS

(Sintese Teorica)

Nesta secdo se inclui uma [paye;ileVe) DETALHADA|E
(el:{e)\\[e)Kelc](@-\ lek) J-Wrek} que demonstram a existéncia
de uma situacdo grave e urgente com a possibilidade de
dano irreparavel, com énfase na situacdo atual do
proposto beneficiario e seu nivel de risco.

Uma descricao
detalhada inclui o
if
=

ee
|
a

=

}

i

\

CW aldo acontecido. Nao
basta dizer, porexemplo,

que recebeu ameagas. A
Comissdo quer saber
todos os detalhes
|

/

relevantes do caso

apresentado.

Esta é uma das partes mais importantes
da solicitagao, e a que, provavelmente,
levara mais tempo. Por isso propomos
seu desenvolvimento antes de comegar
a escrever a solicitagao.

~~

Uma

boa opcao é fazer uma linha do

tempo para poder expor de maneira
detalhada os fatos ocorridos a fim de
sustentar perante a CIDH qual a situacgao
de risco e ameaca de dano irreparavel.

Para isso, ofa convido a revisar os
fe fatos que descrevo na “Sintese Pratica”
deste Guia. Nelapoderasterumaideia
sobre como descrever os fatos, quais
elementos levaremcontae, acima de

i

|

tudo, mencionar aqueles que, na medida
dopossivel, possam sercomprovados
com informacgao anexa.

if
|
\

Ao falar de documentos que
possam “comprovar” fatos,
referimo-nos aqueles que
reforgam ou ajudamaentendera

‘\

‘\

situagdo do/a beneficiario/a da

‘

solicitagdo

Alguns exemplos desses documentos podem ser cOPIAS D

AMEAGCAS ESCRITAS, ARQUIVOS MEDICOS,
\
\

OU IMAGENS DE WHATSApP.
que essa informacdo
—-—_/_
Cartério,

/

FOTOGRAFIAS

/

“

\

1

Lembre-se que ndo é necessario
seja autenticada em
1
ee
—/
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lll. Fatos alegados
A situag¢do que nos leva a apresentar, urgentemente, esta solicitagdo de medidas cautelares é a atual
privacdo de liberdade do proposto beneficidrio, MARCO GARCIA, em condicées ndo adequadas
segundo as normas internacionais. Essa privagdo de liberdade é o cumulo de uma série de fato s
violadores dos direitos fundamentais do Sr. Garcia que detalhamos a seguir:
Em

12

DE

MAIO

DE

2018

o Sr. Garcia

estava

conduzindo

uma

reportagem

sobre

uns

protestos

pacificos na Zona Campestre do Estado de Centralia. Durante a reportagem, chegaram
o obrigaram a parar e apagar o video que o Sr. Garcia estava gravando.

policiais e

Em 15 DE SETEMBRO DE 2018 0 Sr. Garcia retornou a Zona Campestre para conduzir uma série de
entrevistas sobre as condicdes atuais dos residentes que participaram dos protestos de dezembro
do ano anterior. Ao entrar na Zona, o Sr. Garcia se deu

conta

de que

uma

camionete

preta com

placa numero XYZ 123 0 estava seguindo. O Sr. Garcia tentou desviar dela, mas a camionete se
aproximou tanto do seu carro que o Sr. Garcia teve que parar. Entdo, sairam da camionete dois
homens vestidos com roupas civis, que se identificaram como sendo “amigos da policia da Zona”.
Os homens alertaram o Sr. Garcia de que nado deveria se preocupar mais com o que acontece na
Zona Campestre e confiscaram seus equipamentos de trabalho (camera, microfone, gravador e
cadernos). Ademais, fizeram uso de insultos discriminatérios a respeito da raga do Sr. Garcia, que
6 afrodescendente.
A partirde 19 DE SETEMBRO DE 20180 Sr. Garcia comegou a receber chamadas ameacadoras, nas
quais era advertido de que se retornasse a realizar reportagens sobre a Zona Campestre “ia se
meter no pior tipo de problemas”, e que eles “poderiam resulta na sua morte”?®.
A frequéncia das chamadas amea¢adoras aumentou durante os meses de NOVEMBRO
DEZEMBRO DE 2018, e incluiram insultos discriminatdérios sobre a raga do Sr. Garcia.

e

Em 20 DE JANEIRO DE 2019, feriado nacional no Estado de Centralia, outra onda de protestos
pacificos aconteceu na Zona Campestre e o Sr. Garcia se deslocou até a Zona como responsavel
pela cobertura para o seu canal de televisdo. Ele permaneceu nos arredores da Zona para
coordenar com os demais jornalistas conduzindo a reportagem. As 5:00 P.M., ele se encontrava
com um colega, o Sr. Nicolas Montes, no escritério provisério que haviam montado, quando
chegaram uns policiais. Prenderam os jornalistas e, segundo relata o Sr. Montes, ndo apresentaram
mandado de prisdo nem explicaram os motivos para a detencdo. Ambos homens foram levados a
delegacia de policia — Zona Campestre, onde foram interrogados durante cinco horas sobre o
propésito de estarem na Zona.
Em 21 DE ENERO DE 2019, 0 Sr. Nicolas Montes foi liberado sem formalizagdo de nenhuma
denuncia. Ele relata que no caminho até a saida da delegacia a policia passou pelo local onde estava
o Sr. Garcia, e ele pode ver que seu colega estava com o olho esquerdo inchado eo rosto manchado
de sangue, aparentemente por golpes recebidos da policia.

INTRODUCGAO

PASSO 4

»

Em 22 DE JANEIRO DE 2019 elo Sr. Garcia foi transferido para o Centro Penitenciario “El
Aguila”, que fica a uns 200 quildmetros da residéncia de sua familia.

»

Em 24 DE JANEIRO DE 2019, dado considerando que todavia nao havia sido formalizado
nenhuma denuncia contra o Sr. Garcia, um advogado amigo da familia impetrou um
habeas corpus perante o juiz distrital?°. Nao obtiveram resposta.

»

Em 25 DE JANEIRO DE 2019 o irmado do sr. Garcia viajou até o Centro Penitenciario“El
Aguila”, jaqueassextas-feirassdoosdiasdevisita, masnao permitiramqueelevisitasseoseuirmao..

»

El 1 DE FEBRERO DE 2019 o irmao do Sr. Garcia retornou e lhe foi permitido visitar seu
irmao por cerca de 15 minutos. Ele relata que, de acordo com seu irmdo, s6 tinha agua
potavel e comida uma vez ao dia. Esta em uma cela de isolamento, sem colchdo e sem
area adequada para fazer suas necessidades basicas. O irmao do Sr. Garcia notou que
Marco havia perdido peso, e que estava tossindo muito, e que tinha uma cicatriz
infectada no rosto ao lado do olho esquerdo, aparentemente de golpes que recebeu no
dia de sua detencdo. Marco lhe disse que ndo teve oportunidade de ver um médico.
Este padraéo de ameacas, assédio e atos de violéncia contra o Sr. Garcia culminou com a
privacdo arbitraria de sua liberdade em condicées inadequadas segundo normas
internacionais e sem as mais basicas garantias judiciais, e é resultado direto do trabalho
jornalistico que ele desempenha. A respeito dos insultos discriminatérios usados pelos
agressores em referéncia a raga do Sr. Garcia, acreditamos que essa sua caracteristica
inerente o tornou ainda mais vulneravel enquanto alvo daqueles, em decorréncia do racismo
que tem sido documentado no Estado de Centralia, inclusive por esta Honoravel Comissdo2?.
Tudo isso coloca o Sr. Garcia em uma situac¢do grave e de urgente atencdo, enfrentando um
possivel dano aos seus direitos fundamentais a vida e a integridade pessoal.

RESUMO/|
ICONCLUSAO

PASSO

5

Denuncia da situacao de risco perante as
autoridades competentes (Sintese Teorica)

Neste espaco deveras indicar os fatos que,
anteriormente, foram expostos as autoridades
competentes, ou, se alguma medida de protecdo foi
solicitada as autoridade estatais.

\

f
(|
|

L

|

Caso nado tenha
denunciado os fatos,
B
explique neste espaco

porque nao o fez.
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CABECALHO

IV.

Dentncia as autoridades competentes
.
.
.
eee
eee
O proposto beneficiario desta solicitagdo de medidas cautelares, o SR. JAVI MENDEZ, nado
denunciou sua situacao de risco as autoridades competentes, nos termos do artigo 25.6(a)
do Regulamento da Comisién*2, porque as autoridades competentes sdo as que detiveram,
interrogaram e ameacaram o proposto beneficiario.
Como

se explicou

motavam

na segdo

IV —“Fatos

alegados”—

da presente

solicitacdo,

os fatos

a presente solicitacdo sdo a detencdo e os posteriores interrogatorias e ameacas

que

INTRODUGAO

DENUNCIADOS.,

ao

proposto beneficidrio por parte de funciondrios publicos, membros da Policia Nacional. Segundo
relatos do sr. Méndez incluidos na segao IV, ao menos em seis ocasides durante os ultimos quatro
meses, a Policia Nacional levou a cabo incursGes nos parques onde a comunidade LGBTI costuma
se reunir na Cidade Capital. O Sr. Mendez aproveitava esses espacos para falar com outros
membros da Comunidade LGBTI sobre os direitos humanos e as boas praticas para a prevencdo
da transmissdo do HIV. Ele acredita que em virtude da informa¢do que compartilhava, e por ser
um homem gay e, além do mais, afrodescendente, sempre era alvo da Policia ao chegar aos
parques quando se realizavam as operac6ées. Foi detido varias vezes durante essas operagées, e
em seguida conduzido aos arredores da cidade, longe de sua casa, mas somente em 17 de janeiro
de 2019, foi mantido preso durante quatro horas e meia. Como ja foi relatado na Segao IV,
durante essa detencao, dois policiais interrogaram o Sr. Mendez sobre seu interesse nos direitos
humanos, o insultaram usando palavras racistas e homofdbicas, e o ameacgaram de conseguir
com o Ministério de Saude que ele nado recebe mais sua medicacdo antiretroviral para
tratamento do HIV, do qual padece, caso seguisse com seu ativismo..
No Estado de la Sierra, a Policia Nacional é a entidade encarregada de receber e processar as
denuncias dos cidaddos. Considerando que no caso do Sr. Méndez os mesmos agentes de policia
foram os agressores, 0 proposto beneficidrio ndo teve a quem recorrer para denunciar a situacdo
de risco que agora enfrenta. Ao se aproximar ao Ministério de Saude para verificar o status de
sua medicagao antiretroviral, por receio de que a ameaca feita pela policia se cumprira, os
funciondrios se negaram a atendé-lo, dizendo que ja nado tinham mais medicamento para
ministrar-lhe. Ao receber essa resposta, o Sr. Mendez ficou sem alternativas para reclamagao.
Cabe ressaltar que esta Honordvel Comissdo
ja reconheceu em reiteradas ocasi6es que “a falta
de uma instituicdo estatal encarregada de assegurar e promover os direitos de cidadania, como
seria uma defensoria publica, deixa os cidaddos do Estado de la Sierra em uma situac¢do
vulneravel ante a possivel violagdo de seus direitos, tanto por entes estatais como por
particulares”2°,

BREVE
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Denuncia as autoridades competentes
A proposta beneficiaria desta solicitagdao de medidas cautelares, a SRA. ROSA FLORES,
denunciou sua situacgdo de risco as autoridades competentes, conforme disposto no
artigo 25.6 (a) do Regulamento da Comissdo07* em pelo menos quatro ocasides. Recorreu
a Policia Nacional, ao Ministério Publico e ao Defensor Publico. As denuncias

RESUMO
INTRODUTORIO

oferecidas

nado resultaram em uma situagdo mais segura para a Sr. Flores que lhe permita realizar
seu trabalho na defesa dos direitos das mulheres indigenas sem ser objeto de atos
intimidatdrios, ameacas e assédio.
Em 22 de ABRiL DE 2018, depois de encontrar na porta do escritério de Indigenas
Feministas Unidas um primeiro panfleto ameacgador do grupo anti-direitos “Valores
da Vida”*°, a Sra. Flores chamou urgentemente a Policia Nacional. Isso aconteceu as
9:15 a.m. Somente as 2:30 p.m. chegou um agente, que tomou o depoimento de
Rosa sobre o ocorrido. Ele levou uma copia do panfleto, mas nunca mais a Policia

pyCM Db) tN LOIN (ol

entrou

IDOS FATOS, SECAO
iV, PODE-SE FAZER

em

contato com

a organizacao a respeito do ocorrido.

Em 30 de AGOsTO DE 2018, ao encontrar um segundo panfleto ameagador na porta do
escritério*®, a Sra. Flores e uma companheira de trabalho se aproximaram ao
Ministério Publico para interpor a correspondente denuncia?’. Ao registrar a
declaracdo, o funciondrio que as atendeu informou 4 Sra. Flores e 4 sua colega que
seria praticamente impossivel levar a cabo uma investigacdo com base em um
panfleto que “poderia ser falso”, dando as duas mulheres a impressdo de que o
funciondrio considerava pouco importante sua situacdo. A Sra. Flores ndo recebeu
nenhuma outra comunicacdo a respeito da investigagdo sobre o casodenunciado
Em 10 de NOVEMBRO DE 2018, AGOSTO DE 2018, as 5:50 p.m., a Sra. Flores ligou para a
policia para informar sobre um tijolo com outro panfleto ameacgador que foi lancado
pela janela do escritério de Indigenas Feministas Unidas, quebrando a janela e
danificando um computador. A Sra. Flores e a maioria das integrantes da
organizacdo ainda estavam no escritdério e, pelo medo que lhes causou o fato, nado
sabiam se deveriam sair ou permanecer no escritério. Um agente chegou duas horas
depois, e as acompanhou até a saida do escritério. No dia seguinte, a Sra. Flores
recorreu ao Defensor Publico para que a acompanhara no oferecimento de uma
denuincia perante o Ministério Publico?®. A Sra. Flores nao recebeu nenhum
comunicado a respeito de investigacado deste episddio.
Em21 de JANEIRO be 2019, a Sra. Flores ofereceu denuncia perante o Ministério
Publico”? em virtude de uma bomba caseira que fora encontrada nas instalacdes do
escritério de Indigenas Feministas Unidas ao ser aberto naquela segunda-feira pela
manha. Nao tem informacées sobre uma possivel investigagdo a esse respeito.
No mesmo dia, acompanhada por um funciondrio da Defensoria Publica, a Sra. Flores
recorreu a Policia para solicitar que fosse designada uma patrulha para ficar vigiando
os arredores do escritério. Responderam que a bomba nao havia explodido, e que
entdo nado haveria necessidade
33
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real da presenga policial. O representante da Defensoria Publica insistiu na peticao e,
por fim, a policia concordou em enviar uma patrulha para realizar rondas periédicas ao
menos uma vez ao dia. Contudo, até a presente data, nem a Sra. Flores ou as demais
integrantes de Indigenas Feministas Unidas notaram a presenca de uma patrulha
passando pela 4rea do escritério.

O numero e a intensidade dos fatos que colocam a Sra. Rosa Flores em situacdo grave e

CONCLUSAO

urgente, com possibilidade real de um dano irreparavel a seus direitos a vida e a integridade
pessoal, aumentaram e as respostas que ela tem recebido por parte das autoridades tem
sido inadequadas ao enfrentamento dessa situagao. Como foi notado por esta Honoravel
Comissao, “as medidas de protecdo para defensoras e defensores que estejam em situacao
de risco de vida, ou de sua segurang¢a pessoal, devem ser adequadas e efetivas. Para que as
medidas sejam adequadas, devem ser idéneas para proteger a situagdo de risco em que se
encontra a pessoa afetada, e para serem efetivas devem produzir os resultados esperados
de maneira que cesse 0 risco para a pessoa que se protege”*°. No caso da Sra. Flores, o Estado
nao a brindou com uma medida de protecdo adequada nem efetiva, pelo que nos vemos na
obrigagao de solicitar estas medidas cautelares.

PASSO

6

Considerac6es especiais aplicaveis
segundo a identidade dos propostos

beneficiarios (Sintese Teorica)
“Seja pelo trabalho que ~~

—

4
.
* Normalmente,
nos que solicitamos

desempenhamos na sociedade ou

i

|
|

|

por pertencer a coletivos
.

Medidas Cautelares pertencemos a

;
;
;
grupos que vivem circunstancias

historicamente marginalizados
;
ou vulneraveis, como no meu
:
;

especiais

caso. Sou jomalista
afrodescendente.

Para esses casos, a CIDH solicitou que quando se tratar de uma situapao

como a que experimento, seja mencionado na solicitagao de medidas
cautelares em destaque, mas para sustentar minha situagao devo
|

recordar a CIDH 0 que ja foi dito em informes anteriores a respeito da

minha situagao. Para tanto é muito importante a leitura dos informes
prévios da CIDH, que poderao ser encontrados neste link:
HTTP: //WWW.OAS.ORG/ES/CIDH/INFORMES/TEMATICOS.ASP.
—

—=

\
1
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VI.

Consideragdes especiais aplicaveis aos jornalistas e afrodescendentes
a. Jornalistas

A Declaracdéo de Principios sobre a Liberdade de Expressdo da Relatoria Especial para a
Liberdade de Expressdo (de agora em adiante denominada “RELE”), estabelece que a
liberdade de expressdo, em todas as suas formas e manifestacGes, é um direito fundamental
e inaliendvel, inerente a todas as pessoas**. Ademais, é um requisito indispensavel para a
propria existéncia de uma sociedade democratica*?.
O Nono Principio da Declaracdéo estabelece que o assassinato, o sequestro, a intimidacdo, a
ameaca a comunicadores sociais, bem como a destruicdo material de meios de
comunicac¢ao, violam os direitos fundamentais das pessoas e reduz severamente a liberdade
de expressdo. Em consequéncia, é dever dos Estados prevenir e investigar os fatos, sancionar
seus autores e assegurar as vitimas uma reparacdo adequada’’, assim como tomar medidas
efetivas para prevenir ataques contra jornalistas e outras pessoas que exercem seu direito a

liberdade de expressdo.24 E também
dever do Estado combater a impunidade,
especificamente ao condenar energicamente esses ataques quando ocorridos, mediante a
imediata e efetiva investigacdo para sancionar devidamente os responsaveis, e proporcionar
uma indenizacao as vitimas quando couber. Os Estados também tém a obrigacdo de conferir
protecdo aos jornalistas e a outras pessoas que exercem seu direito a liberdade que tenham
um risco elevado de serem atacados*>.
Nesse sentido, convém ressaltar que o marco juridico interamericano é consistente ao
condenar as press6es politicas e medidas estatais que constituem meios indiretos de
restricdo a liberdade de expressdo*°. De igual modo, o principio 5 da Declaragao de Principios
sobre a Liberdade de Expressdo da CIDH disp6e que qualquer pressdo, seja direta ou
indireta, bem como acensura prévia, devem estar proibidas por lei, e a criagdo de obstaculos
ao livre fluxo de informacdo, violam o direito a liberdade de expressdo*’.
ARELE ja afirmou que
motivos relacionados
ao direito a liberdade
vida, como também
direito das sociedades

Consideragées
especiais aplicaveis de
acordo coma
fdemudede

o assédio e/ou assassinato de jornalistas e comunicadores sociais por
ao seu trabalho enquanto jornalistas, constitui a mais grave violagdo
de expressdo, ja que nao sé vulnera de forma grave o seu direito a
suprime de forma radical seu direito a expressar-se livremente e o
e de seus cidaddos e cidadas de buscar e receber informacGes e ideias

de toda natureza*®.
De sua parte, a Corte IDH disse que: “a atividade jornalistica s6 pode ser efetuada livremente
quando as pessoas que a realizam nado sdo vitimas de ameacas nem agressGes fisicas,
psiquicas ou morais ou outras formas de assédio”*’. Tais acSes ndo s6 tornam vulneravel de
um modo especialmente drastico a liberdade de pensamento e expressdo da pessoa
afetada, como também afetam a dimensdo coletiva desse direito. Os atos de violéncia que
se cometem contra jornalistas (termo compreendido baixo uma definicdo ampla, desde uma
perspectiva funcional), ou pessoas que trabalham em meios de comunicacao, e que estado
vinculados com sua

ale)

atividade profissional violam o direito dessas pessoas de expressar e compartir ideias,
opinides e informacao e, além disso, atentam contra os direitos dos cidadaos e das
sociedades em geral de buscar e receber informacao e ideias de qualquer tipo.
b. Afrodescendentes
Os lideres e as lideres afrodescendentes merecem uma protecao especial por parte do Estado
em virtude da situacao histérica de vulnerabilidade que tem afetado as pessoas
afrodescendentes nas Américas. Como explicou esta Honoravel Comissao no seu Informe
sobre

a situagao

pessoas

das pessoas

afrodescendentes

infraestrutura, @ se encontram

afrodescendentes
na

regido

nas Américas,

habitam

mas

“de

zonas

maneira

mais

pobres

sistematica,
com

as

menor

mais expostas ao crime e 4 violéncia”™.

4 Comissao ressalta sua preocupacéo ja que “as pessoas afrodescendentes enfrentam
importantes obstaculos com relacao a0 exercicio 6 4 parantia de seus direitos civis € politicos,
econémicos sociais e culturais’™ e porque “os principios de igualdade e ndo discriminacdo
todavia nao se encontram garantidos completamente para as pessoas afrodescendentes nas
Americas [...], afetadas profundamente pela persisténcia do racismo, que as impede
estrategicamente o gozo e exercicio de seus direitos humanas “”,
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Fundamento

da Solicitacao

(Sintese Teorica)
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Este procedimento «\
composto por trés

\

etapas muito
importantes

rN Ube) {/ey:\2) 3 A primeira etapa é
demonstrar a CIDH o conhecimento de onde
provém sua autoridade para conceder as
medidas cautelares. Lembra que vimos isso la
no comeco do Guia? Em um paragrafo deve-se
recordar a Comissdo que ela tem autoridade
para conceder medidas cautelares, citando os
incisos aplicaveis do Artigo 25 do
Regulamento.
(Veja o Anexo!)
36
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erase

Cn ay

Aqui, como visto nasecgao
“Sintese Pratica”, deve-se fazer uma

VINCULACAO COM UMA PETICAO OU

Para este ponto deve-

se indicar se a solicitacdo esta
relacionada com uma peti¢ao ou caso

espécie de listagem ou relacdo

atual perante a CIDH. Caso esteja, deve-

daqueles elementos que ja foram

se incluir o nimero da peti¢gao ou casoe

detalhados nasolicitagdo até este ponto,

a data de apresentacao. Caso nao haja

e aqueles que faltam ser detalhados.

nenhuma vinculagao, deve-se omitir

NAO SE PODE
fundamentacao
com

PERDER

DE VISTA §)

essa observacao.

deste tdpico de acordo

a regulamentacdo da CIDH.
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Fundamentagao
da Solicitagao
(Sintese Pratica)

DA SECAO

Vil.

Fundamentagao da Solicitacgao
a. Autoridade

A Comissdo tem a autoridade, com fundamento no Artigo 25 de seu Regulamento, para
solicitar que um Estado adote as Medidas Cautelares sobre “situacdes de gravidade e
urgéncia que representem um risco de dano irreparavel as pessoas”*? propostas como
Beneficiarias. Essas medidas ndo tém que estar relacionadas com uma peticdo que, no
momento, esteja baixo andlise por parte da Comissdo™, mas os Beneficidrios devem ser
“determinados ou determinaveis, por meio de sua localizagdo geografica ou seu
pertencimento ou vinculacdo a um grupo, um povo, uma comunidade ou uma organizacado”*”
b. Consideracées preliminares para a concessao das medidas cautelares
Como ja foi indicado, a proposta beneficiaria desta solicitagdo de medidas cautelares é a Sra.
Penélope Alvarez (nome registral: Pablo Alvarez), Coordenadora da Associacado Nacional de
Mulheres Trans. A descri¢do da proposta beneficiaria satisfaz ao elemento considerado nos
termos do artigo 25.4(a) do Regulamento da Comissdo” e do artigo 25.6 (b) do mesmo”. A
expressa anuéncia da beneficiaria quando a solicitagdo seja apresentada por um terceiro,
como é 0 presente caso, esta inclusa na Secdo Il, nos termos do artigo 25.6 (c)*8. Uma
descricdo detalhada e cronoldgica dos fatos que motiva a solicitacdo esta inclusa na Secao IV,
satisfazendo desse modo ao elemento considerando segundo o artigo 25.4 (b}) do
Regulamento”. Adiante, serdo discutidas as medidas especificas de protecdo, como sinaliza
0 artigo 25.4(c)°°.
c. Vinculagao com uma peti¢cao ou caso da CIDH
Informamos a Honoravel Comissdo que esta solicitagdo de medidas cautelares ndo esta vinculada
a petic¢do individual que esteja, atualmente, tramitando perante a CIDH.

PASSO
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Norma Aplicavel (Sintese Teorica)
s
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“Isto édemonstrado° por meio de uma

Este momento é crucial
para a solicitacdo de

analise juridica ,

medidas cautelares,

comparando sua

basicamente porque

situagdoe com a de

neste passo deve-se
demonstrar que a sua
situacao particular
deve ser considerada coma

|
|

‘

outras pessoas
beneficiadas com
“s.Medidas Cautelares.

grave e urgente,e coma

——

=

a

possibilidade de provocar

danos irreparaveis aos seus
direitos fundamentais

| (razdo pela qual apresentase a solicitagdo)

Para a CIDH
‘,
conceder uma medida cautelar os Solicitantes \

devem apresentar um caso PRIMA FACIE que
estabeleca uma Causa de pedir apoiada deforma
suficiente pelas provas de modo a justificar
uma decisao favoravel.
"Os Solicitantes tam

0 6nus da provae
devem demonstrar
a satisfagdo desse
requisite para cada

elemento.

|
|
|
é

Primo focie 6 uma expressao juridica que se

SS

traduz como “A primeira vista". Quer dizer que os
1 |

fatos apresentados serao aceitos pela C/DH como

| |

verdadeiros até prova em sentido contrario.

LA
\
\
\

Por isso também se diz que os Solicitantes tém o Gnus da
prova, ou seja tém a responsabilidade de demostrar a Comissao

\

|

como a situa¢3o do proposto beneficiario é

‘
'
!
!

efits

e que existe a possibilidade de

aos

seus direitos fundamentais.

“

CREWE,
|

URGENCIA
IRREPARAVEL

e PUT)

ffemershig=tx-l-ant-1nicers)

* \queaClDH considerana sua analise dos
fatosalegadosparadeterminarsea

Examinemos
{;

—_|

situacao demanda a concessao

dos trés

de uma medida

elementos:

cautelar

Cada elemento é

\\ demonstrado enfatizando
os fatos aplicaveis e
buscando casos de
concessao de medidas
cautelares apartirde

| |

cada um

fatos semelhantes,
comparando-os

com os

descritos anteriormente
sobre 0 proposto
beneficiario.

ELEMENTO DA GRAVIDADE
A “gravidade da situagdo” significa que uma acdo pode ter um impacto sério sobre a
violagdo de um direito protegido ou sobre o eventual efeito de uma decisdo
pendente em um caso ou em uma peticdo perante os drgdos do Sistema
Interamericano*?. Considere as seguintes perguntas ao analisar a gravidade da
situacdo:
|

Quais direitos estado sendo ameacados?

|

Geralmente, solicitam-se medidas cautelares para proteger os direitos a vidae a
integridade
pessoal, sendo
esses
prioritarios ao bem-estar
do proposto
beneficiario. Contudo, outros direitos ameacados também podem ter impacto
sobre a gravidade da situacdo; por exemplo, os direitos a liberdade de expressdo
ou a liberdade de associacao.
Como?
Depois de identificar os direitos ameacados, considere as formas como essa
ameaca esta se dando. O proposto beneficidario sobreviveu a um atentado?
Circulam nas redes sociais ameacas ou declaracgdes prejudiciais em seu desfavor?
'Sofreu uma agressado fisica ou uma ameaca de agressdo fisica? Sofre por estar
exposto a condicées inumanas em um centro de detencgdo?

ELEMENTO

DE URGENCIA

A “urgéncia da situagdo” é determinada pela informagdo indicando que o risco ou a
ameaca sejam iminentes e possam se materializar, requerendo dessa maneira
acdo

preventiva

por

parte

do

titular**.

Considere

as

seguintes

perguntas

ao

analisar a urgéncia da situacdo:

Por quanto tempo o proposto beneficiario enfrentou a situacgao de risco?
Descreva se os fatos sao isolados, ou se o proposto beneficiario ja leva um periodo
significative enfrentando a situagao de risco. Dependendo da situacao, a Comissao
considerara a duracao da situagao como prova da urgéncia para atuar.
Houve um aumento dos fatos de risco durante os ultimos meses, semanas ou
dias?
Descreva se os fatos sao isolados, ou se o proposto beneficiario ja leva um periodo
significativo enfrentando a situacgao de risco, Dependendo da situagdo, a Comissao
considerara a duracao da situagao como prova da urgéncia para atuar.

|

E possivel demonstrar um padrao de risco na situacao do
proposto beneficiario? Esse padrao demonstra um aumento na
gravidade do seu envolvimento?

| Eimportante indicar se a situacao de risco a qual esta exposto o proposta
| beneficiario se manifesta por meio de padres e se o padrao vai aumentand
| em gravidade. Indica-se, por exemplo, se o proposto beneficiario, sempre ou

|‘ frequentemente, recebe ameacas telefénicas, ou se, sempre ou
frequentemente, o perseguem depois de se reunir com outros lideres sociais,
| ouse enotificado e interrogado constantemente sobre suas
' atividades em defensa dos direitos humanos.

ELEMENTO DO DANO IRREPARAVEL
“Dano irreparavel” " significa que existe um efeito sobre os direitos que, por
sua prépria natureza, néo sao suscetiveis de reparo, restauracao ou

adequada

indenizacao**.

Como

ja explicamos,

as medidas

cautelares

basicamente estao destinadas a proteger os direitos a vida e a integridade
pessoal dos beneficiarios, sendo esses direitos os mais importantes para o

bem-estar dos protegidos. Se os fatos descritos demostram que existe um
risco de dano
beneficiario

irreparavel a um desses direitos — ou seja, se o proposto
esta

em

perigo

de

morrer

ou

sofrer

um

dano

fisico — a

Comissao considera esse elemento cumprido porque um possivel dano ao
direito a vida ou a integridade pessoal constitui a maxima situagao de
irreparabilidade

No momento da
justificativa deste passa,
deve-se abordar sem falta os
trés elementos anteriormente
Indicados.
Lembre-se de incluir a maior

quantidade de documentos que
respaldem seus argumentos.
=

NOTA IMPORTANTE
Uma solicitagao exitosa de medidas cautelares contera uma
comparacao da situagdo que se apresenta com, pelo menos, trés
situacgées semelhantes nas quais a CIDH concedeu medidas cautelares.
Consulte os textos das Resolugdes CIDH concedendo medidas
cautelares em

HTTP://\WWW.OAS.ORG/ES

As ResolugGes estao ordenadas
cronologicamente, nao por pais ou por temas. Dessa forma, na
condi¢ao de Solicitantes devemos fazer uma revisao e uma
investigagao sobre as Resolugdes de concess4ao para encontrar
as
que mais ajudardo no caso que apresentamos, ou seja, aquelas
referentes aos casos com mais elementos ou caracteristicas
similares ao proposto pelo beneficiario.
E provavel que nao encontre situacgées exatamente iguais. Aideia
aqui é ressaltar os elementos de outros casos que Fa

ao seu. Considere, especialmente, a
fundamentagdao da Comiss4o a respeito da gravidade, da
urgéncia e do dano irreparavel. Por que a CIDH considerou que
outra pessoa — ja beneficiaria de uma medida cautelar —
enfrentava uma situacdao grave e urgente com a possibilidade de
um dano irreparavel aos seus direitos fundamentais? Quais
foram os elementos-chave que a Comissdao analisou que a
levaram a outorgar a medida cautelar? Tente estabelecer
comparacées entre aqueles elementos com a situacgao do teu
proposto beneficiario, demonstrando que seu risco chega ao
mesmo nivel que o risco das pessoas as quais a Comissao ja
outorgou medidas e que, por isso, a Comissdo deve outorgar
medidas ao teu proposto beneficiario também.
talvez encontres uma

resolugao na qual o beneficiario recebeu

ameagas de morte por meio do WhatsApp
beneficiario também

Por exemplo,

e o teu proposto

as recebeu por essa via, ou uma similar.
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VII. Norma aplicavel
Para que a Comissdo conceda as Medidas Cautelares, os Requerentes devem apresentar um caso
que estabeleca prima facie uma causa de acgdo baseada suficientemente nas evidéncias para
justificar uma decisdo a seu favor®*. Os Requerentes tém o 6nus da prova em um pedido de
Medidas Cautelares e precisam demonstrar que cada elemento necessdrio é cumprido. Os
elementos a serem considerados pela Comissdo em uma solicitagdo de medidas cautelares sdo
os seguintes:

*

a “gravidade da situacdo” ou o sério impacto que uma a¢ao ou omissdo pode ter sobre um
direito protegido ou sobre o eventual efeito de uma decisdo pendente em

um caso ou

peticdo perante os orgdos do Sistema Interamericano;

»

ea "urgéncia da situagdo", que é determinada pelas informac6es que indicam que o risco
ou ameaca

é iminente

e pode se materializar,

exigindo,

assim,

acdes

preventivas

ou

protetoras; e
*

0 “dano irreparavel”, o que significa que ha uma afetacao de direitos que, por sua propria
natureza, nao sdo suscetiveis de reparo, restauragdo ou compensagao adequada’’.

*

Como sera explicado nos pardgrafos seguintes, a situacdo descrita nas secdes anteriores
constitui uma situagdo séria e urgente que merece a concessdo de Medidas Cautelares, a
fim de evitar danos irreparaveis aos direitos fundamentais a vida e a integridade pessoal
do beneficidrio proposto.

Como

sera

explicado

nos

pardgrafos

seguintes,

a situagdo

descrita

nas secdes

anteriores

constitui uma situacdo séria e urgente que merece a concessdo de Medidas Cautelares, a fim
de evitar danos

irrepardveis

beneficidrio proposto.

aos direitos fundamentais

a vida e a integridade

pessoal

do

,
:
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CABEGALHO
DA SECAO
Vill. Norma aplicavel
[Introducgao]
a. Situagao grave

Os fatos apresentados acima estabelecem prima facie que a situacdo enfrentada por MARCO
GARCIA é suficientemente grave para justificar a concessdo das Medidas Cautelares. Solicitamos
a concessdo de medidas de precaucdo para evitar qualquer violagdo adicional dos direitos
fundamentais a vida e a integridade pessoal do beneficidrio proposto.

INTRODUCGAO

Como explicado acima, o Sr. Garcia esta atualmente privado de sua liberdade no Centro
Penitencidrio “El Aguila”, onde sofre em condicdes de detencdo inadequadas segundo os padres
internacionais, que p6em em risco seus direitos fundamentais a vida e a integridade. pessoal.
Tampouco

possui as garantias judiciais mais minimas que a protegem

contra violacdes de seus

direitos fundamentais.
i. Condigées da detengao
Conforme relatado pelo irmdo do Sr. Garcia - a Unica pessoa autorizada a visitar o resumo dos
fatos aplicaveis propostos até o momento - o Sr. Garcia é privado de sua liberdade em uma célula
de isolamento, sem colchdo e nenhuma area para fazer suas necessidades basicas. Vocé sé tem
acesso a agua limpa e comida uma vez por dia. Ele perdeu peso e tem evidéncias claras de
inchacgos no rosto, além de uma cicatriz infectada. Ele também sofre de tosse persistente. A
saude do Sr. Garcia é afetada negativamente pelas mas condig6es do local de sua detenc¢do.
Os Principios
estabelecem
detidas®®, e
estabelecem
detidas.

e
os
as
os

Boas Praticas para a Protecdo das Pessoas Privadas de
padr6es internacionais minimos para a protecdo e o
Regras Minimas para o Tratamento de Prisioneiros
padr6es internacionais minimos para a protecdo e o

Liberdade nas Américas
tratamento das pessoas
(Regras de Mandela)?’,
tratamento das pessoas

Esta Respeitavel Comissdo concedeu medidas cautelares a outras pessoas privadas de liberdade
em condicg6ées inadequadas...
E também considerou os casos particulares de jornalistas privados de liberdade ...
ii. Falta de garanias judiciais

ISEGUIR FORMATO
PARA SEGAO “1”

IBENEFICIARIO

BUSCAR EXEMPLOS
DE CASOS COM
ICARACTERISTICAS|
Sane oe
DO/A PROPOSTO/
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CABEGALHO
DA SEGCAO
VII. Norma aplicavel
[Introducgdo]
a. Situagao grave
[Andlise]

b. Situacgao urgente
Os fatos apresentados acima estabelecem prima facie que a situagdo enfrentada por ROSA
FLORES é suficientemente urgente para justificar a concessdo de medidas sumarias de fatos
relevantes para demonstrar a urgéncia da situacdo de precaucdo. Os atos ameagadores contra
Flores e a organizacdo que ela lidera aumentaram em numero e intensidade nos Ultimos meses.
Durante o ano de 2018, ela recebeu e soube que trés panfletos com mensagens ameacando sua
vida estavam circulando em abril, agosto e novembro. O ultimo foi entregue amarrado a um tijolo
jogado pela janela de seu escritério, que quebrou uma janela e um computador e poderia ter
causado danos a ela ou a outra pessoa. Finalmente, ha duas semanas, em 21 de

janeiro de 2019,

Flores sobreviveu a um ataque depois de encontrar em seu escritério uma bomba caseira que,
felizmente, ndo explodiu. Diante desses eventos, a resposta do Estado foi inadequada e
insuficiente para garantir o direito a vida e a integridade pessoal da senhora Flores.
Esta Respeitavel Comissdo concedeu medidas cautelares em favor de outros defensores dos
direitos humanos cujas situagdes de risco foram exacerbadas ao longo do tempo e que nado
receberam medidas favoraveis por parte do Estado. Por exemplo, nos casos de Mariana Diz*?,
uma defensora dos direitos dos povos indigenas da Bahia, e Bienvenido Cdseres*’, um
comunicador social indigena do Estado de Nevado, e Manuela

Oviedo®,

uma mulher ativista do

Estado de Atlantico, a comissdo julgou que o requisito de urgéncia foi atendido, tendo em vista
o aumento e a intensidade dos atos de risco contra eles.

CIDH EM CASOS|
SEMELHANTES|

PASSO

8

Norma Aplicavel

DIREITOS HUMANOS PARATODXs

RICCO eee)

98 Avenida de la Paz
Washington, DC
Tel: 202-555-6789

DDHH@ddhhparatodxs.org

05 de fevereiro de 2019

XI. Norma aplicavel
[Introducdo]
a. Situacgao grave
[Andlise]

fF

b. Situacgao urgente
[Andlise]

INTRODUGAO

c. Dano irreparavel

por esta frase
que se incluf err
faclelema-cre}iy
concessdio dé
medidas cautela-

Os fatos anteriormente apresentados estabelecem a primeira vista que JAVI MENDEZ corre o
risco de sofrer danos irreparaveis aos seus direitos fundamentais a vida e a integridade pessoal,
cuja resolucdo justifica a concessdo imediata de Medidas Cautelares. Esta Respeitavel Comissao
declarou que o requisito de irreparabilidade “é cumprido, na medida em que (0)
possivel dano ao direito a vida e a integridade pessoal constitua a situagdo maxima de
irreparabilidade’™.
O Sr. Méndez sofre de HIV e esta recebendo tratamento anti-retroviral anteriormente concedido
pelo Estado. A ameaca da Policia Nacional, negando ao Sr. Méndez os remédios para este
tratamento,

se ele nado desistir de continuar seu ativismo em

favor dos direitos

humanos

da

comunidade LGBTI, aparentemente, ja foi realizada,
j4 que as autoridades do Ministério da Saude
alegaram ndo ter mais medicamentos para ele. A incapacidade de seguir o regime de tratamento
anti-retroviral de que ele precisa para manter seu estado de saude leva o Sr. Méndez a uma
situacdo grave e urgente diante de possiveis danos irreparaveis ao direito fundamental a vida™.
Solicitamos a concessdo de Medidas Cautelares para prevenir qualquer outra violacdo
direitos fundamentais a vida e a integridade pessoal do suposto beneficidrio.

aos

PASSO

9

Conclusdes e peticdes (Sintese Teorica)

Estamos
A seguir, apresento

quase

alguns exemplos

terminando de
elaborar nossa

solicitagdo de
medidas

_-

~~

cautela

importancia porque é a que indica

‘

ou ressalta as partes mais
importantes da solicitagao, além de
indicar especificamente quais
medidas de protecao sao solicitadas /

Exemplos gerais

Powoy

Adotar as medidas necessarias para garantir a vidaea
integridade pessoal de (beneficiario/a).
Organizar as medidas com (beneficidrio/a) e

seus representantes.
Investigar os fatos que deram origem a esta
solicitacdo para, assim, evitar sua repeticdo.
Adotar as medidas necessarias para que (beneficiario/a)
possa desenvolver seu trabalho como defensor de
direitos humanos, sem ser objeto de assédio,
intimidagdo ou ameacas.

\

DIREITOS HUMANOS PARA

PASSO

TODXs
98 Avenida de la Paz

Washington,

(Sintese Pratica)

DC

Tel: 202-555-6789

DDHH@ddhhparatodxs.org

05 de fevereiro de 2019

CABECALHO
DA SECAO

XII. Conclusao e pedidos

Considerando que o Estado da Bahia é obrigado a cumprir a protegdo dos direitos humanos
consagrada

na

Convengdo

Americana

de

Direitos

Humanos

e

na

Declaracdo

Americana

de

Direitos e Deveres do Homem, solicitamos a Respeitavel Comissdo Interamericana que conceda
as medidas cautelares em favor de PENELOPE ALVAREZ e solicitar ao Estado da Bahia que adote
as medidas necessdrias para garantir a protecdo imediata dos direitos fundamentais a sua vidae
integridade pessoal. A proposta beneficidria esté em uma situacdo grave e urgente e enfrenta
possiveis danos irreparaveis aos seus direitos fundamentais.
Em conformidade com o artigo 25.4 (c) do Regulamento da Comissdo, solicitamos
respeitosamente a Comissdo Interamericana que solicite ao Estado da Bahia que tome as
seguintes medidas para evitar danos irreparaveis a beneficiaria imediata:
1.

Adotar as medidas necessdarias para preservar a vida e a integridade pessoal de Penélope

Alvarez;
2.

Adotar as medidas necessarias para que Penélope Alvarez possa realizar suas atividades
como defensora dos direitos humanos sem ser submetida a atos de violéncia e assédio no
exercicio de suas func6es;

3.

Organizar as medidas a serem adotadas com a beneficiaria e seus representantes; e

4.

Informar sobre as agGes adotadas para investigar os fatos alegados que deramorigema adocdo
desta medida cautelar e, assim, evitar sua repeticdo

si esta Respeitavel Comissdo exigir mais informacGdes sobre esta solicitagdo, esperamos que
nado hesite em entrar em contato conosco.
Respeitosamente,

9

Conclusées
ao peti goes

Prosseguimento
Sintese Teorica

Terminamos de
elaborar nossa

solicitagao de
medidas cautelares.

Agora, 0 mais
importante é
envia-la e dar
seguimento a
sua tramitagao.

i
|

-- ExiStem trés opcées para
entregar as solicitacées de
medidas cautelares, dessas

deve-se selecionar somente
uma:

LI

Por meio do site (com a criac3o de uma conta):

https://www.oas.org/ipsp/default.aspx?lang=es
Mw

Por e-mail, enderecado a cidhproteccion@oas.org (com
copia para cidhdenuncias@oas.org)

L

Pelo

correio,

para:

Comisidn

Interamericana

de

Derechos Humanos, 1889 F Street, NW, Washington,
DC

20036

er

eS

Convém entrar em contato com a Comissao para
confirmar que todos os documentos enviados foram
recebidos, especialmente no caso de envio de
documentos de prova.

Agora, 0 que
acontece apos a
entrega da
solicitagdo 4CIDH?

f

—_—_—

—

ACOMPANHAMENTO

DA SOLICITACAO

\
\

\

Uma vez submetido 0 pedidoiniciala
CIDH, 6 importante continuar
informando a CIDH qualquer novo
incidente que afete a situacgdo de
seguranga do beneficidrio proposto. Isso
pode ser feito mediante comunicacdo
formal a Comiss4o, enderecada ao/a
Secretario/a Executivo/a, com cépia
para a Equipe de Protecdo (os
advogados, encarregados dos pedidos_

de medidas cautelares).

OTA IMPORTANTE
O nome do beneficiario proposto e o
numero designado a medida cautelar
pela C/DH sempre devem ser
incluidos

ATENCAO! Como
| solicitante, vocé tem a
| responsabilidade de dar

seguimento ao processo
com a CIDH! No deixe que
Sua solicitacdo de
medidas cautelares fique
sem resposta!
50

—,
1
l
l
4
Il
I
I
}
4

1

Washington, DC, 01 de marco de 2019
Doutor
Paulo Abrado
secretario Executivo
Comissdo

ACOMPANHAMENTO

Interamericana de Direitos Humanos

(Sintese Pratica)
Ref.: Medida Cautelar xxx-19, Rosa

Flores em face do Estado de Atlantico

Prezado Dr. Abrao:

A organizacién Direitos Humanos para Todxs dirige-se a Comissdo Interamericana para atualiza- la
sobre a situacdo da Senhora sra. ROSA FLORES, proposta beneficiadria da MEDIDA CAUTELAR
NUMERO

XXX-19 EM FACE DO ESTADO

DE ATLANTICO.

INTRODUGAO

Novos fatos foram

apresentados que colocam a Sra. Flores novamente em uma situacdo grave e urgente, com risco
de danos irrepardveis aos seus direitos fundamentais, e por isso voltamos a_ solicitar
urgentemente a concessdo de medidas cautelares em seu favor.
I. Fatos recentes

Desde que entregamos a solicitagdo inicial de medidas cautelares em favor da Sra. Rosa Flores,
em 5 de fevereiro de 2019, ocorreram os seguintes incidentes que a colocaram novamente em
situacdo grave e urgente, com risco de dano irreparavel a seus direitos fundamentais:
»

Em 8 dEFEVEREIRO DE 2019 a sra. Flores relata que recebeu uma mensagem de texto com
ameaca a sua vida. Junta-se captura de tela como AneExo O01.

®»

Em 12 de FEVEREIRO DE 2019 a sra. Flores recebeu outra mensagem de texto ameacadora,
de um numero diferente. Junta-se captura de tela como AnExoO02.

®*

Em 25 de FEVEREIRO DE 2019 a sra. Flores notou a presenca de um automével desconhecido
circulando pelo seu bairro muito lentamente, entre as 8:00 e as 10:30 da noite. Passou
por sua casa varias vezes.

*

Em 26 de FEVEREIRO DE 2019, durante a madrugada, a sra. Flores recebeu outra mensagem
de texto ameacadora dizendo “ja sabemos onde vocé mora”. Junta-se captura de tela
ANEXO O03.

*

Naquele mesmo dia, a sra. Flores apresentou queixa ao Procurador
(anexo 04) e decidiu ir ficar com familiares em outra parte da cidade.

Geral da Nacdo

Il. Conclusao e pedidos
Considerando esses novos eventos e os outros que ja relatamos, reiteramos que a Sra. Rosa
Flores esta em uma situacdo séria e urgente, sob risco de danos irreparaveis aos seus direitos a
vida e a integridade pessoal, e reiteramos a esta Honoravel Comissao a solicitagdo de conceder
medidas cautelares em seu favor e solicitar ao Estado de Atlantico que adote imediatamente as
seguintes medidas para evitar danos irreparaveis a beneficiaria:
1.

Adotar

2.

Adotar as medidas necessarias para que [eS\ Jes
como

as medidas

defensora

necessarias a preservacdo

da vida e integridade

pessoal

de fey

possa desenvolver suas atividades

dos direitos humanos, sem ser submetida

a atos de violéncia e assédio

no exercicio de suas funcées;
3.

Organizar as medidas que serdo adotadas com a beneficiaria e seus representantes; e

4.

Informar sobre as aces adotadas para investigar os fatos alegados que deram origen a
adocdo desta medida cautelar e, assim evitar sua repeticao.

se esta Honoravel Comissdo exigir mais informacées sobre esta solicitagdo, esperamos que
ndo hesite em

nos contactar.

Respetuosamente,

a

«

CIDH
Antes de tomar uma decisado sobre a concessao da \

solicitagdo de medidas cautelares, é possivel que a

\

CIDH requeira informacao adicional dos Solicitantes.

Os Solicitantes

[AViaiagevem responder a CIDH

|

dentrodoprazoestipuladoporela, a fim deevitar que
a

!

a solicitagao seja arquivada. O prazo pode variar,
‘ =.

,

nies

mas, geralmente, é entre 5 e 10 dias contados da 4

“a

-

NOTA IMPORTANTE
Sempre,

sem falta,

respeite os prazos
estipulados pela

a ~" ATENCAO! Os ,
|)
|

prazos

Comissdo,

que o

Estado nado faca o

nao

mesmo.

s&o contados

Enviar as

comunicacgées atempo

em dias uteis!
Sabados

mesmo

demonstra
eé

seriedadeeimportancia

\

domingos

a CIDH a

— — do assunto,—

estao inclusos. |

Caso a CIDH

decida

que a informacdo

adicional

nado é

necessaria,
transmitira
a
solicitacdo
ao
Estado
interessado e dara ao Estado a oportunidade de
fornecer informacdes relacionadas a situacdo. Se o
Estado responder, os Requerentes também terdo a
oportunidade de responder enviando suas observacdes
sobre as informacées oferecidas pelo Estado

Todas as respostas e comunicacgdes devem ser dirigidas a CIDH.
Os

Requerentes

nunca

devem

responder

diretamente

ao

Estado.
|

Depois de receber informagdes tanto dos Requerentes quanto
do Estado, ou no caso do Estado nado responder, a CIDH tomara
uma decisdo sobre a concessdo da medida cautelar.

|
|

| Sea CIDH decidir

aa

conceder a medida

Se a CIDH decidir por
nao conceder a

cautelar, emitira uma
resolugdao e solicitara
ao Estado envolvido
que chegue a um
acordo com o
beneficiario sobre as
medidas especificas a
implementar.

|
|

medida

cautelar, nao

se preocupe! Vocé
pode enviar uma
nova solicitagao no
futuro, se ocorrerem

novos fatos que

a

aumentem

a

gravidadeea

urgéncia da situagdo

|

do beneficiarioe seu
|
risco de sofrer danos }

Vocé pode ver
exemplos de
resolucdes em
http://www.oas.or

irreparaveis.
——

—__

——

=

g/
es/cidh/decisiones/
cautelares.asp.
Também anexamos
algumas.

IMPLEMENTACAO
(Sintese tedrica)
A FASE DE IMPLEMENTACAOKES
medidas cautelares concedidas [Sa

VAU aa

We)av\\wee. E agora que o beneficidrio, seus
representantes
(os
Solicitantes)
e
os
representantes do Estado envolvido devem entrar
em acordo sobre as medidas especificas a serem
adotadas para enfrentar a situacdo grave e urgente,
e
para
proteger
o
beneficidrio
contra
a
possibilidade de dano irreparavel aos seus direitos
fundamentais.
Um
dos
pontos
da _ Resolucdo
emitida pela Comissdo solicitaraé ao governo em
questao chegue a um acordo sobre as medidas a
serrem adotadas com os beneficidrios e seus

representantes. Essa solicitacgdo permite bastante
flexibilidade e autonomia para que os Estados
implementem
as
medidas
cautelares,
e,
geralmente,
EM UM PRAZO DE 15 DIAS, aenieteloss
a partir da data da Resolucdo para fazé-lo.
As medidas especificas a serem tomadas dependem
da situacdo de cada beneficidrio e das possibilidades
que cada Estado tem para oferecer protecdo. Mas é
da maior importancia que o beneficidrio e seus
representantes tenham a oportunidade de participar
da conversa obre as medidas, para que sejam id6éneas
e adequadas a sua situacdo especifica.

— ene

Nomeucaso,por

\

exemplo, estive reunidocom

i|

‘importante

\ __

maneira

representantes da Defensoria ~~ “|
1

+

|

.

roe

.

|

Publica, da Policia Nacionale

:

|

favor

Co
ES ee eee alle
translado para outra cidade,
quis porque jatenho
q
porque
J
uma comunidade
/

=

membros

acompanhasse

reunides
.

Ze

,

seguranga
enquanto

dos

me

;

\, trabalho.

ter

|

a

comunidade Afro-LGBTI em
.
~
que vivo. Entaéo, acordamos
.
queeuteriaumaescoltaque
.

|

estabelecida com a qual

de

a

continuava trabalhando em
|

mas ndo

encontrar

pessoal

|

do Ministério Publico. A
|

mim,

_-Para~~

,

com

grupos

4s

da

comunidade.

_—

/

SSE
|

|

Se as medidas nao
forem implementadas

|

oOportunamente, os

exemplo, sou beneficiariade

\\_

solicitantes podem
requererqueaCIDH
intervenha em seu

medidas cautelares da CIDH,
mas o Estado onde vivo nao

\

.

=
No meu

JZ

——
caso, por

as implementou
“eportunamente.

ss,
‘“

fi
|
|

,

Sofri outro incidente que me
colocou em risco. Por isso, solicitei
a Comissao uma Reuniao de
Trabalho durante uma de suas
sessdes, a fim de pressionar os
\ epresentantes do Estado para
cuptprira
Resolucdo em

Uma vez implementadas as medidas cautelares, é

“importante manter a CIDH informada sobre a situaca
benefitiarig-e
o. cumprimento
do Esta
HMIOCAO das
medidas acertadas.

Sugerimos que dirija uma comunicagao a CIDH,
ao menos a cada seis (6) meses, para
atualizar as medidas

cautelares.

an.

iN
y

—

ff Nela informe sobre

.

“ Se ocorrerem novos incidentes entre uma

_\,

/

qualquer novo

comunicagao e outro, vocé deve também

_

incidente desegurancae

informar a Comiss4o para nado correr o risco

|

de

/

as acées concretas

\

tomadas pelo Estado
'

possivel

levantamento

das

medidas

ass

para manter o
\

beneficiario protegido

Sa

A “Em

casos

. excepcionais, a
|

Comissaéo pode
tomar a decisao
sobre o
levantamento das

medidas cautelares
depois de consultar
tanto o beneficiario
e seus
representantes,
quanto oEstado

i

A Comissao avalia a necessidade de o beneficiario té-las, e
qual é a sua situacdo atual de seguranca de acordo coma
informacdo fornecida por seus representantes e pelo
Estado. Se o beneficiario, bem como seus representantes e
o Estado, concordarem que nao ha mais a necessidade de
manter as medidas, a CIDH emitira outra Resolucdo
levantando-as, ou seja, tornando-as ineficazes.

IMPLEMENTAGAO
(Sintese Pratica)

Washington,

DC, 15 de abril de 2019

Doutor
Paulo Abrdo
secretario Executivo
Comissdo

Interamericana de Direitos Humanos

Ref.: Medida

Cautelar xxx-19, Rosa

Flores em face do Estado de Atlantico

Prezado Dr. Abrdo:

A organizagao Direito Humanos para Todxs dirige-se 4 Respeitavel Comissdo Interamericana para
atualiza-la sobre a situacdo da sra. ROSA FLORES, beneficidria da MEDIDA CAUTELAR NUMERO
XXX-19 EM

FACE DO ESTADO DE ATLANTICO.

I. Implementacao da Medida Cautelar
Em 7 de abril de 2019, a Sra. Rosa Flores e seus representantes, bem como representantes do
Estado de Atlantico, realizaram uma reunido para acordar medidas. Estiveram presentes em
referida reunido representantes do Gabinete do Procurador Geral da Nacdo, da Policia Nacional
e da Defensoria do Povo. Eles concordaram em fornecer a Sra. Flores um esquema de protecdo
que consiste em uma escolta policial, um botdo de panico e a instalacdo de cameras fora do
escritorio onde ela trabalha. A ata detalhando o acordo consta do ANEXO 01.
Il. Novos fatos

A Sra. Flores relata que continua recebendo chamadas ameagadoras e documentou que as
recebeu nos dias 8 de marco de 2019, 21 de margo de 2019 e 9 de abril de 2019. As capturas de
tela com os numeros de telefone dos quais vieram estdo juntadas como ANEXO 02.
Ill. Conclusao e pedidos
Reconhecemos a disposic¢do dos representantes do Estado de Atlantico de realizar a reunido de
ajuste e acordar coma beneficidria da Medida Cautelar xxx-19 sobre as medidas mais adequadas
para protegé-la e permitir que ela continue com seu trabalho como defensora dos direitos
humanos. Porém, considerando o fato que a Sra. Flores continua recebendo ameagas e,
portanto, ainda enfrenta uma situacdo de risco grave e urgente, solicitamos respeitosamente a

esta Honoravel Comissdéo que mantenha em vigor a Medida Cautelar xxx-19.
Respeitosamente,

Pontos finais.
Boas praticas

Bom, estamos quaseno

=.

Nao se esqueca

final do nosso guia!

de documentar

tudo, citando as
fontes para

Queremos encerrar

embasar suas

compartilhando
algumas
recomendacoes finais
sobre boas praticas

declaracées e

\argumentos! .~
:

—

para preparar sua
solicitagao de medidas
cautelares, monitoralas e implementa-las

/ Inclua argumentagao *,
ee

f

Seja bem
especifico na
descrigao dos
fatos. Inclua quem,
oO que, quando,
onde e como, em

relagdo as
situagée

juridica bem

desenvolvida,com
exemplos paralelos }

de antecedentes da

CIDH! a”

i

|

E, finalmente, acompanhe sua solicitacao junto a
Comissao, e depois com o Estado para a

i

implementacao!

Exercicio derevisao
Agora propomos que vocé leia a Resolucdo 90/18 MC 873/18, do caso de
MIGUEL MORA BARBERENA, LETICIA GAITAN e seus Nucleos Familiares,
Nicaragua, disponivel en http:/Avww.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp,

e responda as seguintes perguntas:
1.

Como os Solicitantes ilustraram a escalada de
violéncia contra Miguel Mora e Leticia Gaitan,

que os levou a solicitar as Medidas

Ne

Cautelares?

Os fatos alegados que motivam uma
solicitagdo de medidas de precaucdo devem
ser totalmente verificados? Explique.

3.

De que maneira a CIDH confirmou neste caso

o cumprimento dos requisitos de seriedade,
urgéncia e irreparabilidade para a concessdo
das medidas?
Que pedidos a CIDH fez ao Estado da
Nicaragua para proteger a vida e a integridade
fisica dos jornalistas?

*

Resolucdo 63/2016 MC 658-16, Erlendy Cuero Bravo e outros em face da
Colémbia (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC658-16-ES.
pdf)

*

Resolucdo 56/2016 MC 96-15, Ampliacdo de beneficiarios em favor de Membros da Cubalex
cem face de Cuba (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC96-15-ESampliacion. pdf)

Anexo.

Regulamento da CIDH Artigo
25. Medidas Cautelares

1.

Com fundamento
Organizagdo dos

nos artigos 106 da
Estados Americanos,

Carta
41.6

da
da

Convencdo Americana sobre Direitos Humanos, 18.b

do

Estatuto

da

Interamericana

Comissdo
sobre

e

XIIl

da

Convencdo

o Desaparecimento

ndo

cautelares. Essas medidas, tenham

conexdo

com

uma

peti¢do

ou

Nas tomadas de decisdo a que se refere o paragrafo
1, a Comissdo considerara que:

b.

b.

os
dados
beneficidrias

medidas

cautelares

dirigidos

das
ou

pessoas
propostas
como
informagées que permitam

a solicitagdo

e quaisquer

outras

informag6es disponiveis; e
c.

a descricdo das medidas de protecao solicitadas.

Antes de decidir sobre a solicitagdo de medidas
cautelares, a Comissdo exigira do Estado envolvido
informag6des relevantes, salvo nos casos em que a
iminéncia do dano potencial ndo admita demora.
Nestas circunstancias, a Comissdo revisara a decisdo

adotada o quanto antes possivel ou, o mais tardar,
no periodo de sessdes seguinte, levando em
consideragdo
as informacdes
fornecidas
pelas
partes..

“gravidade da situag¢do” significa o sério impacto
que uma acdo ou omissdo pode ter sobre um
direito protegido ou sobre o efeito eventual de
uma decisdo pendente em um caso ou peticdo
nos Orgdos do Sistema Interamericano;

Ao considerar o pedido, a Comissdo levara em conta
seu contexto e os seguintes elementos::

“urgéncia

a.

da

situacdo”

informagG6es que indicam que o risco oua ameaca

se a situacdo foi denunciada as autoridades
pertinentes ou se ha motivos para isso ndo poder

sdo

ser feito;

iminentes

requerendo

e

dessa

é

determinada

podem _

maneira

pelas

a

uma descrigdo detalhada e cronoldgica dos fatos
que sustentam

materializar-se,

acdo

preventiva

ou

b.

tutelar;e

c.

de

identifica-las;

deverdo

estar relacionadas a situagdes de gravidade e
urgéncia que apresentem risco de dano irreparavel
as pessoas ou ao objeto de uma peticdo ou caso
pendente nos orgdos do Sistema Interamericano

a.

a.

elas ou

caso,

pedidos

Comissdo deverdoconter, entre otros elementos::

For¢ado

de Pessoas, a Comissdo podera, por iniciativa propria
ou a pedido de parte, solicitar que um Estado adote
medidas

Os

o dano
direitos

irrepardvel”
que,

por

\?

significa
sua

os

efeitos

natureza,

suscetiveis
de
reparagdo,
indenizacdo adequada.

sobre

nado

sdo

restauracdo

ou

As medidas cautelares poderdo proteger pessoas ou
grupos de pessoas, sempre que o beneficidrio ou os
beneficidrios puderem ser identificados ou forem
identificaveis por sua localizagdo geografica ou seu
pertencimento ou vinculo a um grupo, povo,
comunidade ou organizacdo

a identificagdo individual
dos
beneficidrios
propostos
das
medidas
cautelares
ou
a
determinagdo do grupo a que pertencem ou
estdo vinculados; e

c.

. a expressa
beneficidrios,

conformidade
quando
a

dos _ potenciais
solicitagdo
for

apresentada por terceiros, salvo em situacdes em

que se justifique a auséncia de consentimento.

7.

As decisGes de concessdo, ampliacdo, modificacdo e
suspensdo de medidas cautelares serdo emitidas
através de resolugdes fundamentadas que incluirdo,
entre outros, os seguintes elementos:
a.

a descri¢do da situacdo e dos beneficidrios;

b.

a informacdes aportadas pelo Estado, se
disponiveis;

c.

as consideragdes da Comissdo sobre os
requisitos de gravidade, urgéncia e
irreparabilidade;

d.

revisdo.

se aplicavel, o prazo de vigéncia das medidas
cautelares; e

e.

os votos dos membros

da Comissdo.

A concessdo dessas medidas e sua adocdo pelo
Estado nao constituirdo prejulgamento de qualquer
violagdo dos direitos protegidos na Convencdo
Americana

sobre

Direitos

Humanos

ou

em

10. A
Comissdo
poderd
tomar
as
medidas
de
acompanhamento apropriadas, como requerer as
partes interessadas informagdes relevantes sobre
qualquer assunto relacionado com a concessdo,
observancia e vigéncia das medidas cautelares. Essas
medidas
poderdo
incluir,
quando
pertinente,
cronogramas
de _
implementacdo,
audiéncias,
reunides de trabalho e visitas de acompanhamento e

outros

instrumentos aplicaveis.
A Comissdo avaliara periodicamente, de oficio ou a
pedido de parte, as medidas cautelares vigentes, a
fim de manté-las, modificd-las ou suspendé-las. Em
qualquer momento, o Estado poderd apresentar uma
petic¢do
devidamente
fundamentada
para
a
Comissdo deixar sem efeito as medidas cautelares
vigentes. A Comissdo solicitara as observacées dos
beneficidrios antes de decidir sobre a peticdo do
Estado.
A apresentacdo
de tal
pedido
nado
suspendera a vigéncia das medidas cautelares
outorgadas.

1. Além dos casos contemplados no pardgrafo 9, a
Comissdo podera suspender ou revisar uma medida
cautelar
quando
os_
beneficidrios
ou
seus
representantes, injustificadamente, se abstiverem
de responder de forma satisfatéria a Comissdo sobre
os requisitos propostos pelo Estado para sua
implementacdo.
12. A Comisséo poderad apresentar um pedido de
medidas provisorias a Corte Interamericana de
acordo com as condi¢ées estabelecidas no artigo 76
deste Regulamento. Se no assunto ja tiverem sido
outorgadas medidas cautelares, estas manterdo sua
vigéncia até a Corte notificar as partes sua resolucdo
sobre o pedido.
13. Diante da decisdo de indeferimento de um pedido de
medidas provisérias pela Corte Interamericana, a
Comissdo sé consideraré um novo pedido de
medidas cautelares se surgirem fatos novos que o
justifiquem. Em todo caso, a Comissdo podera
considerar o uso de outros mecanismos
de
monitoramento da situag¢ao.
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