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Tu país está feliz 

 

Dos fuerzas te presionan 

dos mundos te dividen 

dos voces te acorralan 

y tú te niegas 

tú te omites 

los problemas de este mundo no son tuyos. 

  

Tú no protestas o no puedes. 

Las guerras lejos de aquí 

ni se oyen los tiros. 

Tu país está feliz. 

  

Tú estás feliz 

todos estamos felices 

completamente felices. 

ANTONIO MIRANDA
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender os usos da legislação de exceção e dos 

discursos antiterror no contexto latino-americano a partir de um estudo do Caso Norín 

Catríman y Otros Vs. Chile, julgado em maio de 2014 pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CoIDH). Nesse julgamento, analisou-se a responsabilização do Estado chileno pela 

violação dos direitos humanos de sete indígenas Mapuche e de uma ativista pelos direitos 

desse povo. Com o intuito de compreender de que maneira se dá o processo de utilização da 

legislação antiterror chilena (Lei nº 18.314) contra esse povo indígena de maneira reiterada, 

será feita uma breve análise do desenvolvimento e dos efeitos da expansão da legislação 

antiterror na América Latina. Em seguida, será explorada a aproximação entre a legislação 

antiterror e a legislação penal comum em função da continuidade da ideia de inimigo, que se 

contrapõe às diretrizes gerais do Estado de Direito ao conferir suporte a discursos marcados, 

de um lado, pela racialização e, de outro, pela tendência de relativização de direitos e 

garantias penais e processuais. Nesse sentido, argumenta-se que o discurso contraterrorista, 

para além da ameaça externa, volta-se para dentro, vale dizer, para um perigo interno 

concebido como um produto da própria sociedade ameaçada, em que surgem como alvos 

preferenciais grupos minoritários, tais como povos indígenas, estrangeiros/as, movimentos 

sociais que reivindicam acesso a terras, entre outros. Nesse contexto, emergem alguns 

questionamentos: qual o papel da CoIDH na adequação de sistemas jurídicos que apresentam 

essa opção pela expansão da legislação antiterror ao tratar de questões domésticas? A 

condenação do Estado chileno aponta para a garantia do dissenso democrático e para a 

permanência dos procedimentos democráticos? O que essas questões anteriormente trazidas 

dizem sobre a relação entre o Estado de Direito e a participação popular? 

 

Palavras-chave: Povo Mapuche, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Terrorismo, 

Criminalização de Movimentos Sociais, Direitos e Garantias Processuais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESÚMEN 

 

 

La investigación busca comprender los usos de la legislación de excepción y de los 

discursos antiterror en el contexto latinoamericano desde um estudio del Caso Norín Catrimán 

y Otros Vs. Chile, juzgado en mayo de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH). En ese fallo se analisó la responsabilización del Estado chileno por la 

violación de los derechos humanos de siete indígenas Mapuche y de una activista por los 

derechos de dicho Pueblo. Intentando entender de qué manera se da el proceso de uso de la 

legislación antiterrorista de Chile (Ley n. 18,314) en contra dicho pueblo indígena en 

repetidas ocasiones, haremos un corto análisis del desarrollo y de los efectos de la expansión 

de la legislación antiterrorista en Latinoamérica. Entonces, se seguirá a la investigación sobre 

los vínculos entre la ley antiterrorista y la ley común desde la continuidad de la idea del 

enemigo. Esta idea se contrapone a las directrices generales del Estado de Derecho a la 

medida en que da soporte, a un lado, a discursos cargados negativamente de la racialización y, 

por otro, expresa una tendencia de relativización de los derechos y garantías penales y 

procesales. En ese sentido, se argumenta que el discurso contraterrorista, para allá de la 

amenaza externa, se vuelve hacia dentro. Es decir, se vuelve hacia um perigo interno diseñado 

como produto de la propia sociedade amenazada, en la cual minorías como pueblos indígenas, 

extranjeros/as, movimientos sociales que luchan por el derecho a sus tierras ancestrales y 

otros aparecen como diana preferida. Así, se destaca que esa construcción impulsa el ejercício 

configurador/normalizador basado en una racionalidad homogeneizante fortalecida por la 

vulneración de los derechos y garantías de la defensa individual ante el poder punitivo estatal. 

En esse contexto, emergen algunas cuestiones: ¿cuál es el papel de la CoIDH en la adecuación 

de los sistemas jurídicos que presentan esa opción por la expansión de la legislación 

antiterrorista en el trato de cuestiones nacionales? ¿La condena de Chile apunta hacia la 

garantía de la disidencia democrática y hacia la permanencia de procedimentos democráticos? 

¿Qué esas cuestiones dicen sobre la relación entre Estado de derecho y participación popular? 

 

 

Palabras-clave: Pueblo Mapuche, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Terrorismo, 

Criminalización de Movimientos Sociales, Derechos y Garantías Procesales 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A transição democrática em diversos países da região da América Latina é um 

processo ainda não encerrado. Há diversos resquícios de uma herança autoritária que 

permeiam nossas instituições e que são refletidos em suas práticas cotidianas. Um exemplo 

disso é a resposta estatal dada a grupos engajados em manifestações e protestos para a 

reivindicação de direitos. Em muitos casos, ocorre a chamada criminalização de movimentos 

sociais. Essa criminalização pode se dar a partir do uso de uma legislação penal específica, 

como o terrorismo, no caso do Chile, ou a partir da legislação penal comum, como no caso do 

Brasil. 

Enquanto países que procederam à abertura democrática, o enfrentamento a essas 

permanências nefastas no sentido de uma real redemocratização são questões urgentes que se 

colocam em nossas realidades. 

Em grande medida, é essa a tensão que movimenta a presente investigação: a relação 

entre processos de mudanças e permanências.  

Para tanto, no capítulo primeiro, analisa-se o Caso Norín Catrimán y Otros Vs. Chile 

– caso este que funciona como ponto de partida para pensar as análises teóricas realizadas nos 

capítulos seguintes. O primeiro capítulo é iniciado com uma breve explicação acerca de como 

é possível acessar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A partir daí, procede-se a 

uma análise do contexto em que se encontravam os sete indígenas Mapuche e uma ativista 

pelos direitos desse povo. Essas e outras pessoas tomaram parte em protestos populares e 

manifestações em defesa do direito do Povo Mapuche sobre terras ancestrais.  

Como resultado, essas pessoas foram processadas, julgadas e condenadas com base 

na Lei Antiterrorismo chilena.  Contudo, entenderam que houve falhas não só pela aplicação 

dessa legislação específica sobre terrorismo, como também por uma série de irregularidades 

no decorrer do processo que violaram diversos direitos humanos consagrados na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.  

Decidiram socorrer-se ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O caso 

chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que decidiu favoravelmente aos 

indígenas e à ativista evidenciando uma série de violações por parte do Chile. Aqui chegamos 

a um ponto central suscitado pelo capítulo: a resposta da Corte Interamericana funciona como 

uma espécie de freio às investidas autoritárias? 
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Já no segundo capítulo, a proposta é a de realizar análises acerca do discurso sobre 

segurança pública a partir da ideia da legislação antiterror. Nessa conjuntura, o pós-11 de 

setembro figura como um marco para um recrudescimento, em nome da segurança, de 

medidas de exceção nos Estados Unidos com reflexos em diversas partes do mundo.  

A partir de uma análise em paralelo com os conceitos de estado de exceção em 

Agamben, buscar-se-á compreender parte do processo em que o Executivo dos Estados se 

agiganta perante os demais poderes, e em que medida isso abre as portas para uma suspensão 

de direitos e garantias. Portanto, importa trabalhar sobre a noção de inimigo em Zaffaroni 

para que se possa analisar de que maneira esse conceito se articula com a suspensão de 

direitos e garantias – e de que modo ele é capaz de fazer as medidas de exceção chegas a 

todas/os. 

O terceiro capítulo, a sua vez, propõe o questionamento do modelo iluminista de 

racionalidade vigente. Procura ainda averiguar as limitações do mesmo e buscar alternativas 

para essa racionalidade. Objetiva ainda averiguar se o modo pelo qual os movimentos sociais 

põem em movimento o poder constituinte é capaz de produzir uma nova racionalidade e o que 

isso tem a dizer em termos de democracia.  

O quarto capítulo procura compreender parte da transição na América Latina. 

Tomando, por exemplo, o caso brasileiro do uso da Lei de Segurança Nacional contra o MST 

no Rio Grande do Sul, este capítulo lança as bases para que se possa fazer comparações 

acerca de aproximações e distâncias no que tange as opções desses países quanto à maneira de 

enfrentar os movimentos sociais – trazendo à tona questões sobre o paradoxo da democracia 

contemporânea. 

Finalmente, a metodologia de pesquisa a que se procedeu nessa investigação se deu 

por intermédio de revisão bibliográfica e com o uso de legislação nacional, legislação 

estrangeira, jurisprudência da CoIDH, notícias acerca do Caso Norín Catrimán y Otro Vs. 

Chile. Com base na coleta de todos esses dados, procedeu-se a análise e comparação dos 

resultados, chegando à conclusão acerca da necessidade de se proceder ao aprendizado 

institucional de que os movimentos sociais são imprescindíveis à democracia. 
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CAPÍTULO 1: CASO NORÍN CATRIMÁN Y OTROS (DIRIGENTES, MIEMBROS Y 

ACTIVISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE) VS. CHILE 

 

 

We Liwen
1
 

 

Nos acusan de terroristas, 

para privarnos de libertad, 

mientras ellos nos violentan 

a nuestra gente, a nuestra sociedad, 

a nuestra sociedad. 

Nos acusan de terroristas 

para callar nuestra voz 

para que no se sepa de la historia 

de nuestra nación 

de nuestra nación 

MARÍN CIFUENTES CURÍN 

 

 

Este primeiro capítulo tem por finalidade trazer o conteúdo do Caso Norín Catriman 

y Otros Vs. Chile. Realiza-se uma breve explicação acerca dos meios para que se possa 

demandar no âmbito Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Posteriormente a isso, é 

feita uma contextualização do caso, que culminou com a condenação de sete indígenas 

Mapuche e de uma ativista – sentença penal condenatória cujo fundamento foi a Lei 

Antiterrorismo (Lei nº 18.311). 

O caso se mostra de extrema relevância, na medida em que, em grande parte, ou será 

o fio condutor das reflexões que serão posteriormente realizadas ou terá relação a partir da 

comparação com outras situações apresentadas.  

  

 

1.1 Como acessar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? 

                                                 
1
 Trecho de uma das músicas símbolo pela liberdade do Povo Mapuche 

(https://liwenmapu.wordpress.com/2014/03/17/chile-2014-we-liwen-musica-por-la-libertad-del-pueblo-nacion-

mapuche/ ). 

https://liwenmapu.wordpress.com/2014/03/17/chile-2014-we-liwen-musica-por-la-libertad-del-pueblo-nacion-mapuche/
https://liwenmapu.wordpress.com/2014/03/17/chile-2014-we-liwen-musica-por-la-libertad-del-pueblo-nacion-mapuche/


    12 
 

 

 

Antes de adentrar ao caso objeto de análise deste capítulo, é relevante fazer algumas 

considerações acerca dos meios de acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

uma vez que um de seus órgãos autônomos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH, ou CoIDH), possui destacado papel nas análises que serão empreendidas ao 

longo do presente texto. 

Há situações em que se pode falar em violações a direitos humanos ocorridas no 

âmbito de países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a pessoa 

ofendida não possui instâncias às quais recorrer em seu país de origem ou, ainda, o mesmo 

não fornece uma resposta satisfatória em face daquele tipo de violação. Em confronto com 

circunstâncias como essas, é possível que a vítima apresente uma denúncia ou uma petição 

perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

Criada em 1959, a CIDH
2
 tem como uma de suas funções primordiais a de lidar com 

petições e/ou denúncias efetuadas por pessoas, grupos ou organizações que alegaram algum 

tipo de violação a direitos humanos
3
. 

Feita a alegação, a pessoa ou entidade denunciante possui o encargo de demonstrar a 

existência de violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou a outro 

documento internacional que estabelece rol de direitos a serem observados por Estados que 

tenham ratificado
4
 referido instrumento

5
 – desse modo o Estado se submete ao cumprimento 

do mesmo.  

                                                 
2
 A CIDH é composta por 7 membros eleitos pela Assembleia Geral da OEA – esses figuram como 

representantes dos 35 Estados membros.  

É importante destacar que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) é o instrumento principal que 

estabelece as diretrizes para a estrutura atual da Comissão Interamericana e são o Estatuto da CIDH (1979) e seu 

Regulamento (2000) que tratam mais especificamente sobre os procedimentos e poderes dessa Comissão. 

Ver em: https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; p. 2, acessado em 15/05/2015. 
3
 “Los derechos que están protegidos se detallan en los siguientes documentos internacionales: la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(1969), los dos Protocolos Adicionales a la Convención Americana: uno sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ("Protocolo de San Salvador") y el otro relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. 3 Otros tratados 

de derechos humanos en el sistema interamericano son la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do 

Pará”) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad.” Ver em: https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; 

pp. 2/3, acessado em 15/05/2015. 
4
 “MIEMBROS DE LA OEA Y ESTADOS QUE HAN RATIFICADO LA CONVENCIÓN AMERICANA 

Los Estados que se mencionan son miembros de la Organización de los Estados Americanos: Antigua y 

Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
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Em caso de não ter ratificado a Convenção Americana, aplica-se a Declaração 

Americana, cujo procedimento para processamento é bastante similar. 

Iniciada a tramitação de determinado caso perante a CIDH, há um incentivo para a 

realização de acordos entre os litigantes, se possível. Na hipótese de que não se chegue a uma 

resolução amigável da lide, a Comissão verifica a existência de violação a direitos humanos. 

Sendo a resposta afirmativa, esse órgão poderá remeter o caso à Corte IDH. Não sendo 

possível tal movimentação, a Comissão poderá utilizar seu informe anual – a ser apresentado 

na Assembleia Geral da OEA – para dar conhecimento de suas conclusões e recomendações 

para o caso. 

Quantos aos sujeitos que possuem titularidade para peticionar/oferecer denúncia, 

qualquer pessoa
6
 – por si só ou em representação a terceiras –, grupo de pessoas ou ONG’s 

pode fazê-lo. No que tange o trâmite da petição/denúncia, é importante destacar que a(s) 

vítima(s) deve(m) poder ser individualizada(s), ainda que sejam múltiplas. 

Pode-se falar em três condições prévias ao peticionamento/apresentação de denúncia: 

(i) o dever de apontar suposta violação, por parte de um Estado membro, a algum dos direitos 

resguardados pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou outro documento 

internacional pertinente
7
; (ii) deve ter sido esgotada a via recursal interna – há exceções

8
 a 

                                                                                                                                                         
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 

y Las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  

Solamente los Estados que han ratificado la Convención Americana están legalmente comprometidos a observar 

y respetar los derechos que allí se mencionan. Estos Estados son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago*, Uruguay, 

y Venezuela. 

Ahora bien, los Estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, es decir, aquellos cuyos 

casos pueden ser presentados por la Comisión ante la Corte, son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.” Ver em: 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; pp. 14/15, acessado em 15/05/2015. 
5
 Ver nota de rodapé de nº 1. 

6
 O processamento da petição ou da denúncia não exige assistência jurídica profissional, embora não haja óbice a 

que seja feita por parte de advogado/a ou de ONG. Ver em: 

Ver em: https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; p. 13, acessado em 

15/06/2015. 
7
 Ver nota de rodapé de nº 2. 

8
 Estas condiciones permiten excepciones. No será necesario cumplir con el requisito del agotamiento de los 

recursos internos si se ha negado a la víctima acceder a ellos; o si las leyes locales no aseguran el debido proceso 

para la protección de los derechos.  

Tampoco es necesario agotar los recursos de la jurisdicción interna en las situaciones en que el Estado se haya 

demorado en pronunciar una decisión final sobre el caso sin que exista una razón valedera para ello, es decir, 

cuando se haya presentado un retardo injustificado.  

Finalmente, la Comisión en ciertas circunstancias tampoco exige el cumplimiento del requisito de agotamiento 

cuando una persona no tiene los medios económicos para pagar un abogado, y el Estado no provee ese servicio 

de forma gratuita. Ver em: https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; p. 8, 

acessado em 15/06/2015. 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
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essa regra –, sendo que o peticionamento ou a apresentação de denúncia à CIDH deve(m) 

ocorrer em período não superior a seis meses
9
 contados a partir da data da decisão de tribunal 

nacional ou autoridade competente que encerra a discussão do caso em âmbito interno e que 

tenha sido prejudicial
10

 à potencial vítima; e, por fim, (iii) a denúncia/apresentação de petição 

não pode estar condicionada à realização prévia de outro procedimento internacional. 

Apresentada a denúncia ou protocolada a petição
11

, a Secretaria Executiva da CIDH 

a recebe e verifica se as questões preliminares (anteriormente já enumeradas) estão 

devidamente preenchidas. Em caso afirmativo, a Secretaria a remete ao Estado para que 

apresente resposta – o/a peticionário/a poderá manifestar-se frente a essa resposta estatal. 

Passado um período de coleta e troca de informações sobre a denúncia/petição, a 

Comissão Interamericana decide sobre sua admissibilidade. Sendo favorável, pode-se falar 

desde então na existência de um caso. As partes são convidadas a construir uma solução 

amigável para o caso e entrarem em um acordo – possibilidade que fica em aberto durante 

todo o processamento do caso. 

Na inocorrência de acordo, a Comissão se pronuncia sobre a existência ou não de 

violações a direitos humanos. Em caso de conclusão positiva para violação, a CIDH 

estabelece recomendações a serem adotadas pelo Estado no sentido de reparar e/ou cessar os 

danos advindos da infração a direitos das vítimas. Um prazo é fixado para que o Estado 

cumpra as recomendações.  

Na hipótese de o Estado colocar em prática as determinações estipuladas pela 

Comissão, o caso chega a seu fim. Em circunstância diversa, a CIDH possui duas alternativas: 

publicar o caso em seu informe anual ou enviar o caso para a Corte IDH.  

 

                                                 
9
 Esse período de seis meses para apresentar a denúncia ou peticionar não necessitará ser estritamente observado 

para casos em que a vítima não tenha podido esgotar a via recursal interna (vide nota de rodapé nº 6). Nessas 

ocasiões, o peticionamento ou a denúncia deverão ser realizados dentro de um “prazo razoável”. Ver em: 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; p. 9, acessado em 15/06/2015. 
10

 Aqui, o termo “prejudicial” deve ser lido em conjunto com o disposto no item anterior (“i”), uma vez que 

decisão contrária ao interesse de determinado indivíduo ou grupo de indivíduos não é suficiente para se falar em 

violação a direitos humanos. Soma-se a isso o fato de que a Comissão não possui a competência para revisar 

decisões/sentenças emitidas por autoridades/tribunais nacionais, a não ser que se trate de violação a direitos 

humanos configuradas a partir de irregularidades no decorrer do processamento interno. Ver em: 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; p. 8, acessado em 15/06/2015. 
11

 Caso identificada uma conjuntura de alta gravidade e urgência, a Comissão poderá utilizar de suas 

prerrogativas e se dirigir diretamente ao Estado, requerendo a tomada de ações protetivas. Vejamos: “En toda 

petición deberá indicarse si alguna persona está expuesta a un peligro inminente de sufrir un daño irreparable de 

algún derecho fundamental. En esos casos, considerados como situaciones graves y urgentes, la Comisión tiene 

facultades para actuar con prontitud y puede dirigirse al Estado para requerir la adopción urgente de medidas de 

protección.” Ver em: https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf ; p. 13, acessado 

em 15/06/2015. 

 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/manual_pdf/MANUAL2002_S.pdf
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1.2 Contextualização do caso
12

 

  

 

As Regiões VIII (Biobío), IX (Araucanía) e X (Los Lagos), situadas ao sul do Chile, 

foram palco dos acontecimentos que ensejaram a condenação penal das vítimas do caso ora 

sob análise. Esses territórios encontravam-se em uma conjuntura de efervescentes 

manifestações e protestos sociais por parte de membros do Povo Indígena Mapuche
13

. Uma 

das questões centrais tratava da recuperação de terras ancestrais, em uma luta para que os 

indígenas Mapuche tivessem respeitados o gozo, uso e fruição dessas terras. 

Frente a uma escalada nos conflitos nessas regiões, houve uma consequente 

radicalização quanto às medidas de pressão adotadas pelos grupos sociais, compreendendo 

atividades como o incêndio de plantações florestais, cultivos e instalações patronais; ocupação 

de terras para além das que já estavam em processo de reclamação em curso; a interrupção de 

vias de comunicação; a destruição de equipamentos, cercas e maquinaria; além de 

enfrentamentos diretos com o aparato repressor do poder público. 

Em decorrência disso, houve um significativo aumento no número de pessoas dessa 

comunidade indígena (dirigentes e membros) investigadas e julgadas por atos violentos 

vinculados a manifestações e protestos sociais. Para a maioria dos casos foi aplicada 

legislação penal ordinária. Para um contingente menor foi acionada a Lei nº 18.314, 

conhecida como “Lei Antiterrorismo”. 

Para o período abrangido entre 2000 e 2013, por 19 vezes o Ministério Público 

chileno formalizou causas fazendo uso da legislação antiterrorismo. Dentre elas, 12 estavam 

vinculadas à luta por reivindicação de terras por parte de membros do Povo Mapuche – 

demonstrando forte tendência a uma criminalização mais severa no tocante a movimentos 

sociais relacionados a esses grupos. 

                                                 
12

 Ver ANEXO I para ter acesso ao trâmite do caso na ComissãoInteramericana deDireitos Humanos e o 

procedimento perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
13

 “1. El Pueblo indígena Mapuche 75. Socialmente, el Pueblo indígena Mapuche está organizado en 

comunidades llamadas Lof, las que están compuestas de grupos familiares y se congregan en varias entidades 

territoriales68 . Geográficamente los mapuche se encuentran concentrados en el sur del país, especialmente en 

las Regiones VIII (Biobío), IX (Araucanía) y X (Los Lagos, de la que en el 2007 se separó la provincia de 

Valdivia para formar la actual Región XIV de Los Ríos)69, y también tienen una presencia importante en el área 

metropolitana de Santiago. Actualmente, la Región VIII (Biobío) se divide en las provincias de Arauco, Biobío, 

Concepción y Ñuble; y la capital es Concepción; y la Región IX (Araucanía) se divide en las provincias de 

Cautín y Malleco y la capital es Temuco. Según los datos del censo de 200270 , el 4,6% de la población total de 

Chile se consideraba perteneciente a algún grupo étnico y, dentro de ese porcentaje, el 87,31% (o algo más del 

4% de la población total) correspondía al Pueblo indígena Mapuche71 .” Ver em: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf ; p. 24, acessado em 18/05/2015. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf
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Mais especificamente a respeito do caso de que trataremos, algumas constatações 

referentes às vítimas merecem destaque. Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual 

Huentequeo Pichún Paillalao e Víctor Manuel Ancalaf Llaupe são autoridades tradicionais 

eleitas do Povo Indígena Mapuche
14

; Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo 

Saravia, José Benício Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán são membros 

desse povo indígena e Patricia Roxana Troncoso Robles é ativista em favor dos direitos dos 

indígenas Mapuche.  

Os processos penais, responsáveis por se converter em condenações contra essas 

pessoas, são decorrentes de acontecimentos que foram considerados pelo Poder Judiciário 

chileno como delitos terroristas – compreendidos nos anos de 2001 e de 2002 nas Regiões 

VIII (Biobío) e IX (Araucanía) do Chile.  Nesse sentido, foi aplicada a Lei 18.314  (Lei 

Antiterrorismo). Importante destacar que os atos cometidos pelas vítimas – aqui 

compreendendo incêndio de área florestal, ameaça de incêndio a caminhão de empresa 

privada – não geraram quaisquer danos à integridade física de nenhuma pessoa. 

Como resultado desses processos, temos que Segundo Aniceto Norín Catrimán e 

Pascual Huetenqueo Pichún Paillalao foram condenados a cinco anos e um dia de prisão, na 

condição de autores do delito de ameaça de incêndio terrorista. Ademais, lhes foram 

imputadas penas acessórias de inabilitação, com base em que lhes foram cerceados os direitos 

de liberdade de expressão e também os direitos políticos. 

Juan Ciriaco Millacheo Licán, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio 

Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia e Patricia Roxana Troncoso Robles 

foram condenados a dez anos e um dia de prisão pelo delito de incêndio terrorista – também 

acrescido da pena de inabilitação, em que tiveram restringido o exercício de seus direitos 

políticos. 

Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, por sua vez, foi condenado a cinco anos e um dia de 

prisão pelo delito de queima de um caminhão de empresa privada – conduta tipificada como 

terrorista, art. 2º nº 4 da Lei 18.314. Adicione-se a isso a pena de inabilitação quanto à 

restrição de direito de liberdade de expressão e quanto ao exercício de seus direitos políticos. 

                                                 
14

 “78. La dirigencia de las comunidades mapuche ejercen los ‘Lonkos’ y los ‘Werkén’, autoridades tradicionales 

electas para representar a una o múltiples comunidades. Los Lonkos son los líderes principales de sus respectivas 

comunidades tanto en materia de gobierno como en aspectos espirituales, son considerados depositarios de la 

sabiduría ancestral y encabezan los processos de toma de decisiones así como también presiden importantes 

ceremonias religiosas. Los Werkén, cuyo nombre significa ‘mensajero’, asisten a los Lonkos y cumplen um rol 

complementario de liderazgo, son portavoces de diversos temas como los políticos y culturales ante otras 

comunidades mapuche y ante la sociedade no mapuche. Las presuntas víctimas Aniceto Norín Catrimán y 

Pascual Pichún eran Lonkos y la presunta víctima Víctor Ancalaf era Werkén.” Caso Norín Catrimán y Otros Vs. 

Chile, p.25. 
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1.3 O Caso Norín Catrimán y Otros vs. Chile 

 

 

Em decisão recente – 29 de maio de 2014 –, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos condena unanimemente o Estado Chileno em face de diversas violações a direitos 

consagrados na Convenção Americana em prejuízo de Segundo Aniceto Norín Catrimán, 

Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Ancalaf Llaupe, Juan Patricio Marileo Saravia, 

Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo 

Licán e Patricia Roxana Troncoso Robles.  

A Corte determinou que o Chile é responsável pela violação do princípio da 

legalidade e do direito à presunção de inocência, pela violação ao princípio da igualdade e da 

não discriminação, ao direito de igual proteção perante a lei e ao direito à liberdade pessoal – 

de todas as vítimas anteriormente mencionadas. O Tribunal decidiu, também por 

unanimidade, referindo-se às vítimas Pascual Huentequeo Pichún Paillalao e Víctor Ancalaf 

Llaupe, que o Estado violou o direito da defesa de interrogar testemunhas.  

Ainda, também sem divergência, o Tribunal entendeu que, em prejuízo de sete das 

vítimas (Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Juan 

Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao 

Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán e Patricia Roxana Troncoso Robles), foi violado o 

direito a recorrer do caso em instância superior. Também unanimamente, o Tribunal 

condenou o Chile por violação aos direitos políticos de todas as oito vítimas do caso e por 

violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão de Segundo Aniceto Norín 

Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao e Víctor Manuel Ancalaf Llaupe. A Corte 

resolveu, também, que o Estado chileno é responsável, especificamente no caso de Víctor 

Ancalaf Llaupe, pela violação ao direito de proteção da família. 

Importante destacar, ainda, que a Corte Interamericana decidiu não caber à mesma 

pronunciar-se quanto à alegada violação do direito a um juiz ou tribunal imparcial – quatro 

votos a favor e dois, contra. Decidiu, também, que não cabe emitir pronunciamento quanto à 

alegada violação do dever de adotar medidas de direito interno no que tange o direito da 

defesa de interrogar testemunhas. 
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1.3.1 Princípios da legalidade e da presunção de inocência e o direito a julgamento por 

juiz/tribunal imparcial 

 

 

O Tribunal repisou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da legalidade 

deve ser observado quando da formulação de tipos penais e, ademais, de que deve haver clara 

distinção entre delitos terroristas e tipos penais comuns. Isto é, o juiz deve possuir elementos 

jurídicos bastantes para que a conduta a ser sancionada seja enquadrada dentro de um grupo 

de delitos ou de outro. Mantendo-se nessa lógica, a Corte IDH destacou que o julgamento e a 

investigação de uma conduta típica de menor reprovação social não deve se dar  utilizando-se 

de legislação especial quando a mesma pode ser tratada a partir da legislação penal ordinária. 

Sob essa linha de raciocínio – e levando em consideração que a conduta cometida 

pelas oito vítimas do presente caso se restringiu a uma dessas três atividades: ameaça de 

incêndio, incêndio em área florestal e incêndio a caminhão de empresa privada – a Corte 

verificou ter havido violação ao princípio da legalidade – consagrado no artigo 9
15

 da 

Convenção – e também à presunção de inocência – prevista no artigo 8.2
16

 da mesma. Isso 

ocorreu, pois, ao analisar a Lei nº 18.314 (Chile), pôde-se notar que seu artigo 1º
17

 tratava de 

uma presunção legal do elemento subjetivo do tipo: a produção de temor na população em 

geral como uma finalidade do ato. Esse elemento da lei chilena seria, portanto, fundamental 

para que a conduta pudesse ser tipificada como de cunho terrorista. 

                                                 
15

 Artigo 9.  Princípio da legalidade e da retroatividade 

  

            Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam 

delituosas, de acordo com o direito aplicável.  Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no 

momento da perpetração do delito.  Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, 

o delinqüente será por isso beneficiado. 
16

 Artigo 8.  Garantias judiciais 

   

            2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade (...) 

 
17

  Artículo 1º.- Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con 

la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la 

misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a 

un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para 

arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. 
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Para o Tribunal, presumir que havia tal finalidade simplesmente em face de 

elementos objetivos – como o cometimento de delitos com o auxílio de artifícios explosivos 

ou incendiários – não observava esses preceitos já da Convenção Americana já mencionados.  

A Corte concluiu que foi aplicada a presunção do elemento subjetivo (intuito de 

produção de temor na população em geral) do tipo terrorismo nas sentenças que imputaram 

responsabilização penal às oito vítimas do caso quando praticaram as atividades de incêndio 

ou de ameaça. Concluiu ainda que a vigência e a aplicação da Lei Antiterrorista significaram 

transgressão ao princípio da legalidade e do direito à presunção de inocência, no que toca ao 

imperativo de se observar e assegurar os direitos e o dever de adoção de disposições de direito 

interno, conforme dispõem os artigos 1.1
18

 e 2
19

 da Convenção Americana.  

Foi alegada, ainda, violação ao direito a juiz imparcial (artigo 8.1 da Convenção 

Americana). A Corte Interamericana entendeu que os juízes e os tribunais que exararam as 

sentenças condenatórias o fizeram fundamentando-se na hipótese de que os atos praticados 

teriam motivação terrorista.  

Como já visto, a Corte considera essa assunção de intenção terrorista violadora do 

princípio da legalidade e da presunção de inocência. Desse modo, decidiu não se prenunciar 

especificamente sobre ela, e tratou tal alegação como algo abrangido pelas já mencionadas 

violações aos artigos 9 e 8.2. 

 

 

1.3.2 O direito à igualdade perante a lei 

 

 

                                                 
18

 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 

 

 1.         Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e 

a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por 

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

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
19

 Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito interno 

  

            Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições 

legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas 

constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 

necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.  
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A Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH)
20

 e o Centro pela Justiça e o 

Direito Internacional (CEJIL)
21

 – ambos procuradores das vítimas e as representando no caso 

– sustentaram que a violação ao princípio de igualdade perante a lei e a não discriminação
22

 

ocorreram, pois a fundamentação das sentenças nos tribunais chilenos se embasava em 

critérios de caráter discriminatório tendo em vista a pertença étnica dos então réus. A CIDH 

concordou com a fundamentação e afirma que a metodologia para que se possa averiguar a 

existência ou não desse tipo de violação era a partir da análise da motivação da decisão 

judicial em questão. 

A Corte Interamericana retoma o artigo 1.1
23

 da Convenção, afirmando que ele 

possui caráter geral, com conteúdo que se espraia por todo o tratado. A partir desse aspecto, 

portanto, decorre a obrigação de os Estados Partes respeitarem e garantirem a fruição plena e 

                                                 
20

 Para saber mais sobre a FIDH, ver: https://www.fidh.org/es. Ver também entrevista de advogada da FIDH 

sobre o Caso Norín Catrimán Vs. Mapuche: https://www.youtube.com/watch?v=nKcGPvEQDlk  
21

 Para saber mais sobre o CEJIL, ver: https://www.cejil.org/  
22

 Em sede de sentença <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf>, a Corte 

Interamericana esclarece seu entendimento quanto à acepção do princípio de igualdade perante a lei e a não 

discriminação. Vejamos: 

“197. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad 

se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de 

la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación
22

. 

La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el 

principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa 

el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. 

198. En cuanto al concepto de discriminación, cabe tomar como base las definiciones contenidas en el artículo 1.1 de 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Artículo 1.1 de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para concluir que 

discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en los motivos prohibidos que tenga 

por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera. 

199. El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a 

los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su 

aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma, respecto de la obligación de los 

Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un 

derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no 

discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe, pues protege el 

derecho a la “igual protección de la ley”, de modo que veda también la discriminación derivada de una desigualdad 

proveniente de la ley interna o de su aplicación. 

200. La Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una 

justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. 

201. Además, la Corte ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera 

vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están 

obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el 

Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, 

mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.” 
23

 Ver nota de rodapé de nº 27. 

https://www.fidh.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=nKcGPvEQDlk
https://www.cejil.org/
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livre dos direitos e liberdades assinalados pela Convenção, não havendo espaço para 

discriminação.  

Outro dispositivo suscitado é o artigo 24
24

 desse tratado, com base em que é vedada a 

discriminação
25

 – tanto de fato como de direito – quanto aos direitos assegurados pela 

Convenção Americana, bem como quanto aos direitos inseridos na legislação aprovada pelo 

Estado. Isto é, a Convenção veda discriminação oriunda de lei interna ou que decorra de sua 

aplicação. 

Abarcada pelo termo “qualquer outra condição social” inscrito no artigo 1.1 da 

Convenção, o Tribunal estipulou que a origem étnica das pessoas é uma categoria objeto de 

proteção. Dessa forma, o tratado veda quaisquer atos ou práticas discriminatórias fundadas na 

etnia da pessoa. 

Deriva daí a compreensão de que nenhuma lei interna (ou desdobramentos de sua 

aplicação), decisão ou conduta de direito interno (de particulares, ou oriunda de agentes 

estatais) pode mitigar ou cercear por completo os direitos de quaisquer pessoas com base em 

sua origem étnica. 

Quanto à alegação de aplicação discriminatória e seletiva da Lei Antiterrorismo 

contra membros do Povo Mapuche, o Tribunal se limitou à análise de decisões judiciais. 

Constatou-se que no período entre 2000 e 2013 a maioria das vezes (12 dentre as 19) em que 

a legislação antiterror foi acionada as pessoas imputadas possuíam origem Mapuche ou 

estavam relacionadas a reivindicações por terras desse Povo. A Corte concluiu que, embora se 

tenha notado maior aplicação da Lei nº 18.314 em prejuízo de membros do Povo Indígena 

Mapuche, não se pode afirmar de maneira categórica e automática que tal aplicação se deu de 

forma seletiva, como alegado pela defesa e pela CIDH. É dizer, não haveria elementos fáticos 

suficientes que pudessem comprovar a aplicação seletiva dessa legislação antiterror contra 

membros do Povo Mapuche
26

. 

                                                 
24

 Artigo 24.  Igualdade perante a lei 

 

            Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual proteção 

da lei. 
25

 Para o conceito de discriminação utilizado pela Corte, ver parágrafos 198 e seguintes da nota de rodapé de 

número 29. 
26

 Em voto dissidente conjunto, os juízes MANUEL E. VENTURA ROBLES e EDUARDO FERRER MAC-

GREGOR POISOT, apresentam entendimento diverso, em que pugnam pelo reconhecimento de aplicação 

seletiva e discriminatória da legislação contra membros do Povo Mapuche, uma vez que as sentenças penais 

condenatórias teriam se fundado em noções preconceituosas e predispostas a enxergar o setor da população 

membro dessa etnia como um problema. Vejamos: 

“5. Al respecto, nos parece preciso recordar que la Corte examinó si la presunción legal del elemento subjetivo 

del tipo establecida en el artículo 1 de la Ley -2- 2 Antiterrorista (Ley N° 18.314) entrañaba una violación al 

principio de legalidad y al principio de presunción de inocencia, al establecer que “[s]e presumirá la finalidad de 
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A Corte IDH também tratou da alegação de que as sentenças penais condenatórias 

internas encontravam-se construídas a partir de estereótipos e preconceitos étnicos e sociais. 

Ao fazê-lo, asseverou que a aplicação discriminatória da lei se dá quando o juiz/tribunal 

realiza uma condenação tomando por base estereótipos negativos em que determinado grupo 

étnico é vinculado à noção de terrorismo no sentido de se fixar algum elemento da 

responsabilidade penal. Neste tema, a Corte considerou ter havido violação ao princípio da 

igualdade e não discriminação, pois as condenações estariam fundadas nesses ditos 

esterótipos. 

 

 

1.3.3 O direito (da defesa) de interrogar testemunhas 

 

 

A Corte Interamericana compreende que a reserva de identidade para testemunhas é 

algo que restringe a fruição do direito que a defesa possui de interrogar essas mesmas 

testemunhas. Sem conhecer a identidade das testemunhas, a defesa não dispõe de meios para 

aferir se a declaração dada por elas é verdadeira ou não, tampouco consegue tentar verificar a 

confiabilidade dessas pessoas, se elas podem ter agido movidas por concepções 

preconceituosas, ou ainda se há algum grau de inimizade com relação às vítimas. 

                                                                                                                                                         
producir dicho temor en la población en general, salvo que const[ara] lo contrario”, cuando el delito se cometiera  

mediante el uso de los medios o artificios indicados en esa misma norma (entre ellos “artificios explosivos o 

incendiarios”).1 La Corte concluyó que la referida presunción de que existe la intención “de infundir temor en la 

población en general” cuando se dan determinados elementos objetivos es violatoria del principio de legalidad 

consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana y de la presunción de inocencia prevista en su artículo 

8.2; y concluyó que su aplicación en las sentencias que determinaron la responsabilidad penal de las ocho 

víctimas de este caso vulneró tales derechos protegidos en los artículos 9 y 8.2 de la Convención.  

6. El motivo de la disidencia en lo que respecta al referido párrafo 229 de la Sentencia consiste en que no 

contiene un razonamiento de cómo esa presunción legal, que ni siquiera se alega que fuera discriminatoria, 

habría influido negativamente en la imparcialidad de los jueces. Por el contrario, estimamos que la imparcialidad 

de los jueces que conocieron estas causas penales innegablemente se puso en entredicho en relación con lo 

resuelto en las sentencias condenatorias respecto de las cuales la Corte declaró violado el artículo 24 de la 

Convención Americana.  

7. En efecto, debe recordarse lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la 

Comisión”) en su Informe de Fondo, relativo a que la violación a la imparcialidad se produjo debido a que los 

jueces que dictaron las sentencias condenatorias de las ocho presuntas víctimas “efectua[ron] una valoración y 

calificación de los hechos con base en conceptos preconstituidos sobre el contexto que los rodeó, y al haber 

adoptado su decisión condenatoria aplicando dichos prejuicios”. Según la Comisión “los jueces del Tribunal 

de Juicio Oral en lo Penal guardaban nociones preconcebidas sobre la situación de orden público asociada al así 

llamado ‘conflicto Mapuche’, prejuicios que los llevaron a dar por probado que en la IX Región se desarrollaban 

procesos de violencia dentro de los cuales se ‘insertaban’ los hechos investigados, y asimismo a reproducir, en 

forma casi textual, el razonamiento que ya se había aplicado a la valoración de la conducta individual en otro 

proceso penal previo”.2” 
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Essa reserva de identidade quanto às testemunhas foi utilizada nos processos de 

Ancalaf Llaupe, Norín Catrimán e de Pichún Paillalao. Esse instituto encontra-se no 

ordenamento chileno sob a alegação de salvaguardar os direitos à vida, à segurança pessoal à 

liberdade das testemunhas. A conclusão da CoIDH, entretanto, conduz ao entendimento de 

que o uso dessa medida processual foi responsável pela violação do já mencionado direito que 

a defesa dispõe de interrogar as testemunhas. 

O entendimento da Corte é o de que há requisitos para que a reserva de identidade 

não viole o direito da defesa nos casos concretos. Nesse sentido, essa medida deveria observar 

os princípios de proporcionalidade e de necessidade como bases para realizar o controle 

judicial. Ademais, esse instituto deveria ser acionado como uma medida de exceção, em que 

fosse verificada situação de risco concreto para a testemunha. Deveria também haver uma 

análise do quão afetado foi o direito da defesa ao se lançar mão de medidas – e se houve 

medidas de contrapeso para equilibrar a situação. Por fim, o Tribunal assinala que em 

nenhuma hipótese a condenação penal pode estar fundamentada exclusivamente por 

depoimentos colhidos sob a égide da reserva de identidade de testemunhas – o que ocorreu no 

caso da condenação de Pichún Paillalao. 

No caso em que houve a condenação de Víctor Ancalaf Llaupe, não houve 

motivação particular para o uso da reserva de identidade, remeteu-se somente aos dispositivos 

legais aplicáveis. 

Nesse caso, recaía um caráter especialmente inquisitorial ao processo, em virtude da 

aplicação do Código de Procedimiento Penal chileno de 1906 – com base em que o processo 

se dividia nas fases sumária e plenária.  Portanto, Ancalaf Llaupe não somente não teve 

conhecimento acerca da identidade das testemunhas, como tampouco teve acesso ao conteúdo 

de seus depoimentos. Por essa razão, não era possível o requerimento de controle de 

legalidade desses atos, haja vista que o senhor Víctor Llaupe não possuía conhecimento da 

existência dos mesmos.  

A Corte Interamericana analisou o caso e descobriu que as provas que serviram de 

base para a condenação foram fundamentalmente o depoimento de quatro testemunhas, dentre 

as quais três possuíam suas identidades ocultadas. Tal fato inviabilizou o direito de defesa 

adequado, em uma violação frontal ao artigo 8.2.f
27

, em análise conjunta com o artigo 1.1, 

ambos da Convenção Americana. 

                                                 
27

 Artigo 8.  Garantias judiciais 
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Já no caso em que Norín Catrimán e Pichún Paillalo foram condenados, a reserva de 

identidade das testemunhas – incluindo a vedação a captar suas imagens por quaisquer meios 

– fundou-se nos artigos 15 e 16
28

 da Lei Antiterrorismo e 307 e 308
29

 do Código Processual 

                                                                                                                                                         
            2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 

mínimas: 

  

f.    direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como 

testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; 

  
28

  Artículo 15.- Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en el  

Código Procesal Penal, si en la etapa de investigación el Ministerio Público estimare, por las circunstancias  

del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, como  

asimismo de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados  

por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección  

que resulten adecuadas. 

    Para proteger la identidad de los que intervengan en el procedimiento, su domicilio, profesión y lugar de  

trabajo, el fiscal podrá aplicar todas o alguna de las siguientes medidas: 

    a) que no conste en los registros de las diligencias que se practiquen sus nombres, apellidos,  

profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su  

identificación, pudiendo utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos. 

    b) que su domicilio sea fijado, para notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal,  

debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y 

    c) que las diligencias que tuvieren lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba  

comparecer el testigo o perito protegido, se realicen em un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía, y  

de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo. 

    Cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía la revisión de las medidas resueltas  

por el Ministerio Público. 

 
    Artículo 16.- El tribunal podrá decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidade de testigos 

o peritos protegidos, o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo, podrá decretar  

la prohibición para que sean fotografiados, o se capte su imagen a través de cualquier otro medio. 

    La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado  

medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere  

difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a  

cincuenta ingresos mínimos. 

 
29

  Artículo 307.- Individualización del testigo. La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los 

antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, 

profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en 

leyes especiales. 

     Si existiere motivo para temer que la indicación pública de su domicilio pudiere implicar peligro para el 

testigo u otra persona, el presidente de la sala o el juez, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a 

dicha pregunta durante la audiencia. 

     Si el testigo hiciere uso del derecho previsto en el inciso precedente, quedará prohibida la divulgación, en 

cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. El tribunal deberá decretar esta 

prohibición. La infracción a esta norma será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 

240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información. En caso que la 

información fuere difundida por algún medio de comunicación social, además se impondrá a su director una 

multa de diez a cincuenta ingresos mínimos mensuales. 

     Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá disponer medidas 

especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare. Dichas medidas durarán el tiempo 

razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario. 

     De igual forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren 

procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección. 
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Penal chileno. A pedido do Ministério Público chileno, o Juiz de Garantia de Traiguén deu 

provimento ao requerimento de reserva de identidade. 

Em primeira audiência, as testemunhas deram seus depoimentos tendo suas 

identidades ocultadas com o auxílio de um biombo e de equipamento que altera a voz de 

quem o utiliza. Ainda assim foi possível para a defesa realizar a inquirição.  

Na segunda, decorrente da declaração de nulidade da primeira, permitiu-se aos 

representantes legais saber as identidades das testemunhas, desde que não as revelasse para os 

representados. 

A Corte Interamericana compreendeu que as ações de contrapeso utilizadas foram 

suficientes para que o direito a interrogar as testemunhas tivesse sido garantido; e que o 

controle judicial dessa reserva de identidade não se deu de maneira adequada, uma vez que 

não restou demonstrada a necessidade da medida, tampouco o perigo concreto para as 

testemunhas.  

Quanto ao fato de as condenações terem sido exclusivamente fundamentadas em 

depoimentos dessas testemunhas, a conclusão do Tribunal não é a mesma para os condenados. 

No caso de Pichún Paillalao, a CoIDH pugnou pela existência de violação do direito 

assegurado no artigo 8.2.f, em análise conjunta com o artigo 1.1, ambos da Convenção 

Americana . Isso ocorreu, pois aqui a condenação como autor de ameaça de incêndio 

terrorista foi baseada somente nos depoimentos de testemunha de identidade oculta. 

O mesmo não ocorreu com Norín Catrimán. Condenado por ameaça de incêndio 

terrorista, a responsabilização do autor não se fundou exclusivamente nesse tipo de 

testemunho. Ademais, o entendimento da Corte se deu no sentido de que a inexistência de um 

controle judicial eficaz para o caso não foi suficiente para se falar em violação ao artigo 8.2.f 

da Convenção. 

 

 

1.3.4 O direito de recorrer de sentença penal condenatória perante instância superior 

 

 

Assegurado pelo artigo 8.2.h
30

 da Convenção, o direito de recorrer de sentença penal 

condenatória perante instância superior é construção jurisprudencial já consolidada pela 

                                                 
30

 Artigo 8.  Garantias judiciais 
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Corte. Esta fixa alguns parâmetros que devem ser observados por um recurso – em âmbito 

ordinário – para que se possa falar em respeito a esse artigo: (i) toda pessoa condenada deve 

ter acesso a recurso; (ii) este deve ser assegurado em momento anterior a que a sentença 

transite em julgado; (iii) os requisitos de admissibilidade não devem configurar verdadeiras 

barreiras que na realidade impossibilitem acesso ao recurso; (iv) deve configurar meio 

apropriado e eficaz para protestar contra a sentença condenatória e objetivar sua correção; (v) 

deve permitir reexame de matéria fática e probatória, ademais de todos os fundamentos legais 

que serviram de sustento à sentença – submetendo a sentença a controle e respeitando as 

garantias processuais. 

Para os casos de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún 

Paillalao, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio 

Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán e Patriciia Roxana Troncoso Robles, em 

que se aplicou o Código Penal de 2000, o Tribunal buscou verificar se se haviam respeitado 

os requisitos exigidos pelo dispositivo da Convenção Americana, haja vista que o único 

recurso previsto nesse código com as finalidades mencionadas era o “recurso de nulidad”.  

No processo penal em que figuraram como ré e réus Patricia Roxana Troncoso 

Robles, Florencio Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo 

Licán e José Benicio Huenchunao Mariñán, houve condenação por delito de incêndio 

terrorista. Essas cinco pessoas interpuseram recursos de nulidade, que não foram acatados 

pela Corte de Apelações de Temuco. 

Para a Corte Interamericana, o artigo 8.2.h da Convenção foi violado nesse 

particular, uma vez que a rejeição do recurso por parte da Corte de Apelações não procedeu a 

um reexame de matéria fática e probatória, tampouco houve reanálise dos fundamentos legais 

da sentença. 

 No processo penal em que os réus eram Pichún Paillalao e Norín Catrimán, estes 

foram parcialmente condenados em sentença exarada pelo “Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal de Angol”. Dessa decisão, interpuseram recursos de nulidade que foram julgados pela 

“Sala Segunda” da Corte Suprema de Justiça e não obtiveram provimento. 

Para a CoIDH, o direito a recorrer de sentença penal condenatória foi violado, uma 

vez que a decisão recorrida não foi reanalisada em sua integralidade. Isto é, os fatos do caso 

não foram revolvidos, as provas não foram reavaliadas quanto sua credibilidade para fundar a 

                                                                                                                                                         
            2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 

mínimas: 

            h.      direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 
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condenação, nem mesmo houve o reexame quanto às especulações jurídicas acerca da 

tipicidade ou o confronto dessas considerações com o conjunto fático-probatório. 

Como decorrência da violação do artigo 8.2.h, as pessoas condenadas alegaram 

descumprimento do dever de adotar disposições de direito interno (artigo 2 da Convenção 

Americana). A Corte assevera que o Chile não violou tal dever, tendo em vista a inexistência 

de elementos suficientes para se afirmar que o artigo 374.e)
31

 do Código Processual Penal 

Chileno não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 8.2.h para um recurso eficaz e 

apropriado. 

 

 

1.3.5 O direito à liberdade pessoal 

 

 

Reafirmando sua jurisprudência
32

, a Corte traz em sua sentença as condições que 

devem ser observadas quanto ao uso de medidas privativas de liberdade. Destacam-se: o 

caráter não punitivo, mas de medida cautelar (deve perseguir fins legítimos e afetos ao 

processo); deve haver um conjunto probatório bastante para sustentar tal medida; sujeição a 

revisão periódica dessa medida
33

; previsão legal e não arbitrária (deve estar harmonia com a 

Convenção Americana). 

À exceção da decisão que resolveu manter a prisão preventiva de Juan Patricio 

Marileo Saravia, a CoIDH concluiu que não foram respeitados os requisitos anteriormente 

mencionados.  

A Corte sublinha também que a condição de indígena de 7 das 8 vítimas do caso não 

foi levada em consideração pelos tribunais chilenos quando das condenações. Prisões 

preventivas alongadas no tempo podem desencadear em danos de difícil reparação para essas 

pessoas, se se tem em mente as especificidades na formação sócio-cultural e do modo de vida 

dessas pessoas em comparação com a generalidade da população. E os reflexos podem ser 

                                                 
31

Artículo 374.- Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: 

   (...) 

     e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), 

d) o e); 

 
32

 Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, párr. 77; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, párr. 

101-103 y 107; Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, párr. 111; Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, párr. 111 y 

115, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159 y 163; Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74. 
33

 Caso Norín Catrimán y Otros Vs. Chile, párr. 311. 
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estendidos às comunidades, uma vez que Norín Catrimán, Pichún Paillalao (Lonkos) e 

Ancalaf Llaupe (Werkén) ocupam posições de liderança. 

Portanto, a compreensão da Corte Interamericana foi no sentido de que houve 

violação ao direito de liberdade pessoal, assegurada pela Convenção Americana em seu artigo 

7.1, 7.2 e 7.3
34

 (analisado em conjunto com o artigo 1.1).    

Quanto à consequente alegação de descumprimento do dever de adequação do direito 

interno, a Corte concluiu que a manutenção das medidas de prisão, fundadas na noção de 

perigo para a segurança da sociedade pode possuir uma acepção conforme a Convenção 

Americana, não possuindo uma leitura, “em essência”, contrária. Por esse motivo, a CoIDH 

compreendeu não ter havido violação ao artigo 2 da Convenção, no que tange a violação do 

artigo 7 da mesma. 

 

 

1.3.6 O direito à liberdade de pensamento e de expressão 

 

 

Norín Catrimán, Ancalaf Llaupe e Pichún Paillalao foram condenados nas penas 

acessórias do artigo 9º da Carta Magna chilena. Esse dispositivo constitucional prevê 

inabilitação por 15 anos para o envolvimento em atividades relativas à difusão de opinião e 

pensamento.  

 

Artículo 9º - El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a 

los derechos humanos. 

Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. 

Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince 

años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de 

rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones 

de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o 

administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con 

la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de 

organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, 

profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho 

plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por 

mayor tiempo establezca la ley. – grifo nosso. 

                                                 
34

 Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 

  

            1.     Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 

  

            2.    Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas 

pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 

  

            3.     Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 
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Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y 

no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto 

particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. – grifo 

nosso 

 

O fato de não haver uma correspondência proporcional entre a situação do caso sob 

análise e de estarem as sentenças condenatórias baseadas em legislação que viola garantias 

processuais e o princípio da legalidade, a Corte Interamericana entendeu descabida a pena 

acessória que limita e reduz a possibilidade de exercício do direito à liberdade de pensamento 

e expressão das três vítimas anteriormente mencionadas. 

O Tribunal também pontua o fato de que a circunstância se agrava particularmente se 

consideramos que os alvos desse cerceamento de direitos são lideranças e autoridades 

tradicionais do Povo indígena Mapuche. É dizer, a condenação, nesse particular, se traduz em 

um empecilho à atuação dessas pessoas em suas tarefas de representar a comunidade – que 

envolve ocupar funções e atuar ativamente em meios de comunicação social para a difusão de 

opiniões, informações e ideias. 

Essa violação à liberdade de pensamento e de expressão constitui um perigoso 

precedente, pois, para a Corte, emerge daí um potencial de intimidação quanto ao exercício 

desses mesmos direitos por parte de outros indígenas Mapuche. Espraia-se um temor dentro 

da comunidade que a atuação de membros dessa comunidade será alvo de represálias nesse 

mesmo sentido, a exemplo da aplicação inadequada da Lei Antiterrorismo nesse caso. Como 

consequência, pode ser inibida a participação de pessoas engajadas em protestos sociais 

reivindicatórios de direitos – como o direito a terras – para essa parcela da população. 

Logo, o Tribunal decide que o Chile agiu em contrariedade ao artigo 13.1
35

 

(analisado em conjunto com o artigo 1.1) da Convenção Americana. 

 

 

1.3.7 Os direitos políticos 

 

 

                                                 
35

 Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 

  

            1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a liberdade 

de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou 

por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
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Nos termos do artigo 28 do Código Penal chileno e do artigo 9º da Constituição 

Política do país, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Segundo Aniceto Norín Catrimán e Pascual 

Huentequeo Pichún Paillalao foram condenados a penas acessórias restritivas de seus direitos 

políticos. Em conformidade com o dispositivo constitucional, pessoas responsabilizadas por 

delitos terroristas serão inabilitadas pelo período de 15 anos para ocupar funções ou cargos 

públicos sejam elas pela via de eleições ou não. Já o artigo da Lei Penal estabelece a 

inabilitação dos direitos políticos enquanto durar a condenação. Vejamos: 

 

Art. 28.  Las penas de presidio, reclusión y confinamento, extrañamiento y 

relegación mayores, llevan consigo la de inhabilitación absoluta perpetua para 

cargos y oficios públicos profesores titulares  mientras dure la condena. – grifo 

nosso. 

 

Artículo 9º - El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a 

los derechos humanos. 

Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. 

Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince 

años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o 

de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos 

funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser 

director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas 

con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de 

organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, 

profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho 

plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por 

mayor tiempo establezca la ley. 

Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y 

no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto 

particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. – grifo 

nosso. 

 

As demais vítimas foram condenadas à inabilitação de seus direitos políticos somente 

quanto ao disposto no artigo 28 do referido Código Penal. 

Frente a essa conjuntura, a CoIDH concluiu que a aplicação desse tipo de pena, além 

de configurar um cerceamento bastante profundo dos direitos políticos, vai de encontro com o 

princípio da proporcionalidade. Isso ocorre na medida em que a participação da vida pública é 

vetada de modo tão grave – o direito ao sufrágio é negado, possibilidade de acessar cargos 

públicos é impedida, entre outros – e por um lapso temporal já estipulado extremamente 

alongado (15 anos). 

A Corte ainda assinalou que essa restrição de direitos é ainda mais danosa quando 

levamos em consideração a condição de líderes e dirigentes tradicionais ocupada por Aniceto 

Norín Catrimán, Víctor Ancalaf Llaupe e Pascual Pichún Paillalao. Com essa pena, esses 

representantes tiveram obstadas suas participações na direção de funções públicas de 



    31 
 

entidades estatais que desenvolvem ações voltadas à proteção e desenvolvimento do Povo 

indígena Mapuche. 

Nesses casos, não somente direitos individuais dessas pessoas foram violados, 

também o foram os de membros da comunidade Mapuche que eles representavam. Ao não 

poderem ocupar seus cargos e exercer suas funções regularmente, toda uma coletividade teve 

seus interesses afetados, pois essas lideranças representavam interesses de suas comunidades 

frente a outras comunidades Mapuche e frente a comunidade chilena como um todo. 

Portanto, o Tribunal compreendeu haverem sido violados os direitos políticos de 

todas as vítimas do caso, com fulcro no artigo 23
36

 (consubstanciado com o artigo 1.1) da 

Convenção Americana. 

 

 

1.3.8 O direito à integridade pessoal 

 

 

 A Corte Interamericana sentenciou no sentido da não ocorrência de violação 

autônoma ao direito à integridade pessoal, disposto no artigo 5.1
37

 da Convenção Americana 

sobre os Direitos Humanos. 

 

 

1.3.9 O direito à proteção da família 

 

                                                 
36

 Artigo 23.  Direitos políticos 

  

            1.     Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 

  

  a.     de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente 

eleitos; 

  

  b.     de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por 

voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e 

  

 c.      de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 

  

           2.      A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, 

exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou 

condenação, por juiz competente, em processo penal. 
37

 Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 

  

1.         Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 

 



    32 
 

 

A CoIDH condenou o Chile pela violação ao direito à proteção da família contra a 

vítima Víctor Manuel Ancalaf Llaupe. Este realizava o cumprimento de pena privativa de 

liberdade em uma penitenciária localizada na cidade de Concepción. Esta cidade se encontra a 

mais de 250km de distância de Temuco, local em que sua família e comunidade se 

encontravam.  

Frente a esse cenário, tanto a vítima, como sua esposa e seu advogado realizaram 

pedidos para que ocorresse a transferência do recluso para estabelecimento prisional mais 

próximo de sua família e moradia. Para sua esposa e cinco filhos, realizar frequentemente essa 

viagem para uma outra cidade distante implicava em um aumento considerável no custo de 

vida. 

A despeito do exposto por vítima, família, advogado e também e pela Polícia Militar 

chilena (“Gendarmería”)
38

, a Corte de Apelações da cidade de Concepción negou os pedidos 

sem fundamentar sua decisão. 

Restou configurada, portanto, violação aos artigos 17.1
39

 e 1.1
40

 da Convenção 

Americana por parte do Estado. Este, na posição de garante, deveria ter prezado pela 

salvaguarda do direito à proteção da família, uma vez que as visitas configuram um elemento 

fundamental componente desse direito. Com as visitas que o recluso recebe é que ele tem 

contato com o mundo externo e recebe apoio (afetivo, emocional, financeiro). Essa negativa 

por parte do Estado contribuiu fortemente para o desgaste de relações familiares e para o 

aprofundamento de sentimentos como o de preocupação e impotência da vítima. 

Em face disso, o Tribunal tratou do tema e afirmou que respeitar os dispositivos 

legais mencionados anteriormente passa pela adoção de medidas que facilitem o acesso aos 

                                                 
38

 “no exist[ían] inconvenientes para que el interno [...fuera] trasladado a la Unidad Penal de Temuco, ya que el 

citado vive y cuenta  con el [a]poyo [f]amiliar em dicha ciudad”. Caso Norín Catrimán y Otros Vs. Chile, p. 48. 
39

 Artigo 17.  Proteção da família 

  

            1.       A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo 

Estado. 

40
 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 

  

            1.         Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 

reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
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familiares da pessoa que cumpre pena; além de, facilitar o deslocamento de reclusos e seus 

familiares.  

 

 

1.3.10 Reparações e custas 

 

 

Ao condenar o Estado chileno, a Corte IDH considerou haver necessidade de 

reparações às vítimas. Dentre elas, o Tribunal compreendeu que a própria sentença seria uma 

forma de reparação. Ademais, listou que o Estado cumprisse as seguintes determinações: 

(a) A adoção de todos os meios judiciais, administrativos e demais vias possíveis para que 

deixe sem efeito a integralidade da sentença condenatória exarada contra todas as 8 vítimas do 

caso; 

(b) Caso solicitado pelas vítimas, fornecer-lhes imediata e gratuitamente tratamento 

médico, psicológico e psiquiátrico; 

(c) Conferir publicidade (radiodifusão e outros meios) à Sentença emitida pela Corte nos 

termos dispostos na mesma; 

(d) Conceder bolsas de estudos em instituições públicas chilenas para os/as filhos/as das 

vítimas, caso assim o demandem; 

(e) Promover regulação clara e precisa da medida processual de proteção às testemunhas 

no que se refere à reserva de identidade, garantido que essa medida seja uma exceção, e que 

esteja sujeita ao controle judicial tomando por base os princípios da necessidade e da 

proporcionalidade. Ademais, estabeleceu-se que esse meio de prova não pode ser utilizado em 

grau de decisão como fundamento de uma condenação, devendo haver medidas 

correspondentes que funcionem como um contrapeso; 

(f) Efetuar pagamento de danos materiais e imateriais a todas vítimas tendo conforme 

estabelecido na Sentença; 

(g) Efetuar o pagamento dos valores fixados na Sentença para fins de restituição de custas 

e gastos por parte das vítimas. 

 

Apesar da alínea “g”, o Tribunal determinou que o Chile também deve restituir ao 

Fundo de Assistência Legal de Vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos o 

montante dispendido no decorrer da tramitação do processo. 

No exercício de suas atribuições e em conformidade com a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, a Corte realiza a supervisão do cumprimento da sentença prolatada, 

dando por concluso o caso na medida em que a mesma seja observada em sua integralidade. 

Finalmente, após a Corte ter analisado e prolatado sentença com relação aos quesitos 

alegados por violação ao princípio da legalidade e o da presunção de inocência; ao direito a 
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julgamento por juiz/tribunal imparcial; ao direito à igualdade perante a lei; ao direito (da 

defesa) de interrogar testemunhas; ao direito de recorrer de sentença penal condenatória 

perante instância superior; ao direito à liberdade pessoal; ao direito à liberdade de pensamento 

e de expressão; aos direitos políticos; ao direito à integridade pessoal e ao direito à proteção 

da família com relação às vítimas do caso trazido, algumas breves considerações merecem ser 

feitas. 

A CoIDH atuou bem em grande parte da decisão no sentido de apontar para o Chile a 

necessidade de adotar procedimentos democráticos, o que é importante tendo em vista que, 

assim como em outros países da região latino-americana e em diversas outras regiões do 

mundo, algumas heranças de regimes autoritários persistem. Um exemplo disso é o fato de a 

Constituição chilena (1980) ser a da ditadura, não há uma ruptura direta com o momento 

autoritário.
41

 

A decisão da Corte possui acertos, como o fato de ter apontado pela garantia dos 

direitos políticos das vítimas do presente caso – adicione-se a isso uma análise bastante 

relevante realizada acerca das atividades dos líderes do movimento mapuche, reconhecendo 

que a violação aos direitos daqueles ultrapassa o âmbito individual, possuindo reflexos no 

modo de vida de toda uma coletividade. Entretanto, uma das críticas que podem ser 

direcionadas à Corte e que pode ser notada no voto dissidente dos juízes MANUEL E. 

VENTURA ROBLES e EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT, é o fato de que 

deveria ter sido reconhecida a aplicação seletiva e discriminatória da legislação contra 

membros do Povo Mapuche. 

                                                 
41

No próximo capítulo trataremos de questões relativas à legislação de exceção e um dos exemplos será o do 

USA Patriot Act. A distinção que se pode fazer nesses casos é o fato de que a legislação de exceção 

estadunidense é algo “novo” que está sendo produzido. 
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CAPÍTULO 2: OS DISCURSOS SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E A LEGISLAÇÃO 

ANTITERROR 

 

 

Los terroristas bailan  

la cueca final. 

Bailan las leyes 

cantando el himno nacional
42

 

RAYEN KIVEH “POETA” 

 

 

2.1 A conjuntura pós-11 de setembro e sua relação com o conceito de estado de exceção 

em Agamben 

 

 

Como trataremos neste tópico, foi possível notar uma série de acontecimentos 

relacionados ao modo de governo após os ataques de 11 de setembro vai ao encontro dos 

conceitos trabalhados por AGAMBEN em sua obra Estado de exceção.  

Para o autor, esse termo técnico serviria a um conjunto coerente de fenômenos a que 

se proponha a definir. Enquanto na Alemanha, no sentido de estado de necessidade, a 

nomenclatura era Ausnahmenzustand, Notstand; na Itália se traduzia nos decretos de urgência; 

na França, pelo estado de sítio (político ou fictício – état de siège fictif) e na doutrina anglo-

saxônica, referida pelos termos martial law, emergency powers.  

O estado de exceção moderno, que tem nessa concepção de suspensão da ordem 

constitucional pela primeira vez trazida na Constituição de 22 de Frimário, do ano VIII, em 

seu art. 92, demonstra ser originário de uma tradição democrático-revolucionária – não da 

absolutista. Esse instituto constituiria o que Schmitt nomeava estado “kenomatico” – relativo 

a um vazio de direito. 

Essa naturalização de uma ordem jurídica que contem em si a suspensão de direitos, 

configurando-se como regra, como uma estrutura jurídico-política estabelecida, se consolida 

como paradigma de governo – principalmente no contexto das Guerras Mundiais, em que as 

democracias europeias se encontram bastante debilitadas. A partir daí, tem-se com a expansão 

                                                 
42

Trecho de poema intitulado “Baila la muerte”, da artista mapuche Rayen Kiveh “Poeta”. 

(http://unocaediezselevantaran.blogspot.com.br/2008/02/rayen-kvyeh-poeta.html)  

http://unocaediezselevantaran.blogspot.com.br/2008/02/rayen-kvyeh-poeta.html
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dos poderes do executivo – e do estado de exceção, simultaneamente – o que Schmitt alcunha 

de ditadura constitucional
43

. 

Essas disposições relativas a estado de sítio, lei marcial, poderes de emergência 

constitucional, dentre outros, configuram mecanismos que beiram o ditatorial e abrem o 

caminho para sistemas totalitários. Nesse sentido, as respostas ao 11 de setembro se mostram 

como bons exemplos – tendo efeitos para além dos EUA, reverberando por grande parte do 

globo. 

A military order
44

, promulgada pelo então presidente dos EUA, autoriza a detenção 

por período indefinido, além de estabelecer o processo em face das military commissions dos 

não-cidadãos que sejam não mais que suspeitos de envolvimento com atividades terroristas. 

Outro exemplo é o USA Patriot Act,
45

 promulgado pelo Senado, e que confere ao Attorney 

General a prerrogativa de manter encarcerado o estrangeiro (alien) suspeito de se ter relação 

com práticas que possam por em risco a “segurança nacional” dos EUA. Aqui é possível notar 

um exemplo concreto da ideia trazida sobre estado de exceção e ditaduras constitucionais, em 

que o Executivo se expande e escapa ao controle dos demais poderes e da sociedade. 

 

(...) fica evidenciado, pela leitura de alguns dispositivos do USA Patriot Act, que a 

nova legislação significou a ratificação, pelo Congresso, dos fundamentos da 

política anti-terror do Executivo, que foram explicitados logo após os atentados. 

Recorde-se que a “diretriz Creppy”, recomendando fortemente a adoção de sigilo em 

casos de “interesse especial”, foi exarada no dia 21 de setembro de 2001. O Patriot 

Act veio , então, respaldar a expansão dos poderes de investigação do Executivo – e 

a limitação do controle exercido pelos demais poderes e pela sociedade em geral 

(PAIXÃO, 2004, P. 274). 

  

                                                 
43

 AGAMBEN remete esse termo a Schmitt em sua obra. Confira-se: “1.5 Entre 1934 e 1948, diante do 

desmoronamento das democracias europeias, a teoria do estado de exceção – que havia feito uma primeira 

aparição isolada em 1921, no livro de Schimtt sobre a ditadura (Schmitt, 1921) – teve um momento de especial 

sucesso; mas é significativo que isso tenha acontecido soba forma pseudomórfica de um debate sobre a chamada 

‘ditadura constitucional’. 

O termo – que já é utilizado pelos juristas alemães para indicar os poderes excepcionais do presidente do Reich 

segundo o art. 48 da Constituição de Weimar (Preuß, 1923) – foi retomado e desenvolvido por Frederick M. 

Watkins (‘The Problem of the Constitucional Dictatorship’, in Public Policy 1, 1940) e por Carl J. Friedrich 

(Constitutional Government and Democracy, 1941) e, enfim, por Clinton L. Rossiter (Constitutional 

Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies, 1948). Antes deles, é preciso ao menos mencionar 

o livro do jurista sueco Herbert Tingsten: Les Pleins pouvoirs. L’expansion des pouvoirs gouvernamentaux 

pendant après la Grande Guerre (Tingsten, 1934). Esses livros, muito diferentes entre si e, em geral, mais 

dependentes da teoria schmittiana do que pode parecer numa primeira leitura, são, entretanto, igualmente 

importantes porque registram, pela primeira vez, a transformação dos regimes democráticos em consequência da 

progressiva expansão dos poderes do executivo durante as duas guerras mundiais e, de modo mais geral, do 

estado de exceção que as havia acompanhado e seguido.” (AGAMBEN, 2011, p. 17/18). 
44

 Para ver mais sobre as military comission, acessar http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html (em inglês). 
45

 Para ver mais sobre o USA Patriot Act, acessar: http://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm (em inglês). 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html
http://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm
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Outra situação é a condição singular em que se encontram os talibãs capturados no 

Afeganistão, por exemplo. Eles não gozam do Estatuto de Prisioneiro de Guerra (POW)
46

, 

como o indica a Convenção de Genebra, tampouco da legislação estadunidense – à qual um 

nacional acusado nos EUA teria direito. (AGAMBEN, 2011, p. 14) 

Não seriam, portanto, 

 

Nem prisioneiros nem acusados, mas apenas detainees, são objeto de dominação de 

fato, de uma detenção indeterminada não só no sentido temporal mas também 

quanto à sua própria natureza, porque totalmente fora da lei e do controle do 

judiciário. (AGAMBEN, 2011, p. 14) 

 

Vale ressaltar, nesse âmbito, que, para situações “excepcionais”, de urgência, é 

justificada a suspensão de garantias e direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, 

em nome da “segurança” – segurança de quem, pra quem, às custas de que e contra quem são 

algumas das indagações pertinentes. Torna-se evidente, portanto, que a exceção toma forma 

de regra e de procedimentos cotidianos, tendo em vista a constância cada vez maior em que se 

lança mão desse tipo de mecanismo.  

 

 

2.2 Quando a legislação antiterror e a legislação penal comum se aproximam: a 

continuidade da noção de inimigo 

 

 

Para compreender esse movimento de aproximação entre a legislação antiterror e a 

comum, é importante compreender conjuntamente a noção de inimigo. Isso se dá, pois esse é 

um conceito chave no que tange a prática de exceção na legislação penal, que tanto se 

configura em torno da “guerra ao terror” contra uma ameaça externa, bem como contra uma 

ameaça interna
47

. 

                                                 
46

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0849.htm  
47

 Note-se que a ameaça interna funciona muitas vezes como a figura do estrangeiro – imigrante ou descendente 

de imigrantes. Sobre isso, vejamos: “Este conceito bem preciso de inimigo remonta à distinção romana entre o 

inimicus e o hostis, mediante a qual o inimicus era o inimigo pessoal, ao passo que o verdadeiro inimigo político 

seria o hostis, em relação ao qual é sempre colocada a possibilidade de guerra como uma negação absoluta do 

outro ser ou a realização extrema de hostilidade. O estrangeiro, o estranho, o inimigo, o hostis, era quem carecia 

de direitos em termos absolutos, quem estava fora da comunidade” (SCHMITT apud ZAFFARONI, 2007, pp. 

21/22). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, após os ataques de 11 de setembro, criou-se uma mentalidade que pessoas de 

origem muçulmana – ainda que fossem estadunidenses – teriam uma inclinação ao terrorismo. Tal associação 

quase que automática repercutiu de forma tal que, como demonstrado no tópico 2.3 deste capítulo, houve 

reflexos na garantia de direitos dessas pessoas, que acabavam por ser tratadas como não-cidadãos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0849.htm
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Nesse sentido, para que se possa aplicar uma legislação que comporta a 

inobservância de garantias processuais dispensadas ao resto da população, é preciso 

inicialmente desumanizar determinado grupo alvo dessas medidas de exceção. Isto é, há de se 

construir um recorte que diferencie cidadãos (pessoas) de inimigos (não-pessoas). Não é 

retirar do inimigo todos seus direitos individuais, mas tratá-lo meramente como uma ameaça, 

um ente perigoso que precisa ser contido. “Não é a quantidade de direitos de que alguém é 

privado que lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim a própria razão em que essa privação 

de direitos se baseia” (ZAFFARONI, 2007, p. 18). 

Por esse aspecto, o direito penal do inimigo
48

, ao trabalhar com uma noção de 

inimigo em um continuum que pode se projetar tanto para fora de um país como para dentro – 

a depender da arbitrariedade de quem se encontre no poder –, deixa bastante tênue a distância 

entre legislação antiterror e comum, colocando-as em patamares semelhantes. 

Essa mesma prática de exceção, importante destacar, é aquilo que o Estado de direito 

carrega consigo e que é a causa de sua desconstituição em Estado absoluto. Vejamos:  

 

(...) para os teóricos – e sobretudo para os práticos – da exceção, sempre se invoca 

uma necessidade que não conhece lei nem limites. A estrita medida da necessidade 

é a estrita medida de algo que não tem limites, porque esse limites são estabelecidos 

por quem exerce o poder. Como ninguém pode prever exatamente o que algum de 

nós – nem sequer nós mesmo – fará no futuro, a incerteza do futuro mantém aberto o 

juízo de periculosidade até o momento em que quem decide quem é o inimigo deixa 

de considera-lo como tal. Com isso, o grau de periculosidade do inimigo – e, 

portanto, da necessidade de contenção – dependerá sempre do juízo subjetivo do 

individualizador, que não é outro senão o de quem exerce o poder. 

O conceito mesmo de inimigo introduz de contrabando a dinâmica da guerra no 

Estado de direito, como uma exceção à sua regra ou princípio, sabendo ou não 

sabendo (a intenção pertence ao campo ético) que isso leva necessariamente ao 

Estado absoluto, porque o único critério objetivo para medir a periculosidade e o 

dano do infrator só pode ser o da periculosidade e do dano (real e concreto) de seus 

                                                                                                                                                         
Entretanto, como já demonstrado no capítulo 1 pelo Caso Norín Catrimán y Otros Vs. Chile, vale notar que a 

figura do inimigo interno também pode ser direcionada a grupos e movimentos sociais que perturbam a ordem na 

medida em que reivindicam direitos. Esses também podem se enquadrar no conceito de estrangeiros para 

ZAFFARONI (2007, p. 22), uma vez que “O estrangeiro (hostis alienigena) é o núcleo troncal que abarcará 

todos os que incomodam o poder, os insubordinados, indisciplinados (...), que, como estranhos, são 

desconhecidos e, como todo desconhecido, inspiram desconfiança e, por conseguinte, tornam-se suspeitos por 

serem potencialmente perigosos”. 
48

 Para algumas considerações sobre o direito penal do inimigo, ver obra de Gunther Jakobs, de mesmo nome. 

Um trecho a seguir: “Quando no presente texto se faz referência ao Direito penal do cidadão e ao Direito penal 

do inimigo, isso no sentido de dois tipos ideais que dificilmente aparecerão transladados à realidade de modo 

puro: inclusive no processamento de um fato delitivo cotidiano que provoca um pouco mais que tédio - Direito 

penal do cidadão - se misturará ao menos uma leve defesa frente a riscos futuros - Direito penal do inimigo -, e 

inclusive o terrorista mais afastado da esfera cidadã é tratado, ao menos formalmente, como pessoa, ao lhe ser 

concedido no processo penal1 os direitos de um acusado cidadão. Por conseguinte, não se trata de contrapor duas 

esferas isoladas do Direito penal, mas de descrever dois pólos de um só mundo ou de mostrar duas tendências 

opostas em um só contexto jurídico-penal. Tal descrição revela que é perfeitamente possível que estas tendências 

se sobreponham, isto é, que se ocultem aquelas que tratam o autor como pessoa e aquelas outras que o tratam 

como fonte de perigo ou como meio para intimidar aos demais.” (JAKOBS, 2007, p. 21). 
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próprios atos, isto é, de seus delitos pelos quais deve ser julgado e, se for o caso, 

condenado conforme o direito. Na medida em que esse critério objetivo é 

abandonado, entra-se no campo da subjetividade arbitrária do individualizador do 

inimigo, que sempre invoca uma necessidade que nunca tem limites, uma Not que 

não conhece Gebot (ZAFFARONI, 2007, pp. 24/25). – grifos nosso. 

 

 

2.3 O caso americano e o déficit de garantias processuais: quando o discurso 

antiterror volta-se para dentro 

 

 

Como se pôde notar pelo tópico 2.1 deste capítulo, imediatamente após o 11 de 

setembro houve um recrudescimento no modus operandi das agências de investigação 

americanas. A condição de suspeito já era suficiente para que alguém seja objeto de detenção. 

E, nesse contexto, o suspeito preferencial era o estrangeiro, o imigrante. Este incorporava a 

figura do inimigo
49

, essa personificação do mal que justifica toda e qualquer medida em sua 

detenção.  

As medidas tomadas contra esses grupos, por mais arbitrárias que fossem, sofriam 

pouca (ou quase nenhuma) objeção por parte da opinião pública, pois essas pessoas 

representavam um elemento de desestabilização daquela ordem, acentuada pela noção de uma 

sociedade que aprende a ter medo. Portanto, “a perseguição inclemente dos Estados Unidos da 

América em relação aos comunistas, asiáticos, anarquistas e terroristas levantou pouca 

resistência de um público condicionado a temer os bárbaros que se aproximam dos portões” 

(FAHIM apud PAIXÃO, 2004, p. 276). 

 

 

2.3.1 O USA Patriot Act e três questões constitucionais que com ele emergem 

 

 

Essa situação, em que em nome da segurança são alterados os procedimentos legais e 

administrativos no tocante ao tratamento dispensado às pessoas imigrantes, faz emergir 

problemas e questionamentos de ordem constitucional. Para PAIXÃO, podemos falar em três 

questões constitucionais fundamentais que se colocam: o problema do devido processo legal 

(due process of law) frente às detenções arbitrárias realizadas pelo Executivo com base no 

                                                 
49

 O conceito de inimigo aqui é o mesmo tratado no item 2.2 deste capítulo. 
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Patriot Act; a expansão dos poderes do Executivo
50

 causando um déficit quanto aos meios de 

acesso ao Judiciário; e a questão da liberdade de imprensa que fica prejudicada, haja vista que 

os procedimentos de imigração e de deportação passaram a correr de maneira sigilosa (2004, 

pp. 275/276). 

O devido processo legal é parte constitutiva do constitucionalismo estadunidense, e 

trata da ideia de que ninguém poderá ter sua liberdade subtraída sem que haja o devido 

processo legal para tanto. Constante da Quinta Emenda da Constituição dos Estados Unidos, o 

devido processo pode ser compreendido a partir da noção de que 

 

Ninguém será detido para responder pela prática de crime capital, ou algum outro 

crime infamante, salvo por denúncia ou acusação perante um Grande Júri, 

excetuados os casos que, em tempo de guerra ou perigo público, ocorram nas forças 

de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço ativo; ninguém poderá ser ameaçado 

duas vezes pela prática do mesmo crime, em sua vida ou saúde; nem ser obrigado, 

em qualquer processo criminal, a servir de testemunha contra si mesmo; nem ser 

privado da vida, liberdade ou bens sem o devido processo legal; nem a propriedade 

privada poderá ser expropriada para uso público sem justa indenização (COX, 1998, 

p. 125). 

 

Portanto, o questionamento que se coloca é o de como o Poder Judiciário concilia 

essa Emenda com o USA Patriot Act. PAIXÃO traz o caso do julgado de Zadvydas e Ma
51

 

para exemplificar o estatuto das pessoas imigrantes nesse contexto. Esse caso trata de 

estrangeiros deportados que haviam sido condenados criminalmente, mas que já haviam 

cumprido pena. Não houve a repatriação, tampouco foram liberados: continuaram detidos por 

tempo indeterminado. Para o governo, não haveria ilegalidade nessa detenção indefinida após 

cumprimento de pena, uma vez que se aguardava a resolução dos trâmites para a deportação. 

(2004, p. 277) 

A Corte Suprema dos Estados Unidos, no julgamento do caso, entrou em divergência 

com o entendimento governamental quanto à possibilidade de detenção por tempo ilimitado e 

quanto à aplicabilidade do princípio do devido processo legal para os/as estrangeiros/as. 

Vejamos: 

 

                                                 
50

 Relembrar os conceitos trazidos no item 2.1, a partir de que concluímos que esse alargamento dos poderes do 

Executivo e que foge ao controle dos demais poderes carrega consigo o alargamento do estado de exceção e 

configura aquilo que em termo schmittianos tratamos por ditaduras constitucionais.  
51

 Esse caso é anterior ao advento do USA Patriot Act, contudo serve para análise, pois esse precedente estipula 

que o devido processo legal aplica-se a todas as pessoas (estrangeiras ou não) que se encontrem nos Estados 

Unidos. Embora um dos argumentos utilizados nesse caso para afastar a detenção por tempo indeterminado seja 

a inexistência de determinação por parte do Congresso, o advento posterior não parece suficiente para conferir 

constitucionalidade à norma. Isso, pois “percebe-se que a restrição da liberdade resultante da aplicação da lei 

anti-terror não está respaldada por garantias procedimentais efetivas” (PAIXÃO, 2004, p. 278). 
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Uma norma que permitisse detenção indefinida suscitaria sérias questões de ordem 

constitucional. A idéia de liberdade como proteção contra o encarceramento 

está no eixo central da liberdade protegida pela cláusula do devido processo 

legal. A detenção determinada pelo Governo viola o devido processo legal; o que 

não ocorre quando a perda de liberdade é determinada num processo penal com 

salvaguardas procedimentais adequadas ou quando uma justificativa especial 

ultrapassa o interesse individual na liberdade. 

(...) 

Assim que um cidadão estrangeiro ingressa no país, sua situação legal se 

modifica, pois a cláusula do devido processo legal se aplica a todas as pessoas 
nos Estados Unidos, incluindo estrangeiros, e não interessa se a sua presença em 

solo norte-americano é legal ou ilegal, temporária ou permanente 
52

 - grifos 

acrescidos 

 

Outro precedente importante quanto ao princípio do due process of law é o caso 

Boumediene et al. v. Bush President of the United States, et al., que tratou  de questões 

relativas a presos na Baía de Guantánamo, Cuba. Em 2002, Lakhdar Boumediene e outros 

cinco algerianos foram encontrados pela inteligência estadunidense suspeitos de terem 

envolvimento em um ataque a uma embaixada norte-americana. Ocorreu então que o governo 

dos Estados Unidos classificou tais suspeitos como inimigos de guerra (da “guerra ao terror”), 

levando-os à mencionada prisão em Guantánamo.  

Boumediene, por sua vez, fez a petição de um habeas corpus, alegando que a prisão 

violava o devido processo legal. A Corte Distrital negou o pedido, pelo fato de o prisioneiro 

ter sido detido em uma base militar fora do país. Essa decisão foi revertida pela Suprema 

Corte – por cinco votos a quatro – que afirmou que o estatuto do habeas corpus se estende a 

não-cidadãos presos em Guantánamo. Levando em consideração a jurisprudência de casos 

como Rasul v. Bush, Hamdi v. Rumsfeld, Hamdan v. Rumsfeld, o entendimento da Corte foi 

o de que os direitos fundamentais também se aplicam aos presos de Guantánamo. 

A segunda questão constitucional que aparece trata do desmedido acúmulo de 

poderes por parte dos órgãos do Poder Executivo. Uma vez mais, o USA Patriot Act foi 

central nesse processo. E para estrangeiros/as e imigrantes isso se traduz como um duro golpe 

aos seus direitos e liberdades individuais – relembrando que o controle e detenção dessas 

populações ganha novos contornos de arbitrariedade, já que o princípio do devido processo 

legal nesses casos acaba por ser afastado. 

Ademais, fica reduzido o acesso a um Poder Judiciário independente, pois esse 

agigantamento do Executivo cria uma assimetria na divisão de poderes que gera obstáculos a 

um controle de suas decisões por parte do Judiciário, do Legislativo (Congresso), ou qualquer 

poder que goze de independência (DWORKIN, 2003ª, p. 9) 

                                                 
52

 Zadvydas v. Davis, pp. 1/2 e 11. 
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Essa própria ideia trazida por DWORKIN já se encontrava inscrita na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), em seu art. 16, em que se afirma que “A 

sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação 

de poderes não tem Constituição”. 

Esse fenômeno se expressa no caso em que a Corte Federal do Distrito de Columbia 

possibilitou que as identidades de estrangeiros/as que se encontravam em detenção sob 

custódia do Estado tivessem suas identidades (e as de seus respectivos/as procuradores/as) 

publicizadas. Aqui, uma vez mais, o pretexto para esse exercício abusivo de poder era o da 

“guerra ao terror”
53

. Nesse particular, a juíza Gladys Kessler, em um trecho de sua decisão, 

afirma que  

 

Tempos difíceis como os atuais sempre apresentaram um teste à nossa fidelidade aos 

valores democráticos essenciais da abertura, do controle sobre os atos do governo e 

do Estado de Direito. A Corte compreende inteiramente e valoriza o fato de que a 

prioridade do Poder Executivo em tempos de crise consiste em assegurar a 

segurança física de seus cidadãos. Nessa mesma linha de raciocínio, a prioridade do 

Poder Judiciário consiste, necessariamente, em assegurar que o nosso Governo opere 

sempre dentro das limitações legais e constitucionais que distinguem uma 

democracia de uma ditadura (Center for National Security Studies et. Al. v. United 

States Department of Justice apud PAIXÃO, 2004, p. 280). 

 

O terceiro questionamento que surge é acerca da publicidade dos atos de governo, 

medida necessária para que haja accountability
54

, isto é para que esses mesmos atos possam 

ser controlados tanto pelos demais poderes como por setores da sociedade.  

É aí que a imprensa ocupa um lugar destacado, pois ela é em boa parte a responsável 

por veicular os atos do Executivo, conferindo-lhes maior transparência e possibilitando o 

controle social. Essa é umas das razões pelas quais a liberdade de expressão é 

constitucionalmente assegurada. Assim garante a Primeira Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos: "O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento 

de religião, ou proibir o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou da 

imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao 

governo para que sejam feitas reparações de queixas".  

Nesse sentido é o conhecido caso New York Times Co. v. United States
55

, do início 

da década de 1970, em que tanto o New York Times como o Washington Post haviam 

                                                 
53

 O caso referido como exemplo é o Center for National Security Studies et. Al. v. United States Department of 

Justice. 
54

 Esse termo não possui um equivalente no português, mas PAIXÃO o explica com o uso da expressão 

“dispositivo de controle da função pública” (2004, p. 282). 
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conseguido acesso a documentos que falavam da relação daquele país com a Guerra do 

Vietnã. A Suprema Corte americana decidiu pela possibilidade de se publicizar tais 

documentos.  

Entretanto, o pós-11 de setembro alterou essa postura de reafirmação da Primeira 

Emenda. Não só o governo passou a ser menos transparente quanto a suas ações e 

procedimentos a partir dos quais se dava a detenção e deportação de pessoas estrangeiras e 

imigrantes, como a Suprema Corte passou a relativizar esse dispositivo constitucional em suas 

decisões, que cada vez mais se distanciavam do entendimento de 1971 no já mencionado no 

New York Times Co. v. United States. 

Um caso isolado – e que não reverbera a jurisprudência do período posterior aos 

atentados – é o de Rabih Haddad
56

, em que a United States Court of Appeals for the Sixth 

Circuit garantiu a liberdade de imprensa. 

 

 

2.3.2 Os riscos da legislação de exceção: quando o alvo não é mais o/a Outro/a 

 

 

                                                                                                                                                         
55

 Com base no trecho da decisão que segue, podemos notar a diferença de postura da Corte quanto à liberdade 

de expressão e de imprensa antes dos atentados de 11 de setembro: “Agora, pela primeira vez em 182 anos, 

desde a fundação da República, os tribunais federais são instados a declarar que o sentido da Primeira Emenda 

não decorre do próprio texto, significando, ao invés disso, que o Governo pode suspender a publicação de 

notícias atuais que têm vital importância para o povo deste país [...] Com a Primeira Emenda, os Pais Fundadores 

destinaram à imprensa livre a proteção de que ela realmente necessita para desempenhar seu papel essencial em 

nossa democracia. A imprensa precisava servir os governados, não os governantes. Assim, o poder 

governamental de censurar a imprensa foi abolido, tendo sido mantido, de forma permanente, o poder da 

imprensa de censurar o Governo [...] No meu ponto de vista, longe de merecer qualquer condenação por seu 

corajoso trabalho de reportagem, o New York Times, o Washington Post e outros jornais devem ser louvados por 

terem servido ao propósito visualizado de modo tão claro pelos Pais Fundadores. Ao revelar as atividades do 

Governo que conduziram à guerra do Vietnã, os jornais fizeram, de modo altivo, exatamente aquilo que os 

Fundadores esperaram e confiavam que eles fizessem”. New York Times Co. v. United States, p. 2-3. 
56

 Segue um trecho dos fundamentos do voto do Juiz Keith Damon – um dos juízes do caso de Rabih Haddad –, 

em que ele reafirma as noções de separação de poderes e de liberdade de imprensa: “Nos dias de hoje, o Poder 

Executivo procura excluir do público essa garantia constitucional [de liberdade de imprensa], retirando suas 

ações do controle público. Contra os não-cidadãos, o Governo postula o poder de deportar secretamente uma 

classe de pessoas, que ele mesmo rotula, unilateralmente, como casos de “especial interesse”. O Poder Executivo 

almeja separar pessoas das suas próprias raízes, longe da observação do público e a portas fechadas. As 

democracias morrem por detrás de portas fechadas. A Primeira Emenda, por intermédio de uma imprensa livre, 

protege o direito do povo de saber que o seu governo age de forma justa, legal e adequada em procedimentos de 

deportação  

[...]  

Hoje, estamos em condições de refletir acerca do nosso compromisso com esses valores democráticos, 

assegurando que nosso governo permaneça submetido ao controle popular e que os direitos estipulados na 

Primeira Emenda não sejam comprometidos sem autorização. Procedimentos abertos, com uma imprensa 

vigorosa e questionadora, têm o papel de assegurar a durabilidade da nossa democracia”  

Detroit Free Press, et. al. v. Ashcroft, et. al., p. 3-4 e 53-54. 
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Como já demonstrado neste capítulo, o valor “segurança” no contexto de uma 

sociedade acometida pelo medo do terror é algo muito caro às pessoas. A possibilidade de 

neutralizar a causa desse medo faz que elas estejam dispostas a abrir mão de direitos e 

liberdades. Ao menos em um primeiro momento, esses direitos e liberdades parecem ser 

subtraídos prioritariamente daquele/a Outro/a, da pessoa que é estranha, estrangeira – a partir 

de um marcador racial, étnico
57

.  

Entretanto, o que pode não parecer evidente à primeira vista é o fato de que 

possibilitar a negação de direitos a determinado grupo, é possibilitar que eventualmente essa 

restrição seja ampliada.  

 

Security is indisputably at a premium in the wake of the attacks of September 11. 

(…) But many of the measures we have undertaken after September 11 follow a 

disturbing historical pattern, in which we, the citizenry, sacrifice not our 

freedoms, but the freedoms of noncitizens, a minority group with no vote, in the 

interest of preserving citizens' security. The post-September 11 response 

constitutes a reprise of some of the worst mistakes of our past. Once again, we are 

treating people as suspicious not for their conduct, but based on their racial, ethnic, 

or political identity. Once again, we are using the immigration power as a pretext for 

criminal law enforcement, and have undertaken a mass detention campaign directed 

at immigrants without probable cause that any of them are tied to the specific threats 

that we face. And once again, we have authorized the government to bypass 

procedures designed to distinguish the guilty from the innocent, holding secret 

bearings and authorizing executive detentions that challenge the most basic notions 

of fairness. 

As politically tempting as the trade-off of immigrants' liberties for our security may 

appear, we should not make it. As a matter of principle, the rights that we have 

selectively denied to immigrants are not reserved for citizens. The rights of political 

freedom, due process, and equal protection belong to every person subject to United 

States legal obligations, irrespective of citizenship. As a pragmatic matter, reliance 

on double standards reduces the legitimacy of our struggle, and that legitimacy may 

be our most valuable asset, both at home and abroad. To paraphrase John Ashcroft 

himself: "To those who put Americans against immigrants and citizens against non-

citizens . . . my message is this: Your tactics only aid terrorism."218 And as a 

matter of selfinterest, what we do to aliens today may well pave the way for 

what will be done to citizens tomorrow. In the end, however, it is principle that 

should drive us: the justice of our response should be judged by how we treat 

those who have no voice in the political process. Thus far, we have performed 

predictably, but not well.
58

 (COLE, 2002, p. 1003) – grifo nosso. 

                                                 
57

 Esses conceitos do estranho e do estrangeiro já foram tratados anteriormente neste capítulo. 
58

 “O valor segurança está indiscutivelmente em alta após os ataques de 11 de setembro. (...) Contudo, muitas das 

medidas empreendidas após o 11 de setembro seguem um padrão histórico perturbador, em que, nós, 

cidadãs/ãos, não sacrificamos nossas liberdades, mas as de não-cidadã/ãos, um grupo minoritário sem voto, no 

interesse de preservar a segurança das/os cidadãs/ãos. A resposta ao pós-11 de setembro constitui um reprise de 

alguns dos piores erros cometidos em nosso passado. Mais uma vez estamos tratando pessoas como suspeitas 

não pela sua conduta, mas com base em identidade racial, étnica ou política. Mais uma vez estamos usando o 

poder da imigração como pretexto para aplicação de lei criminal, e para  empreender uma campanha de detenção 

em massa direcionada a imigrantes sem que haja provável causa de que nenhum/a deles/as esteja conectado a 

nenhuma das ameaças específicas que enfrentamos. E, mais uma vez, autorizamos que o governo passe por cima 

de procedimentos desenhados para distinguir culpados/as de inocentes, guardando orientações secretas e 

autorizando detenções executivas que desafiam as mais básicas noções de justiça. 
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ZAFFARONI corrobora e desenvolve essa ideia. O autor radicaliza essa noção, na 

medida em que a absolutização do valor “segurança” guarda o potencial para que a totalidade 

da sociedade seja alvo da legislação antiterror que retira das pessoas sua condição humana, 

passando a ser compreendidas como entes potencialmente perigosos que precisam ser 

contidos. 

 

Tampouco se pode por cima do fato de que o tratamento a um ser humano como 

coisa perigosa que ameaça a segurança ou a certeza acerca do futuro não se limita a 

despersonalizar apenas quem é tratado dessa maneira. Observando mais detidamente 

esta questão, convém advertir que a priorização do valor segurança como certeza 

acerca da conduta futura de alguém, e mais ainda sua absolutização, acabaria 

na despersonalização de toda a sociedade. (ZAFFARONI, 2007, p. 20) – grifo 

nosso. 

 

No mesmo sentido de ZAFFARONI e de COLE, DWORKIN alerta para a 

possibilidade de que ações governamentais e legislações de exceção alcancem também os 

cidadãos. Em um trecho de seu livro Is democracy possible here?: principles for a new 

political debate, este autor analisa a administração Bush em um momento pós-11 de setembro 

que em um exemplo que dialoga, reforça a dá concretude ao conceito já trabalhado de 

ditadura constitucional.  

Há aqui uma relação direta entre um Poder Executivo hipertrofiado – e que não 

encontra outros poderes que o possam contrabalancear – e a possibilidade de expansão de 

medidas de exceção a todo e qualquer indivíduo de determinada sociedade. 

 

The Bush administration claims unprecedented authority to act free of a variety of 

legal constraints when it deems necessary in our defense. It has claimed the power to 

torture its prisoners, and to order their “rendition” to other countries that will torture 

them, in spite of laws flatly forbbiding torture. It has claimed power secretly to tap 

telefone calls not just between foreigners but between Americans as well – with 

no judicial warrant or congressional oversight of any kind – whenever the 

president or his agents determine that security so requires. The presidente says 

                                                                                                                                                         
Quão politicamente tentadora essa troca das liberdades de imigrantes para nossa segurança nos possa parecer, 

nós não deveríamos fazê-la Por uma questão de princípio, os direitos que temos seletivamente negado a 

imigrantes não são exclusivos para cidadãs/ãos. Os direitos de liberdade política, devido processo e igual 

proteção pertencem a quaisquer pessoas sujeitas a obrigações legais nos Estados Unidos, independentemente de 

cidadania. Como uma questão pragmática, confiança em padrões não igualitários reduzem a legitimidade de 

nossa luta, e a legitimidade pode ser nosso bem mais valioso, tanto nacional como internacionalmente. Para 

parafrasear o próprio John Ashcroft: Àqueles/as que colocam’ americanos/as contra imigrantes e cidadãos contra 

não-cidadãos....my message is this: Suas táticas somente ajudam o terrorismo. E como uma questão de interesse 

próprio, o que fazemos a estrangeiros/as hoje poderá muito bem pavimentar o caminho para o que será feito a 

cidadãs/ãos amanhã. Ao fim e ao cabo, contudo, é esse o princípio que deveria nos guiar: a justiça de nossa 

resposta deveria ser julgada por como tratamos aqueles/as que não possuem voz no processo político. Até agora, 

temos atuado previsivelmente, mas sem sucesso.” (Tradução livre) 
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that he may put himself above the law in that way because the Constitution declares 

that the presidente is commander in chief, and so no other branch of government 

has the constitutional right to limit or question his authority in wartime. That is 

a particularly frightening claim when we remember that the “war” in question will 

probably continue, if it ever ends, for decades. (DWORKIN, 2006, pp. 156/157) – 

grifos nosso.
59 

 

Como nessa conjuntura o objetivo é o de eliminar o risco trazido pelo inimigo, não se 

trata de critérios objetivos passíveis para se aferir dano atual e concreto, que essas pessoas 

podem causar, não se trata de sua periculosidade. Desse modo, o Estado precisa neutralizar o 

inimigo e contê-lo, por representar uma ameaça em abstrato. Portanto, a subjetividade 

arbitrária do individualizador do inimigo será a de agentes do Estado, que sempre poderão 

invocar uma necessidade ilimitada (ZAFFARONI, 2007, p. 25). – a “guerra contra o terror” – 

para aumentar suas prerrogativas e delimitar quem pode ser alvo de suas medidas. 

 

 

                                                 
59

 “O governo Bush arroga para si uma autoridade sem precedentes para agir livre de uma variedade de restrições 

legais quando julga necessário para nossa defesa. Reivindica o poder para torturar prisioneiros, e para ordenar 

‘entrega’ a países que irão tortura-los. Reivindica poder secretamente realizar escutas telefônicas não somente de 

ligações entre estrangeiros, mas também entre americanos – sem mandado judicial ou qualquer tipo de 

supervisão do Congresso – sempre que o presidente ou seus agentes determinem que a segurança assim o exija. 

O presidente afirma que ele pode colocar a si mesmo acima da lei, pelo fato de a Constituição declarar que o 

presidente é o comandante supremo, logo nenhum dos outros poderes do governo possuem o direito 

constitucional de limitar ou questionar sua autoridade em tempos de guerra. Essa é uma reivindicação 

particularmente assustadora se lembrarmos que a ‘guerra’ em questão provavelmente durará por décadas, se é 

que que terminará um dia.” (Tradução livre) 



    47 
 

CAPÍTULO 3: POR UMA OUTRA RACIONALIDADE: PODEM OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS TENSIONAR O CONCEITO DE ESCLARECIMENTO?  

 

 

“Conheci a militância, e para mim não existe verdade fora do 

‘comum’, fora daquilo que pode pertencer a todos e verificar-se na 

linguagem, na cooperação e no trabalho. Uma verdade é uma ação 

coletiva, seres que militam juntos e que se transformam. Eu vejo a 

ação como algo que constitui a comunidade, que produz a substância 

de nossa dignidade e de nossa vida.”
60

 

 

 

Este capítulo tem como finalidade expor o modelo de racionalidade sobre o qual se 

funda a modernidade e seus problemas, ademais de apresentar a atuação de movimentos 

sociais, a de outros grupos organizados da sociedade civil como uma possibilidade de 

contribuição para o aprofundamento da democracia, na medida em que são capazes de forjar 

uma racionalidade mais inclusiva. Neste capítulo, trabalha-se a ideia de que essa 

racionalidade iluminista não só tem de ser compreendida como limitada, mas também como 

violenta, uma vez que homogeneizadora. Ela é incapaz de absorver a diferença.  

E, como as democracias liberais possuem como base essa mesma racionalidade do 

Esclarecimento, não é incomum que não saibam lidar com a dissidência política dos grupos 

marginalizados, com o diferente - o que se torna ainda mais acentuado quando se trata de 

grupos não ocidentais, como é o caso do Povo indígena Mapuche.  

 

 

3.1 “a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal.” 

 

 

ADORNO e HORKHEIMER, na obra Dialética do Esclarecimento, realizam uma 

análise acerca do duodécimo canto da Odisseia – em que se retrata o encontro de Ulisses e sua 

tripulação com as Sereias. A narrativa trata de como Ulisses foi capaz de se “emancipar” – 

impingindo a si mesmo sofrimento – do canto sedutor, que o faria perder-se. Teve de 

                                                 
60

 NEGRI, Antonio. De Volta – Abecedário Biopolítico. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro; São 

Paulo: Editora Record, 2006, p. 41/42. 
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enfrentar diversos perigos, mas manteve a unidade de sua vida e a identidade da pessoa. O 

canto das Sereias, nessa conjuntura, significa essa perda de si, essa dissolução do eu pela 

força sobredeterminante do passado. Chama-se de volta o eu para dissolver-se. Analisando 

ainda a relação entre Ulisses e as Sereias, tem-se que as potências míticas (dionisíacas) de 

supressão de contornos de diferenciação do eu se contrapõem ao processo sacrificial do 

indivíduo. São as Sereias que chamam de volta o indivíduo para a satisfação dos seus atos. 

Seu canto é prazer irresistível, é prazer não mutilado.  

Ulisses, nessa jornada, deixa algo para trás. O deixado para trás se torna um outrora 

mítico, ao que o herói contrapõe uma ordenação fixa do tempo. Tudo vivia no âmbito do 

indiferenciado, do caos. O mito tem essa capacidade de trazer as experiências, torná-las um 

fundo opaco, inteiramente indeterminado. A divisão tripartida do tempo é então realizada e o 

mito é, dessa forma, relegado ao passado. Tempo diferenciado de maneira fixa. Tempo posto 

à disposição como um saber praticável na medida em que o presente se encontra liberto do 

poder do passado. O passado se torna material para acesso. Amputado de seu poder anterior, 

disponibilizado para ser atualizado, modificado. Presente aberto para o futuro. É nesse sentido 

em que se pode dizer que Ulisses é quem cria o conceito de progresso. 

Ulisses também inaugura novas formas de relação em que se separa prazer e 

trabalho. Aos remadores, o prazer é postergado, na medida em que aquele prescreve a estes o 

trabalho de passar cera em seus ouvidos e remar. Este é um trabalho opressivo, alienado, em 

que lhes é negada a fruição ou a distração. Toda fruição possível está contida no canto – em 

que se suprimem os limites da egoidade. Notam-se aqui tanto impulsos civilizatórios como 

uma preeminência da práxis. 

 

Esta não se limita à experiência do mundo sensível, que está ligada à proximidade 

das coisas mesmas, mas afeta ao mesmo tempo o intelecto autocrático, que se separa 

da experiência sensível para submetê-la (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, pp. 

46/47). 

 

Aqui cabe uma sinalização de influência da interioridade autocrática em 

NIETZSCHE, haja vista que esses “impulsos civilizatórios” se dão de maneira inexorável aos 

remadores, os quais deverão parar de exteriorizar impulsos próprios, que agora terão de ser 

interiorizados. Ademais, cumpre ressaltar o trecho trazido, pelo fato de que esse processo 

também sugere a possibilidade de que de o ser humano seja capaz de dominar a natureza e 

submetê-la, portanto. 
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Já como uma auto-prescrição, Ulisses, ao amarrar-se no mastro do barco, não se 

priva do canto, mas também não corre o risco de perder-se, de que seu eu se dissolva. Põe-se, 

dessa forma, frente à arte de uma maneira puramente contemplativa – e a mesma, como a 

metáfora permite inferir, é somente acessível às classes dominantes. A herança nietzscheana 

uma vez mais aparece, na medida em que esse civilizar-se vem a partir dessa supressão dos 

instintos, que antes poderiam ser externados, e que agora devem ser interiorizados, voltam-se 

para dentro.  

 

No fundo é a mesma força ativa, que age grandiosamente naqueles organizadores e 

artistas da violência e constrói Estados, que aqui (...) cria a má consciência e 

constrói ideais negativos, é aquele mesmo instinto de liberdade (na minha 

linguagem: a vontade de poder) (...) Essa oculta violentação de si mesmo, essa 

crueldade de artista, esse deleite em se dar uma forma, como uma matéria difícil, 

recalcitrante, sofrente, em se impor a ferro e fogo uma vontade, uma crítica, uma 

contradição, um desprezo, um Não, esse inquietante e horrendamente prazeroso 

trabalho de uma alma voluntariamente cindida, que a si mesma faz sofrer, essa “má 

consciência” ativa também fez afinal – já se percebe – como verdadeiro ventre de 

acontecimentos ideais e imaginosos (NIETZSCHE, 1998, pp. 75/76) 

 

 A bela arte/aparência se separa da práxis, perdendo seu poder emancipatório, crítico. 

A arte, nessa conjuntura, é não mais que a reprodutibilidade dócil do dado. Ademais, pode-se 

perceber que essas separações reverberam nas concepções de Arte, História, Prazer, que se 

colocam em oposição a Técnica, Progresso, Trabalho – que também passam a ser vistas como 

separadas entre si.   

Para ADORNO e HORKHEIMER, o herói escapa ao mutilar-se, ao impingir a si 

mesmo o sofrimento. Isso aguçaria sua racionalidade estratégica e instrumental, 

salvaguardando-o dos perigos, prevendo riscos e passando a formar a unidade da vida do seu 

próprio sujeito, ademais de conduzir a um forjamento um paralelo da própria identidade. Os 

autores germânicos tratam dessa questão da identidade que não se perde, ao asseverarem que 

 

A humanidade teve que se submeter a terríveis provações até que se formasse o eu, o 

caráter dinâmico, determinado e viril do homem (...). O esforço para manter a 

coesão do ego marca-o em todas as suas fases, e a tentação de perdê-lo jamais 

deixou de acompanhar a determinação cega de conservá-lo. A embriaguez narcótica, 

que expia com o sono parecido à morte a euforia na qual o eu está suspenso, é uma 

das mais antigas cerimonias sociais mediadoras entre a autoconservação e a 

autodestruição, uma tentativa do eu de sobreviver a si mesmo. O medo de perder o 

eu e o de suprimir com o eu o limite entre si mesmo e a outra vida, o temor da morte 

e da destruição, está irmanado a uma promessa de felicidade, que ameaça a cada 

instante a civilização. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 44/45) 
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O trecho acima também traz a concepção de que essa clivagem constitui a forma 

mais geral das cerimônias sociais como mediadoras entre a autoconservação e a 

autodestruição. 

A tese aqui defendida é a de que nos encontramos nesse momento, somos uma 

sociedade gestada a partir desse labor de Ulisses, que compartilha seu legado. Encontramo-

nos, portanto, no Esclarecimento.  

“Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade 

triunfal.” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 19) É terra em que a técnica se faz essência 

do saber, em que há uma confusão entre a pretensão de validade e de poder rompendo com a 

pretensão enfática de verdade, em favor de um procedimento eficaz, de uma operation. 

Há no esclarecimento uma completa aversão ao sobrenatural, ao que pode estar de 

fora dele, ao que permaneça oculto, ao inexplicável. Dessa forma, o esclarecimento se propõe 

a exterminar metodicamente todos os vestígios que geram a possibilidade de uma metafísica. 

A partir disso, emerge o eu-abstrato, o sujeito transcendental ou lógico. 

Nessa ânsia de obliterar o que possa estar “para além”, pode-se perceber o 

desdobramento de algumas características. Sua inevitabilidade se coloca. Não é processo 

arbitrário ou voluntarista, o esclarecimento se entrega a sua autonomia. É também inexorável, 

nada dele pode escapar, tudo tem de ser iluminado – reside aí seu aspecto totalitário. Um 

totalitarismo do ponto de vista epistemológico: caráter sistemático e identitário. Subordinação 

do real e da natureza à decomposição. O esclarecimento antecipa identitariamente o não 

idêntico: busca de auto-preservação (por medo do oculto, do sobrenatural). Acredita estar a 

salvo do oculto com a verdade da regularidade matemática. Experiência de derivar a diferença 

da identidade. Como matemática, o pensamento se torna coisa, se reifica como instrumento. É 

mortificado. Toma-se dele a vitalidade (razão mutilada), a capacidade de achegar-se às coisas. 

O Esclarecimento trouxe uma visão outra de mundo, juntamente com uma concepção 

de que tudo pode ser averiguado, mesurado, o que pode conduzir à concepção de que a 

linguagem também pode reduzir-se a números que expressem quantias  

 

Quando, no procedimento matemático, o desconhecido se torna a incógnita de uma 

equação, ele se vê caracterizado por isso mesmo como algo de há muito conhecido, 

antes mesmo que se introduza qualquer valor. A natureza é, antes e depois da teoria 

quântica, o que deve ser apreendido matematicamente. Até mesmo aquilo que não se 

deixa compreender, a indissolubilidade e a irracionalidade é cercada por teoremas 

matemáticos. Através da identificação antecipatória de um mundo totalmente 
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matematizado com a verdade, o esclarecimento acredita estar à salvo do retorno do 

mítico. Ele confunde o pensamento e a matemática. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009, p. 37.) 

 

O horror frente ao sobrenatural e a tudo quanto não compartilhasse um caráter 

racional, vale lembrar, em alguma medida, possui responsabilidade em fazer do 

Esclarecimento uma superação do mito, trazendo a noção de que essa superação (Aufhebung) 

não é uma ruptura, mas aquilo que é superado e, entretanto se conserva, em que o mítico 

segue a residir no Esclarecimento. 

No desenrolar da obra, ADORNO e HORKHEIMER não se esquecem de por sob 

análise o discurso racional-instrumental que se estabeleceu cientificamente no período da 

modernidade. Chegou-se ao ponto de relegar à condição literária tudo aquilo que não fosse 

extremamente racional. 

Nesse aspecto, é que o trabalho científico nesse momento buscou operar conjunturas 

do mundo da vida, o que acabou por levar à negação do não-idêntico em uma verdadeira 

compulsão pela repetição. Marcado pela racionalidade instrumental, o Esclarecimento busca 

tornar neutra a racionalidade valorativa – o que em sociedades pré-modernas era o 

sustentáculo daquela forma de pensar e de ser. HABERMAS vai afirmar que esse recorte 

entre racionalidades leva a uma autonomização de uma práxis que necessita fundamentos 

normativos. 

 

O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da 

consciência, está livre da plurivocidade do pensamento mítico bem como de toda 

significação em geral, porque a própria razão se tornou um mero adiminículo da 

aparelhagem econômica que a tudo engloba. Ela é usada como um instrumento 

universal, servindo para a fabricação de todos os demais instrumentos. Rigidamente 

funcionalizada, ela é tão fatal quanto a manipulação calculada com exatidão na 

produção material e cujos resultados, para os homens, escapam a todo o cálculo. 

Cumpriu-se, ao final, sua velha ambição de ser um órgão puro dos fins.(...) a 

expulsão do pensamento da lógica ratifica na sala de aula a coisificação do homem 

na fábrica e no escritório. (HABERMAS, 2012, p. 41/42) 

 

Colonizada, então, resta a vida na medida em que valores são impostos pela ciência, 

como o da autoconservação – imposta pelo sistema capitalista em termos de obrigatoriedade.  

Essa tentativa de distanciamento do mítico, vale lembrar, não permite entrever que 

mito e esclarecimento compartilham uma mesma paixão fundamental: a busca pelo idêntico, 

pela unidade. Racional é aquilo que é caracterizado pela repetição incessante: compulsão pelo 

idêntico, o unitário, o sistemático. 
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O esclarecimento, ao contrário do que se propõe e sem tampouco perceber-se nesse 

processo, passa a ser não mais do que a ratificação do destino: reproduzir o que sempre já foi 

– é compulsão pela repetição. Executa essa função de destino como causalidade inexorável. É 

apologia do existente. 

Nesse sentido, é possível notar a existência de uma continuidade epistemológica 

entre os paradigmas, uma vez que “os mitos que caem vítimas do esclarecimento já eram o 

produto do próprio esclarecimento” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 23).  

Portanto, as pessoas seriam forçadas a assegurar a autoconservação pela adaptação. 

Essa insossa sabedoria reproduz não mais que a sabedoria fantástica que rejeita. O diferente é 

igualado – conformidade (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 26). E por muitas vezes esse 

processo para igualar precisa recorrer à coerção social. 

 

Os homens receberam o seu eu como algo pertencente a cada um, diferente de todos 

os outros, para eu ele possa com tanto maior segurança se tornar igual. Mas, como 

isso nunca se realizou inteiramente, o esclarecimento sempre simpatizou, mesmo 

durante o período do liberalismo, com a coerção social. A unidade da coletividade 

manipulada consiste na negação de cada indivíduo; seria digna de escárnio a 

sociedade que conseguisse transformar os homens em indivíduos. A horda, cujo 

nome sem dúvida está presente na organização da Juventude Hitlerista, não é 

nenhuma recaída na antiga barbárie, mas o triunfo da igualdade repressiva, a 

realização pelos iguais da igualdade do direito à injustiça. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 27) – grifo nosso. 

 

A singularidade, o não idêntico, a diferença são usurpadas. Perde-se a força crítica, 

corrosiva que elas possuem. 

 

 

3.2 Poder constituinte: por uma crítica não assimilável  

 

 

Até aqui, pudemos perceber que a racionalidade sobre a qual se funda e se 

desenvolve a sociedade contemporânea encontra claros limites para suas ambições, além de 

incorrer exatamente naquilo que rejeita. O que precisa ser resgatada é a possibilidade da 

crítica, de uma racionalidade que abarque a possibilidade de emancipação. 

Se a corrosividade da crítica é mitigada pelo modelo de racionalidade, vale lembrar 

que essa análise não pode ser senão realizada par-e-passo com o modelo capitalista e o da 

democracia liberal atualmente vigentes. Há uma necessária ligação entre esses aspectos que se 

retroalimentam. 
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A dialética do capitalismo e de seus críticos mostra-se, por isso, necessariamente 

infindável, desde que se permaneça dentro do regime capitalista, o que parece ser a 

eventualidade mais provável a médio prazo. A crítica, parcialmente ouvida e 

integrada em certos aspectos, parcialmente evitada ou contrariada em outros, precisa 

movimentar-se e forjar novas armas incessantemente, retomando sempre as suas 

análises para permanecer o mais próxima possível das propriedades que 

caracterizam o capitalismo de seu tempo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p77) 

   

A partir de uma análise do Mito de Sísifo, BOLTANSKI e CHIAPELLO tratam de 

capitalismo e crítica como termos em uma constante dinâmica e assumindo uma relação que 

se pode dizer dialética. Se, por um lado, a crítica ao capitalismo possui, com este, algo em 

comum, pode-se dizer que ambos são cooriginários, sendo o anti-capitalismo tão antigo 

quanto o capitalismo. 

 

Assim, quando mencionamos o desarmamento da crítica, trata-se de um 

desarmamento ideológico (a crítica já não sabe o que dizer), e não de um 

desarmamento físico (ela saberia o que dizer, mas não pode dizer, não consegue 

fazer-se ouvir). (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p78) 

 

É perceptível, desse modo, que os autores vão ter uma grande dedicação quanto ao 

tema que no trecho acima vão tratar a partir de um viés ideológico. Nesse sentido, é o 

denominado por espírito do capitalismo o que parece estar em jogo. 

Sempre relevante é ter em vista o fato de que os autores dessa obra tratam de uma 

maneira distinta ao que usualmente se entende por ideologia. Tratam essa categoria mais no 

sentido de um grupo de crenças que encontram sustento na realidade, na medida em que 

compartilhadas, institucionalmente verificáveis e conducentes à ação.
61

 

Mais como uma aproximação do que afirma FOUCAULT do que como a acepção 

negativa e vulgar da palavra “ideologia”
62

 que esse mesmo autor critica como sendo a postura 

                                                 
61

 Vale destacar aqui, contudo, que o conceito de “ideologia” tratado no decorrer da presente pesquisa não é o 

viés específico trazido por nenhum dos autores trabalhados. Esse conceito tem sido trazido em acepções 

específicas para expor distintas maneiras de se trabalhar com ele. Cumpre destacar que, quando utilizado de 

forma corrente no texto e sem referência aos autores, sua acepção é a de uma visão mais tradicional, “vulgar” do 

termo – ideologia enquanto forma de se compreender o mundo. 
62

 WOLKMER (2003, pp. 101, 103) apresenta em sua obra Ideologia, Estado e Direito dois significados mais 

gerais acerca da ideologia e que dialogam com o que tem sido trazido no texto. Vejamos: “a) Significado positivo 

de ideologia – É a ideologia compreendida como um sistema de atitudes integradas de um grupo social – 

ideologia enquanto sistemas de idéias relacionadas com a ação – ideologia como o conjunto de idéias, valores, 

maneiras de sentir, pensar de pessoas ou grupos – ideologia como ordenação de crenças, ‘que são elaboradas e 

integradas entre si, de maneira mais ou menos coerente, de modo a poder funcionar como guia das ações e de 

comportamentos , como critérios idôneos para justificar o exercício do poder, explicar e julgar os acontecimentos 

históricos, explicar as conexões entre atividades políticas e outras formas de atividade’ 

[...] 

b) Signiticado negativo de ideologia – É a ideologia entendida como falsa consciência das relações de domínio 

entre as classes – ideologia como ilusão, mistificação, distorção e oposição ao conhecimento verdadeiro – 
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tomada pelos marxistas. Tem-se que o referido espírito do capitalismo estaria aproximado das 

considerações do autor na obra A Verdade e as Formas Jurídicas, quando trata da questão de 

que as próprias conjunturas econômica, política e social possuem reflexos no que se 

compreende e como se constrói o sujeito do conhecimento. Tal sujeito não é, portanto, algo 

anteriormente dado sobre o qual as condições simplesmente se inscrevem. Esse sujeito é feito 

de historicidade inscrita sobre seu corpo, de conflitos etc. 

Saber-poder é um binômio a partir do qual o autor francês retoma a questão da 

ideologia. A relação entre maquinário de produção e de seres humanos foi capaz de 

estabelecer um vínculo com base em que se articula uma relação política entre o trabalho e o 

homem nos termos de poder. Tal poder se reflete na concepção do ser humano como objeto da 

ciência e como aquele que a produz também. Isso se dá pela constatação de que os diversos 

saberes se desenvolvem nas instituições de sub-poder. 

Mostra-se importante, dessa forma, também enfrentar o sub-poder, o que conduz a 

um questionamento das próprias ciências humanas que são historicamente associadas à crítica 

da sociedade. Necessário se faz, desse modo, reconhecer a existência de um número 

específico de determinações econômicas e de relações de saber-poder que são travadas nas 

relações de produção de uma sociedade capitalista se há alguma intenção de se repensar a 

ideologia como algo para além de uma reprodução das relações produtivas na consciência do 

ser humano, se se enxerga esse processo como mais do que um mero epifenômeno 

superestrutural. 

No que se refere ao capitalismo e a sua capacidade de modificação incessante, surge 

uma tendência de juridificação, na medida em que se obrigam os imperativos sistêmicos a se 

justificarem em termos de bem comum e de justiça. Nesses termos, a questão do bem comum 

tem sempre de ser matéria cara ao capitalismo. Sistema este que se mantém pela sua 

capacidade de receber as críticas, absorvê-las e utilizá-las como um motor próprio, como um 

                                                                                                                                                         
ideologias são idéias erradas, incompletas, distorcidas, dissimulações sobre fatos ou sobre a realidade social – 

ideologia, portanto, como enuncia M. Chauí, E ‘conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias 

e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem 

pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem 

sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático 

(normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos aos membros de 

uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais sem 

jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir de divisões na esfera da produção. Pelo 

contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças como a de classes e de fornecer aos membros da 

sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para 

todos, como por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a Igualdade, a Nação ou o Estado’ 

Trata-se do conceito de ideologia predominante no contexto da tradição teórica da sociologia crítica e, 

principalmente, da perspectiva marxista.” 
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auxílio que pauta as alterações (que se deram no sentido de acabar com esse modelo) que o 

capitalismo tem de absorver para poder permanecer enquanto sistema. 

Nesse sentido, o liberalismo, como já demonstrado ser integrante desse sistema, 

desempenha uma tentativa – infrutífera – de aprisionamento do poder constituinte. Levando-

se em consideração o conceito negriano de poder constituinte, torna-se mais claro o qual 

insustentável é tal intento.  

 

Sob este ponto de vista, o poder constituinte se reconfigura, mais uma vez, como 

poder de revolução permanente. Ele não rejeita o processo de institucionalização, o 

que ele rejeita é a rigidez. Ao contrário, encara como inimigo tudo que possa 

impedir que a totalidade institucional seja submetida à sua própria crítica. O poder 

constituinte somente pode ser compreendido em seu conceito a partir de seu caráter 

irresistível e irrefreável. O liberalismo brinca com fogo quando reconhece a 

legitimidade do processo constituinte, mas pretende encerrá-lo, sob formas mais ou 

menos dinâmicas, no sistema da legalidade. Ao assim proceder, a constituição anula 

o poder constituinte, transfigurando-o e interiorizando-o na prática de ‘poderes 

implícitos’ e na atividade jurisdicional. Contudo, esta insossa e impotente repetição 

não elimina a possibilidade de ressurgência do poder constituinte, como potência 

expansiva e hostil face à constituição (NEGRI, 2002, p. 271/272) 

 

 

Frente a isso, é possível perceber que a potência subjacente do poder constituinte é 

avessa a uma completa absorção por parte do ordenamento jurídico, ele se mantém estranho 

ao direito. A ciência do direito se relaciona com o poder constituinte de forma a retirar-lhe o 

sentido, de neutralizá-lo. (NEGRI, 2002, p. 19) 

 

  

3.3 A resistência como o poder constituinte posto movimento 

 

 

O poder constituinte enquanto força que se projeta, como tensão onipotente que se 

expande, não é passível de ser contida pela limitações espaço-temporais que almejam fazê-lo, 

tampouco bloqueada por uma conformação prévia finalística. A busca de conter o raio de ação 

do evento que o poder constituinte anima não é capaz de antecipar a singularidade inovadora 

do mesmo. 

 

Portanto, manter aberto aquilo que o pensamento jurídico queria fechar, aprofundar 

a crise de seu léxico científico, não nos dá apenas o conceito de poder constituinte, 

mas nos dá este conceito como matriz do pensamento e da práxis democrática. 

(NEGRI, 2002, p. 27) 
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Em vista das formas trazidas de tentativa de introjetar a crítica e retirar dela seu 

caráter contestador, resistir a essa reprodução irrefletida do dado adquire grande importância. 

E como proceder a essa resistência? Recorremos uma vez mais a FOUCAULT, e ao esforço 

genealógico que ele desempenha – influenciado pela análise de NIETZSCHE nesse âmbito –, 

aproximando ulteriormente essa análise a como NEGRI opera o resgate da ideia da 

resistência.  

O filósofo germânico opera a genealogia como forma metodológica de destruição de 

uma hipostasia dos conceitos e realiza sua crítica da visualização de que formas, 

procedimentos etc que são perpassados por interpretações e sentidos, desfazendo, desse modo, 

a unicidade que se buscou haver em todo discurso. Evidencia, de certa forma, a vocação da 

genealogia para o problema da descontinuidade. 

 

Meu problema não foi absolutamente de dizer: viva a descontinuidade, estamos nela 

e nela ficamos: mas de colocar a questão: como é possível que se tenha em certos 

momentos e em certas ordens de saber, estas mudanças bruscas, estas precipitações 

de evolução, estas transformações que não correspondem à imagem tranqüila e 

continuísta que normalmente se faz? Mas o importante em tais mudanças não é se 

serão rápidas ou de grande amplitude, ou melhor, esta rapidez e esta amplitude são 

apenas o sinal de outras coisas: uma modificação nas regras de formação dos 

enunciados que são aceitos como cientificamente verdadeiros. Não é portanto uma 

mudança de conteúdo (refutação de erros antigos, nascimentos de novas verdades), 

nem tampouco uma alteração da forma teórica (renovação do paradigma, 

modificação dos conjuntos sistemáticos). O que está em questão é o que rege os 

enunciados e a forma como estes se regem entre si para constituir um conjunto de 

proposições aceitáveis cientificamente e, conseqüentemente, susceptíveis de serem 

verificadas ou infirmadas por procedimentos científicos. (...) [saber] que efeitos de 

poder circulam entre os enunciados científicos: qual seu regime interior de poder; 

como e por que em certos momentos ele se modifica de forma global. 

(FOUCAULT, 1979, p. 4) 

 

Essa passagem de Microfísica do Poder, e o que segue a ela nessa obra de 

FOUCAULT, nos mostra o autor que pretende complementar a perspectiva de método 

arqueológico, assim como introduzir a descontinuidade, além de restaurar o conceito de 

acontecimento. Nota-se uma preocupação perante a genealogia como crítica focada na 

expectativa teórica de elevar a descontinuidade a seu devido patamar teórico, sem se socorrer 

de análises holísticas. 

FOUCAULT traz da análise de certos termos como Ursprung, significando 

procedência, como uma origem que detém o poder da pretensão de verdade. Como 

genealogista, nega o estudo dessa procedência, na medida em que essa traria uma carga de 

sentido de alcance de uma essência das coisas, o que por esses autores é combatida. Prefere 
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então termos como Entestehung (surgimento, emergência, “ficar de pé”) ou Herkunft 

(procedência) para delimitar o objeto da genealogia. 

A genealogia pugna pela inserção da historicidade, levando-se em consideração a 

historicidade se inscrevendo no próprio corpo – a genealogia não abandona a corporeidade, na 

medida em que “a proveniência diz respeito ao corpo”. O corpo é, portanto, o locus da 

manifestação do plural, da dispersão. É também o lugar da dissociação do “Eu”. É superfície 

sobre a qual os acontecimentos se inscrevem. Onde a linguagem se sedimenta em idéias e 

formas. E “A genealogia, como análise da proveniência, está portanto no ponto de articulação 

do corpo com a história.”, podendo-se perceber, desse modo, a genealogia como vértice 

formado pela história, tal como ela é lida e compreendida pelo corpóreo. Ademais disso, se 

“Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo.”, 

ela é uma visualização implícita de qual seria a plasticidade que arruína o corpo 

(FOUCAULT, 1979, p. 22). 

Ao tratar do que diferencia a genealogia daqueles que estudam o que se 

convencionou chamar de história, é que, aquele, distintamente deste, não reintroduz uma 

suposição de um ponto de vista supra-histórico, somado a uma totalidade bem fechada sobre 

si mesma, no que se denomina hermenêutica do presente – e FOUCAULT já identifica em 

NIETZSCHE essa tendência genealógica de combater a concepção do supra-histórico. 

A partir da guinada corporalista dada pela genealogia é que se percebe a história 

como inscrita no próprio corpo, em contraposição a essa hermenêutica do presente. 

FOUCAULT, em sua crítica genealógica, em uma valorização do caráter local, 

resgata os saberes que não gozam dos mesmos privilégios dos instituídos, dos que possuem o 

status de científico. Tal resgate é realizado no que ele denomina “insurreição dos saberes 

dominados”. Para ele a dignidade do saber dominado deve ser elevada nesse processo 

genealógico a partir do local, até o ponto em que poderá competir com o saber instituído. 

Nesse aspecto, vale ressaltar, a genealogia é a ciência da dignidade dos saberes múltiplos 

 

Delineou-se o que se poderia chamar uma genealogia, ou melhor, pesquisas 

genealógicas múltiplas, ao mesmo tempo redescoberta exata das lutas e memória 

bruta dos combates. E esta genealogia, como acoplamento do saber erudito e do 

saber das pessoas, só foi possível e só pôde tentar realizá-la à condição de que fosse 

eliminada a tirania dos discursos englobantes com suas hierarquias e com os 

privilégios da vanguarda teórica. (...) 

(...) As genealogias não são portanto retornos positivistas a uma forma de ciência 

mais atenta ou mais exata, mas anti-ciência. Não que reivindiquem o direito lírico à 

ignorância, ou ao não-saber; não que se trate da recusa de saber ou de ativar ou 

ressaltar os prestígios de uma experiência imediata não ainda captada pelo saber. 

Trata-se da insurreição dos saberes não tanto contra conteúdos, os métodos e os 

conceitos de uma ciência, mas de uma insurreição dos saberes antes de tudo contra 
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uma ciência os efeitos de poder centralizadores que estão ligados à instituição e ao 

funcionamento de um discurso científico organizado no interior de uma sociedade 

como a nossa. (FOUCAULT, 1979, p. 171). 

 

Aproximando esse trabalho genealógico realizado pelo autor francês, pode-se afirmar 

que NEGRI opera uma análise genealógica referente à resistência, no sentido de gerar as 

possibilidades de se vislumbrar um mundo distinto e, a partir disso, compreender as 

subjetividades capazes de realizar esse novo mundo. Nesse sentido, pode-se aproximar à 

concepção trazida por FOUCAULT, ao passo que a multidão resiste, e sua resistência deve 

pressupor uma insurreição de saberes dominados. 

NEGRI opõe a concepção de Multidão à de povo. Para o autor, a categoria povo não 

é suficiente, na medida em que historicamente possui um viés unitário. A diversidade, neste 

conceito, é reduzida a uma unidade. Em sentido diverso, a multidão é múltipla. As diferenças 

aqui não podem ser aplacadas por uma identidade, única, por uma unidade. “A multidão é 

uma multiplicidade de todas essas diferenças singulares” (HARDT e NEGRI, 2005, p. 13). 

Distingue ainda da concepção de massas. Estas não seriam povo, ao não poderem 

reduzir-se a uma unidade, uma identidade. Seriam, contudo, distintas da multidão, na medida 

em que as diferenças, as distinções dos sujeitos sociais são submersos em um mar de 

indiferenças, configuram “um conglomerado indistinto e uniforme” (HARDT e NEGRI, 2005, 

p. 12). 

Não se confunde multidão também com a noção de classe operária. Este conceito 

passou a designar algo bastante específico, o/a trabalhador/a industrial (em seu sentido mais 

estrito) e o/a assalariado/a (de forma mais ampla). Nota-se, desse modo, que esse conceito não 

abrange a concepção de multidão, haja vista que a mesma passa por uma noção mais ampla da 

busca de apreensão das recentes alterações econômicas globais, ademais de ser conformada 

pelas mais distintas formas da produção social. 

Outra característica refere-se ao fato de a Multidão ter uma relevância democrática. 

Isso se dá haja vista que, em termos políticos, a mesma tem demonstrado reflexos na forma de 

organização. É dizer, pode-se perceber a existência de uma 

 

tendência democrática ao contemplarmos a genealogia das modernas 

resistências, revoltas e revoluções, que evidencia uma tendência para a 

organização cada vez mais democrática, das formas centralizadas de comando ou 

ditadura revolucionária para organizações em rede que deslocam a autoridade para 

relações colaborativas. (NEGRI e HARDT, 2005, p. 25) – grifos acrescidos. 
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Nesse sentido, não só a resistência almeja uma sociedade mais democrática, ela 

estabelece, em seu interior, relações mais democráticas. 

Essas distinções permitem entrever, portanto, algumas características da Multidão. 

Por não ser una nem uniforme, pode-se sugerir que as diferenças internas geram a necessidade 

de se investigar o comum, aquilo que permite a comunicação da Multidão e seu agir em 

conjunto. 

 

 

3.4 Os movimentos sociais como uma possibilidade de abertura para uma racionalidade 

alternativa  

 

 

O primeiro estudo, fundamento teórico dos seguintes, procura tornar mais inteligível 

o entrelaçamento da racionalidade e da realidade social (...). A crítica aí feita ao 

esclarecimento deve preparar um conceito positivo de esclarecimento, que o solte do 

emaranhado que o prende a uma dominação cega. (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 15) 

 

Aqui os autores de Dialética do Esclarecimento sinalizam caminhos através dos 

quais se pode alcançar uma noção positiva da ideia de esclarecimento por intermédio da 

crítica.  

Outra questão relevante a ser apontada é a de que esses mesmos autores trazem o 

sentido nietzscheano de superação: em certa medida, pode-se afirmar que assimilaram o 

forjamento de um paradigma crítico de racionalidade capaz de não sucumbir ao identitário. 

Tem-se, portanto, que, a partir da crítica de NIETZSCHE à identidade, ADORNO e 

HORKHEIMER forjam um novo paradigma de racionalidade, com base no qual surge uma 

Filosofia da Linguagem que antecipa aspectos da dialética negativa de ADORNO – esta serve 

como uma ferramenta para trazer à tona a diferença e o não idêntico através da linguagem. 

Isso requer uma nova teoria do conceito, em que há uma busca do acesso conceitual 

ao não conceitual, à natureza enquanto não idêntico. A não identidade como premissa nos 

faculta a crítica a partir da ideia de uma vida cindida, patológica, oprimida. Destarte, aqui 

pode-se encontrar um tensionamento dialético do conceito, em que as diferenças coexistem, 

não precisam ser anuladas. Arte, signo e imagem se encontram, mas não o fazem por 

intermédio de uma mera mimese simbólica. A racionalidade dialética pressupõe esse 

constante tensionar. 
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Dessa maneira, alcançamos a questão central deste tópico: a prática dos movimentos 

sociais é capaz de operar um tensionamento do conceito de Esclarecimento?  

Como já afirmado, esses movimentos se configuram como um recorte da Multidão. E 

se essa mesma Multidão é o encontro de subjetividades que mantém suas diferenças 

singulares sem ceder à possibilidade de se tornar massa, povo ou ao não se restringir a classes 

operárias. Desse modo, podemos dizer que o identitário não se estabeleceu fazendo as demais 

formas de vida sucumbirem a ele. Pode-se ainda arriscar a dizer que há aqui uma operação de 

cunho dialético – esse tensionamento é mantido. 

Se realizamos a aproximação – e o fazemos nesta investigação – entre a ideia de 

movimentos sociais à de Multidão (ou um recorte dela), é possível afirmar, desde NEGRI, que 

esses mesmos movimentos são uma das possíveis vias de dar vazão ao poder constituinte – 

força viva, contínua, avessa à completa integração ao sistema jurídico. Dentro dessa 

organização social e política, é possível se falar em uma revitalização da crítica por 

intermédio das vidas oprimidas que a compõem.  

É por esse motivo que tais movimentos adquirem centralidade na análise deste 

trabalho, na medida em que se contrapõem à reprodução do dado. Por sua característica 

dialética e de resistência no seu proceder, são capazes de operar uma revitalização da crítica. 

Aqui, sinalizam-se caminhos através dos quais é possível alcançar uma noção positiva da 

ideia de esclarecimento por intermédio da crítica – não há um abandono do racional, busca-se 

outra racionalidade.  

Essa outra racionalidade passa, em alguma medida, pelo trabalho. Não o trabalho 

tido em seu sentido estrito, mas aqui entendido como formas de vida – fora do embuste que é 

a universalização de direitos a partir de um viés neoliberal em que o consumo é a medida da 

cidadania, deve-se subverter essa lógica. Os movimentos sociais devem, tendo isso em vista, 

organizar-se de maneira que mobilizem produtivamente a sociedade. Como NEGRI e 

COCCO (2005, p. 56) assinalam, é relevante “organizar os movimentos e, portanto, mobilizar 

a produção. Assim sendo, trata-se de organizar o trabalho dos movimentos, isto é, de 

construir o espaço público do trabalho comum da multidão”  

Pode-se destacar a atuação dos movimentos sociais como uma possível catalisadora 

do forjamento desse novo paradigma crítico, de uma racionalidade alternativa à vigente, 
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portanto. Chega-se à conclusão, com relação aos movimentos sociais, que esses podem operar 

como ferramentas hábeis a trazer à tona a diferença e o não idêntico. Resulta, dessa forma, 

possível concluir como razoável que os movimentos sociais são capazes de tensionar o 

conceito de Esclarecimento. 
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CAPÍTULO 4:  O PARADOXO DA AMÉRICA LATINA 

 

 

Historicamente, os movimentos sociais são combatidos de três 

maneiras: ignorando-os, cooptando-os ou criminalizando-os. Quando 

não se consegue cooptá-los, depois de terem sido ignorados e 

continuarem a existir, o remédio é considerá-los crime  

Leandro Scalabrin 

 

 

4.1 A transição democrática na América Latina e o autoritarismo “cool” 

 

 

A América Latina é uma região bastante plural, sendo que cada país possui sua 

especificidade. Igualmente plurais também foram (e têm sido) os seus processos de transição 

nos diversos países em que houve um movimento de regimes autoritários para democracias. 

No entanto, é possível falar em algumas convergências e experiências compartilhadas nesses 

processos. 

Em muitos dos casos, é compartilhado um passado de regimes autoritários 

extremamente truculentos em que houve a prática sistemática de terrorismo de Estado, que 

deram lugar a regimes políticos caracterizados por eleições, mas não necessariamente ainda 

democracias consolidadas (DELLI-ZOTTI, 2010, p. 1474). 

Em verdade, DELLI-ZOTTI traz uma ideia, também trabalhada por CAVAROZZI 

em sua obra Más allá de las transiciones a la democracia em América Latina, de que a 

mudança ocorrida da transição e história recentes da maioria dos países dessa região é a de 

que houve um deslocamento de um modelo estatocêntrico a um modelo profundamente 

neoliberal de livre mercado. Este último modelo seria ainda marcadamente antidemocrático, 

uma vez que o Estado ainda se encontrava – e, em muitos casos, se encontra até os dias atuais 

– em uma relação de dependência com relação aos grupos dominantes privados. E nesse ponto 

a mídia tem forte papel, por poder ser usada como mecanismo de submissão e domínio por 

parte dessas elites que colonizavam – e colonizam – o Estado. Vejamos: 

 

En países donde el Estado nunca se había autonomizado realmente de los grupos 

dominantes privados (como es el caso de la mayoría de los latinoamericanos), los 

medios de comunicación ejercen una influencia descomunal sobre los gobernantes 
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(o son directamente sus instrumentos de dominación) y las Fuerzas Armadas jamás 

fueron sujetadas a la autoridad civil, la tan esperanzadora democracia puede quedar 

reducida a un conjunto de actos rituales (como las elecciones o la conformación de 

parlamentos) donde una panoplia de instituciones y reglamentos queda en manos de 

lobbies o camarillas que los manipulan con un espíritu muchas veces contrario a los 

objetivos para los que fueron concebidos. (DELLI-ZOTTI, 2010, pp. 1474/1475) 

  

Como demonstrado, um elemento comum aos países dessa região é o de que suas 

Forças Armadas não conheciam uma prática de sujeição a uma autoridade civil, o que é algo 

constitutivo da noção de democracia. E esse é um dos entraves enfrentados até os dias atuais 

para muitos desses países, nos quais a transição segue em aberto
63

.  

Essa situação oferece um legado de autoritarismo que permanece nessas democracias 

e evidencia suas contradições. Isso é o que ZAFFARONI denomina por um autoritarismo 

cool
64

, que possui como um de seus traços mais marcantes uma ampliação do poder punitivo 

na América Latina.  

Um exemplo dessa expansão punitivista é o fato de que cerca de 3/4 das pessoas 

latino-americanas encarceradas encontram-se nessa condição não por terem sido devidamente 

processadas, julgadas e condenadas a cumprir penas, mas pelo fato de representarem um 

perigo, uma ameaça que precisa ser contida. Contra elas: medidas de contenção provisória – 

medidas cautelares, prisões preventivas e provisórias. Nessas circunstâncias, essas pessoas 
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 Para exemplificar e explicar um pouco a ideia de transição democrática em aberto: “Cuando examinamos el 

período de la postransición, y más específicamente las tendencias de los últimos dos o tres años en Sudamérica y 

México, resulta evidente que el desenlace de los procesos de democratización está todavía abierto en la mayoría 

de los casos. Recapitulando los factores que han causado la incertidumbre acerca de las probabilidades de la 

consolidación democrática, varios de ellos están ligados a la modalidad de resolución de las que podrían ser 

denominadas como las típicas «cuestiones de la transición». En uno o más de los cinco casos analizados, alguna 

de las preguntas siguientes resulta relevante: a) ¿Serán las fuerzas democratizantes capaces de elevar los costos 

para el integrante del ensemble autoritario de intentar el bloqueo de una plena democratización del proceso 

electoral, en la cual estos últimos combinen una liberalización parcial y la continuidad de las prácticas 

coercitivas? b) ¿Cómo las prerrogativas de los militares que hayan sobrevivido durante la transición, o incluso 

las que hayan reemergido después de ella, pueden impedir, o al menos erosionar, la consolidación 

(empowerment) definitiva de las instituciones de la democracia política?, y c) De acuerdo a lo que Hagopian 

sugirió en su análisis del caso brasilero (1990), ¿cómo pueden las transacciones realizadas durante la transición 

—por ejemplo, las que llevaron al refortalecimiento de las redes clientelísticas controladas por políticos 

tradicionales y oligarquías regionales— debilitar la efectividad y representatividad (accountability) de las 

instituciones? Sin embargo, la probabilidad de que la democracia se consolide no depende solamente de la 

modalidad de transición. Al examinar las tendencias recientes en Brasil y la Argentina, como así también en 

casos como el peruano, se constata que la lista de «cuestiones de la transición» no agota el conjunto de los 

factores relevantes que influyen sobre el curso y el desenlace de los procesos contemporáneos de 

democratización” (CAVAROZZI, 1991, p. 90). 
64

 Expressão trazida por ZAFFARONI (2007, p. 69) para diferenciar de um autoritarismo que ele chama de 

velho. Vejamos sua explicação: “Este novo autoritarismo, que nada tem a ver com o velho ou o de entre-guerras, 

se propaga a partir de um aparato publicitário que se move por si mesmo, que ganhou autonomia e se tornou 

autista, impondo uma propaganda puramente emocional que proíbe denunciar e que, ademais – e 

fundamentalmente –, só pode ser caracterizado pela expressão que esses mesmos meios difundem e que indica, 

entre os mais jovens, o superficial, o que está na moda e se usa displicentemente: é cool. É cool porque não é 

assumido como uma convicção profunda, mas sim como uma moda, à qual é preciso aderir para não ser 

estigmatizado como antiquado ou fora de lugar e para não perder o espaço publicitário.”  



    64 
 

indesejadas cumprem um tempo de prisão longo e muitas vezes desproporcional – a 

reincidência ingressa como um fator crucial nesse ponto –, expostas a toda sorte de violências. 

Se e quando condenadas, essas pessoas por vezes já cumpriram a pena em sua integralidade.  

“Em síntese, pode-se afirmar que o poder punitivo na América Latina é exercido 

mediante medidas de contenção
65

 para suspeitos perigosos, ou seja, trata-se, na prática, de um 

direito penal de periculosidade presumida, que é a base para a imposição de penas sem 

sentença condenatória formal à maior parte da população encarcerada” (ZAFFARONI, 2007, 

p. 71). 

A partir dessa noção, podemos localizar que a América Latina vive o que parece 

ser um paradoxo. Ao mesmo tempo em que nunca nos pensamos sob a legalidade estrita, 

questões emergentes a partir da ideia de terrorismo e de uma ameaça externa – para trazer o 

exemplo que vem sendo tratado nesta investigação – trazem uma demanda por uma legislação 

específica para o tema.  

ZAFFARONI parece corroborar com a ideia da existência desse aparente paradoxo 

em nossa região latino-americana. Isso se dá na medida em que evidencia a distância que há 

entre os discursos que buscam conferir legitimidade ao sistema penal a partir de uma noção de 

legalidade. É dizer, recorremos à legalidade estrita – que aplicamos de modo “parcial” e 

“incoerente”, nas palavras do autor – para dar suporte e legitimidade ao sistema penal, na 

emergência de questões suscitadas a partir de um discurso de segurança, que traz como um de 

seus desdobramentos, por exemplo, a questão da legislação especial já suscitada quanto ao 

caso do terrorismo. E é nesse sentido que em sua obra Em busca das penas perdidas o autor 

nos rememora que 

 

(...) é importante lembrar que, embora não existam construções acabadas de 

discursos que pretendam suprir a legitimidade do sistema penal com a legalidade do 

mesmo, deve-se reconhecer que, frequentemente, realiza-se um emprego parcial e 

incoerente deste tipo de tentativa em nossa região marginal latino-americana, 

contexto no qual esta espécie de discurso mostra-se particularmente alienante (alheio 

à realidade) (ZAFFARONI, 2001, p. 20). 

 

Entretanto, o que a experiência histórica desses países nos mostra é que, assim como 

trazido acima, esse discurso possui uma função alienante. Tomando o exemplo trabalhado, a 

legislação antiterror, que inicialmente parece estar voltada para a salvaguarda de um povo de 

um país contra ameaças externas acaba por se voltar para dentro. O Caso Norín Catrimán y 

Otros Vs. Chile se apresenta como um exemplo em que essa legislação significou, em grande 
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 Essa ideia de contenção da pessoa indesejada dialoga diretamente com a noção de inimigo que tem de ser 

contido, ou neutralizado, trabalhada no capítulo 2 desta investigação. 
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medida, a criminalização do Povo Mapuche e de demais pessoas envolvidas nas lutas por 

reivindicação de terras ancestrais – como abordado no primeiro capítulo. 

 

Expedientes desta natureza alertam para uma temerária tendência que aponta para a 

criminalização sistemática das lutas sociais dos movimentos populares em toda a 

América Latina. A criminalização aparece também como tendência mundial 

justificada por malabarismos e discursos jurídicos pelos quais o direito e o sistema 

de justiça tem sido instrumentalizados para reprimir, intimidar e desencorajar 

práticas sociais constestatórias, que reivindicam condições básicas de existência, 

denunciam a promiscuidade entre o mercado e o poder político, constroem o poder 

popular e tentam desnaturalizar e o neoliberalismo como modelo capaz de dar as 

respostas estruturais à violência histórica e aos abismos sociais da realidade latino-

americana.
66

 (NUNES) 

 

Nesse momento é que se torna mais evidente que esse paradoxo não é real, mas 

aparente. A aplicação parcial e incoerente nesse sentido cumpre uma função. E aqui é 

necessário retomar o conceito de inimigo abordado no capítulo 2. Como o inimigo representa 

uma ameaça à ordem, ele precisa ser neutralizado, e o discurso autoritário penal vai ao 

encontro da realização dessas necessidades de contenção. A legalidade estrita funciona bem 

contra esses grupos.  

 

Os dissidentes são mais tolerados, ainda que a repressão ao protesto social dos 

excluídos do sistema produtivo tenha aumentado diante a aplicação extensiva de 

tipos penais e a interpretação restringida de causas de justificação ou de exculpação. 

Finalmente, os iguais, cada vez mais reduzidos em função da polarização de riqueza 

e da degradação das velhas camadas médias, costumam gozar dos benefícios e 

garantias dos manuais, nos poucos casos em que são criminalizados (ZAFFARONI, 

2007, p. 70/71) 

 

 

4.2 A Lei de Segurança Nacional brasileira e a criminalização do MST 

 

 

Assim como o Caso Norín Catrimán y Otros Vs. Chile confirma a existência de um 

autoritarismo penal no Chile, o tratamento dispensado ao Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra (MST) reafirma a existência desse mesmo autoritarismo no Brasil. Quanto a este último 

grupo social, pode-se falar em um caso marcante envolvendo o Ministério Público do Rio 

Grande do Sul e o MST por volta dos anos 2007 e 2008, no tocante à aplicação da Lei de 

Segurança Nacional. 

Para ULISSES, 
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 http://imapelotas.blogspot.com.br/2013/11/a-legislacao-antiterror-e.html  

http://imapelotas.blogspot.com.br/2013/11/a-legislacao-antiterror-e.html
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O destaque deve-se à grande facilidade com a qual se consegue delinear o papel 

desempenhado por cada uma das forças sociais nesta vultosa repressão. Mais ainda, 

por ser a primeira vez que, abertamente, consegue-se visualizar a atuação do 

judiciário e do ministério público, conjuntamente. Não se pode perder de vista que 

estas ações se inserem em um contexto de tentativa de desarticulação do movimento 

a um nível nacional. (2012, p. 144) 

 

A publicização do relatório de n. 1124-100-PM2-2007 da Brigada Militar revelou 

que o MST havia sido alvo de investigação secreta – tanto seus membros como líderes e 

dirigentes foram investigados, bem como as atividades realizadas por esse movimento no 

estado. O objetivo era o de evitar a qualquer custo que o MST alcançasse e ocupasse a 

fazenda de Coqueiros, localizada em Carazinho. 

Essa investigação secreta é o tipo de conduta que carrega ranços ditatoriais e 

evidencia permanências autoritárias no Brasil pós-redemocratização. Nesse sentido, “Nos dias 

atuais, tal iniciativa contraria até mesmo a Constituição Federal que proíbe a polícia militar de 

investigar infrações penais e movimentos sociais ou partido político” (ULISSES, 2012, p. 

144). 

Chegando ao conhecimento do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul 

(MPE/RS), este pugnou pela instauração de um procedimento administrativo, que foi 

aprovado. A decisão, nesse caso, foi no sentido de declarar a ilegalidade do MST, além de 

ordenar a dissolução do movimento, em franca violação à liberdade de associação, consagrada 

no art 5º, XVII da Constituição Federal
67

. (ULISSES, 2012, p. 145) 

Mais adiante, o MPE-RS apresentou uma Ação Civil Pública para que mais de 300 

famílias desocupassem algumas das terras de Carazinho. A ação foi julgada procedente. 

Já no ano de 2008 houve um outro momento em que esse movimento social foi 

demandado judicialmente. Essa foi a vez em que os líderes do MST foram acusados do 

cometimento de crimes contra a segurança nacional
68

. Para além disso, a denúncia do 
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 Voto do juiz-relator, seguido em unaminidade: “Assim, voto no sentido de designar uma equipe de Promotores 

de Justiça para promover ação civil pública com vistas à dissolução do MST e declaração de sua ilegalidade 

(...)",(fl. 110) nítida ofensa ao art. 5º, XVII que prevê e liberdade de associação.”; “cabe ao MP-RS agir agora: 

Quebrar a espinha dorsal do MST. O momento é histórico no país e se constitui no maior desafio já apresentado 

à instituição desde o pós-88: a defesa da democracia.”. 
68

 Eles foram enquadrados em quatro tipos penais previstos na Lei nº 7.170/83 conhecida como lei de Segurança 

Nacional, quais sejam, Art. 16 - Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou 

grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos 

ou com o emprego de grave ameaça. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de 

violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 

Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqüestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, 

provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção 

de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena: reclusão, de 3 a 

10 anos. Art. 23 - Incitar: I - à subversão da ordem política ou social; 
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Ministério Público buscou equiparar membros de um movimento social a terroristas, colocar 

o MST no mesmo patamar de uma organização terrorista. Por essa linha de raciocínio, o 

simples fato de pertencer àquela organização política de reivindicação de direitos era igualar-

se à figura de um terrorista. Isso ocorria, pois 

 

O grande diferencial da denúncia apresentada pelo Ministério Público está no fato de 

que ela não busca apenas tipificar as condutas dos integrantes do movimento, mas 

sim marginalizar a própria organização. O crime não é mais apenas um eventual 

dano patrimonial resultante de alguma ocupação, está para além, está no próprio 

participar do movimento. Movimento este que é capaz de aliciar pessoas para a 

obtenção de “fins escusos” como a reforma agrária e mudanças na ordem vigente 

que “desprivilegia a maior parte da população brasileira. (ULISSES, 2012, p. 147) 

 

A prisão das lideranças do MST nesse processo foi decretada – os Habeas Corpus 

impetrados pelos representantes dessas partes não foi acatado – sob a alegação de que havia 

indício de autoria e materialidade, sendo que muitas dessas informações do juiz foram 

retiradas dos relatório da Brigada Militar. 

SCHERER-WARREN, em sua nota técnica denominada Movimentos sociais de luta 

pela terra, desconstrói a ideia de que grupos em organização de rede para reivindicação de 

direitos seja o mesmo que uma organização terrorista – a autora vai em sentido diverso do que 

se buscou fazer crer o Ministério Público. 

Vejamos abaixo a imagem de número 1, em que há um quadro explicativo 

demonstrando as diferenças de um movimento social de uma organização terrorista. 
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Imagem 1
69

 

 

 

 

Em segundo momento, SCHERER-MARRER talvez seja capaz de demonstrar em 

parte o porquê de o MST ser um dos movimentos sociais mais alvo de ataques e tentativas de 

criminalização. Como a imagem 2 abaixo mostra, a centralidade que ele ocupa é a tradução de 

que esse movimento é um dos mais forte – é catalisador desses encontros –, bem estruturados 

e relevantes movimentos no Brasil. E, como se pode ver, ele é um movimento de extrema 

importância para o Brasil, fazendo diversas associações (pontuais ou não) com outros 

movimentos para ajuda mútua em atividades coincidentes de agendas programáticas. 
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 “Além disso, a tentativa do Ministério Público do RS em comparar o MST à FARC e a redes terroristas deve 

ser discutida política e academicamente. O seguinte quadro comparativo entre uma rede de movimentos sociais e 

uma rede terrorista, nos indica como de fato o MST pertence em totalidade ao primeiro tipo de rede política:” (p. 

12) 
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Imagem 2
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 “Como em toda organização política em rede, nos movimentos sociais também há elos estratégicos, apesar do 

princípio de horizontalidade defendido e que orienta a organização do movimento em suas linhas gerais. 

Entretanto, esses elos não se definem por uma hierarquia burocratizada e, sim, por sua função ou legitimidade 

política dentro da articulação. No caso do FNRA foram apontados como atores políticos estratégicos de destaque 

os denominados “movimentos de massa”: MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), MMA 

(Movimento das Mulheres Agricultoras), MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), CONTAG 

(Confederação dos Trabalhadores na Agricultura), MTL (Movimento Terra, Trabalho e Liberdade), MAB 

(Movimento do Atingidos pelas Barragens), dentre outros. Há também uma tendência dos atores políticos mais 

estratégicos do mundo rural atuarem em outros fóruns da sociedade civil de caráter popular. Nesta direção o 

MST foi reconhecido como o movimento social de maior expressividade política pela quase totalidade dos 

fóruns nacionais de nossa pesquisa, o que atribui a esse movimento sua legitimidade no seio da sociedade civil 

organizada, conforme ilustrado através do programa NetDraw/Ucinet, a seguir:” (SCHERER-MARRER, p. 

9/10). 
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CONCLUSÃO 

 

 

El silencio y el grito 

 

Anda el silencio 

creciendo como una fuerza irrefrenable, 

organizando 

cuadrillas de voces mordidas, 

de basurero en basurero juntando el músculo y el fuego, 

desde el humo de las barricadas 

desde las bancas nocturnas desde sus frazadas de cartón, 

rompe el capullo 

y comienza su marcha. 

Para convertirse en un grito feroz 

ha juntado todos los silencios en el último silencio 

y quedado a la espera en primera línea 

de la voz clandestina que llame al avance 

sin considerar ni una sola vez la duda 

con el corazón limpio y latiendo. 

incendiando el miedo 

venciéndolo desde el alma. 

EMILIO GUAQUÍN
71

 

 

 

 

O que dizem os casos chileno, estadunidense e brasileiro sobre a relação entre Estado 

de Direito e participação popular? 

Se compararmos o caso chileno e o brasileiro, podemos notar que a estratégia 

adotada no Brasil de criminalizar o MST – e muito outros movimentos sociais – deu-se 
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 Emilio Guaquín é um artista Mapuche contemporâneo. O poema pode ser acessado em 

http://unocaediezselevantaran.blogspot.com.br/2008/01/emilio-guaquin-poeta-i-eskultor-wiyiche.html  

http://unocaediezselevantaran.blogspot.com.br/2008/01/emilio-guaquin-poeta-i-eskultor-wiyiche.html
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majoritariamente a partir da legislação comum
72

. Desse modo, as práticas cotidianas de 

exceção de nosso aparato policial e de outros aspectos de nosso autoritarismo penal têm um 

potencial de repressão de condutas e de práticas de movimentos sociais que pode ser tanto 

mais eficaz, quanto menos violador parecer, podendo também impedir a demanda de 

determinado grupo enquanto político.  

É dizer, esse verniz de normalidade e observância da ordem pode ser uma estratégia 

mais eficaz do que aquela que traz à luz o seu próprio terror. Já no caso chileno, contudo, a 

condenação dos sete indígenas Mapuche e de uma ativista se deram com base no uso da 

legislação antiterror. Nesse sentido, a aplicação da Lei Antiterrorismo contra membros de 

uma comunidade indígena e uma ativista torna a violação mais evidente, uma vez que foi 

utilizada uma legislação de exceção e excessiva contra uma população marginalizada de 

determinada sociedade. SANTOS aponta em sentido semelhante ao afirmar que 

  

A criminalização da dissidência na América Latina é ainda mais forte contra os 

indígenas, como vemos no Peru e no Chile. Existe a intenção de transformar os 

indígenas nos terroristas do século XXI, como mostram os documentos da CIA. O uso 

das leis antiterroristas contra os dirigentes indígenas está baseado em uma 

descaracterização total do conceito de terrorismo, uma vez que isto significa atacar e 

causar danos a civis inocentes. No caso das lutas indígenas, são ataques contra a 

propriedade privada para defender outra propriedade, a comunitária e ancestral.
73

  

 

                                                 
72

 Não se está a negar que houve tentativas de inserir no ordenamento brasileiro a legislação antiterror, com 

redações abertas o suficiente para que a atuação reivindicatória de direitos e grupos e movimentos sociais 

possam ser enquadradas como condutas terroristas. Para mencionar uma das três tentativas de se tipificar o 

terrorismo no Brasil, falemos um pouco daquele que ficou conhecido como o “AI 5 da Copa”: o Projeto de Lei 

do Senado de nº 728 é de dezembro de 2011. Esse dispositivo previu a criação de infrações e crimes com 

vigência durante o período da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, dentre os quais o 

terrorismo – entendido nos termos do projeto de lei como “provocar terror ou pânico generalizado” e que, 

resultando em morte, terá pena que varia de 24 a 30 anos –, o crime de ataque à delegação, de violação de 

sistema de informática, de falsificação de ingresso, de revenda ilegal de ingressos, de falsificação de credencial, 

de dopping nocivo, de venda fraudulenta de serviço turístico. 

Note-se que se trata de um tipo extremamente aberto, podendo enquadrar a ação de protestos e manifestações 

populares. 

De constitucionalidade duvidosa, essa legislação ad hoc e transitória tramitou – porém não foi aprovado em 

nenhuma das quatro comissões em que esteve – sob a justificativa de “conferir maior segurança” durante o 

período dos jogos. Há a questão da previsão de um rito de incidente de celeridade do processo, o que configura 

como uma violação frontal ao princípio do devido processo legal, por exemplo. 

Essas medidas, além de não observarem a insuficiência da positivação de normas de direito penal no sentido de 

uma prevenção geral não solucionam, abrem caminho para a violação direta de direitos fundamentais, tanto de 

nacionais quanto de estrangeiros/as. 

Para ver breve explicação acerca desse e dos outros dois projetos de lei acerca da tipificação do terrorismo, 

acessar http://apublica.org/2014/03/leis-antiterrorismo-preocupam-movimentos-sociais/; 

http://www.alainet.org/fr/node/84366. 
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 Entrevista de Boaventura de Sousa Santos. Disponível em: 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/America-Latina-bipolar-os-movimentos-se-movem/6/14314  

http://apublica.org/2014/03/leis-antiterrorismo-preocupam-movimentos-sociais/
http://www.alainet.org/fr/node/84366
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/America-Latina-bipolar-os-movimentos-se-movem/6/14314
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Pode-se notar aqui, portanto, que o uso dessa legislação específica sobre terrorismo 

para casos em que ela não seria aplicável chama mais atenção para a violação que a sua mera 

aplicação é – juntamente com seus desdobramentos. 

Se analisarmos os três casos (chileno, brasileiro, estadunidense) em conjunto, uma 

outra questão se faz presente: pode-se falar numa forma mínima para o espaço público para 

que se viabilize a participação popular e o dissenso político?  

Ao que tudo indica: sim. Levando-se em consideração o Caso Norín Catrimán y 

Otros Vs. Chile, a responsabilização desse Estado aponta para a afirmação dos procedimentos 

democráticos, de que um país não pode deixar de observá-los. O Chile foi condenado, dentre 

outros motivos, exatamente pelo uso da legislação antiterror como um silenciamento do 

pensamento divergente. Dentre as várias penas que o Estado imputou às vítimas, houve a de 

restrição de liberdade de expressão, a liberdade pessoal e restrições quanto aos direitos 

políticos. Somente com base nessas violações já é possível falar em uma obliteração do 

dissenso. Dentre as vítimas condenadas havia lideranças indígenas, que não poderiam mais 

exercer suas atividades de representação dos interesses daquela comunidade, 

Ou ainda no caso dos Estados Unidos em uma conjuntura pós-11 de setembro, em 

que a mera condição de suspeito já era suficiente para que alguma pessoa fosse detida por 

tempo indeterminado, com investigação e processo correndo em sigilo e em face de um Poder 

Executivo que se sobrepõe aos demais, não se pode falar na garantia da possibilidade de 

divergência – a própria jurisprudência norte-americana passou a flexibilizar princípios como o 

do devido processo legal, pedra de toque do constitucionalismo estadunidense. 

O mesmo se dá com o caso do MST no Brasil. Não se pode falar na garantia do 

dissenso político quando agentes estatais buscam tratar uma organização política e legítima 

como uma organização terrorista que, na condição de inimiga, tem de ser contida. Lançar mão 

da Lei de Segurança Nacional – uma herança ditatorial que já deveria ter sido abandonada – é 

uma busca por eliminar o diferente, não traduz uma disposição democrática de convivência. 
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ANEXO I 

 

SENTENÇA DO CASO NORÍN CATRIMÁN Y OTROS VS. CHILE : TRÂMITE 

PERANTE A COMISSÃO E PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE 
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I -INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 

1. El caso sometido a la Corte. - El 7 de agosto de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la 

Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso “Segundo Aniceto Norín 

Catrimán, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros (Lonkos2, dirigentes y activistas 

del pueblo indígena Mapuche) respecto de la República de Chile” (en adelante, “el Estado” o “Chile”). 

Según la Comisión, el caso se refiere a la alegada “violación de los derechos consagrados en los 

artículos 8.1, 8.2, 8.2.f, 8.2.h, 9, 13, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en 

perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime 

Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco 

Millacheo Licán, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, debido a su 

procesamiento y condena por delitos terroristas, en aplicación de una normativa penal contraria al 

principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando 

en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”. Según la Comisión, el 

caso se inserta dentro de “un reconocido contexto de aplicación selectiva de la legislación 

antiterrorista en perjuicio de miembros del pueblo indígena Mapuche en Chile”. 

2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente: 

a) Peticiones. – El presente caso comprende cuatro peticiones3 que, por solicitud expresa del 

Estado, fueron resueltas por la Comisión de manera conjunta en el Informe de Fondo 176/104. 

Dichas peticiones fueron las siguientes: 

i. Petición presentada el 15 de agosto de 2003 por Segundo Aniceto Norín Catrimán, 

representado por los abogados Jaime Madariaga De la Barra y Rodrigo Lillo Vera (Caso 

12.576 Petición No. 619/03). 

ii. Petición presentada el mismo día por Pascual Huentequeo Pichún Paillalao (señalada con 

iguales números de caso y petición que la anterior). 

iii. Petición presentada el 13 de abril de 2005 por Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime 

Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia 

Roxana Troncoso Robles (Caso 12.611 Petición No. 429/05). 

iv. Petición presentada el 20 de mayo de 2005 por 69 dirigentes del Pueblo indígena Mapuche y 

por los abogados Ariel León Bacian, Sergio Fuenzalida Bascuñán y José Alywin Oyarzún, en 

representación de Víctor Manuel Ancalaf Llaupe (Caso 12.612, Petición No. 581/05). 

b) Informes de Admisibilidad. – Los días 21 de octubre de 2006 y 2 de mayo de 2007 la 

Comisión aprobó los Informes de Admisibilidad No. 89/06 (Petición No. 619/03), No. 32/07 

(Petición No. 429/05) y No. 33/07 (Petición No. 581/05), en los cuales determinó que era 

competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre las presuntas 

                                           

2  “Lonkos” son los dirigentes principales de las comunidades Mapuche. Ver infra párr. 78. 

3  Cfr. Petición 619-03 Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Paillalao; Petición 429-05 Juan Patricio Marileo Saravia, 
Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñán y Juan Ciriaco Millacheo Licán, 
y Petición 581-05 Víctor Manuel Ancalaf Llaupe y demás dirigentes mapuches (expediente anexos al Informe de Fondo 176/10, 

apéndice 1, folios 96 a 126, 1734 a 1775 y 2536 a 2578). 

4  Cfr. Informe de Fondo No. 176/10, Caso Segundo Aniceto Norín Catrimán, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf 
Llaupe y otros Vs. Chile, 5 de noviembre de 2010 (expediente de fondo, tomo I, folios 9 a 109). 
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violaciones de los artículos 8, 9 y 24 de la Convención, en relación con las obligaciones generales 

consagradas en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, y que las peticiones eran admisibles por 

encontrarse conformes con los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención5. 

c) Informe de Fondo. - En los términos del artículo 50 de la Convención, el 5 de noviembre de 

2010 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 176/10 (en adelante también “el Informe de 

Fondo” o “el Informe No. 176/10”)6, en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias 

recomendaciones a Chile: 

 Conclusiones.- La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los 

siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: 

i) “el principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones 
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de [las ocho presuntas víctimas del presente 
caso]”; 

ii) “a la igualdad ante la ley y no discriminación, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de [las ocho presuntas víctimas del presente caso]”; 

iii) “a la libertad de expresión y los derechos políticos establecidos en los artículos 13 y 23 de la Convención Americana, 
en relación con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de [las ocho 
presuntas víctimas del presente caso]”; 

iv) “el principio de responsabilidad penal individual y presunción de inocencia, bajo los artículos 8.1, 8.2 y 9 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de [las ocho presuntas 
víctimas del presente caso]”; 

v) “el derecho de defensa de los Lonkos Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún, y del Werkén Víctor Ancalaf Llaupe, 
específicamente su derecho a interrogar los testigos presentes en el tribunal bajo el artículo 8.2.f de la Convención 
Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”;  

vi) “el derecho a recurrir del fallo consagrado en el artículo 8.2 h) de la Convención Americana, en relación con las 
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de [las ocho presuntas víctimas 
del presente caso]”7;  

vii) “el derecho a un juez imparcial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del 
mismo instrumento, en perjuicio de [las ocho presuntas víctimas del presente caso]”, y  

viii) “[l]as violaciones de los derechos humanos consagrados en los artículos 8, 9, 24, 13 y 23 tuvieron un impacto 
consecuencial sobre la integridad sociocultural del pueblo Mapuche como un todo”. 

Adicionalmente, la Comisión estableció que “Chile no violó los derechos a un juez competente e independiente, ni la 
prohibición de doble enjuiciamiento penal, consagrados en los artículos 8.1 y 8.4 [de la Convención Americana] 
respectivamente”. 

La Comisión determinó que las presuntas víctimas eran las ocho personas siguientes: Segundo 

Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José 

Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Patricia 

Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe. 

 Recomendaciones. La Comisión hizo al Estado las siguientes recomendaciones: 

i) “Eliminar los efectos de las condenas por terrorismo impuestas a [las ocho presuntas víctimas del presente caso]”;  

                                           

5  Cfr. Informe de Admisibilidad No. 89/06 (Petición 619-03), Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Paillalao Vs. Chile, 21 
de octubre de 2006; Informe de Admisibilidad No. 32/07 (Petición 429-05), Juan Patricio Marileo Saravia y otros Vs. Chile, 2 de 
mayo de 2007, e Informe de Admisibilidad No. 33/07 (Petición 581-05), Víctor Manuel Ancalaf Llaupe Vs. Chile, 2 de mayo de 
2007 (expediente anexos al Informe de Fondo 176/10, apéndice 1, folios 629 a 646, 1608 a 1620 y 2337 a 2349). 

6  Cfr. Informe de Fondo No. 176/10, supra nota 4 (expediente de fondo, tomo I, folios 9 a 109). 

7  Mediante escrito de 16 de agosto de 2013, la Comisión aclaró que “en su Informe de [F]ondo analizó la aplicación de los 

artículos 373 y 374 del Código de Proceso Penal, estableciendo que la misma fue violatoria del derecho a recurrir el fallo. En ese 
sentido, dado que al señor Ancalaf [Llaupe] no le fueron aplicadas dichas normas, la conclusión del Informe de Fondo debe 
entenderse respecto de las demás víctimas del caso” (expediente de fondo, Tomo IV, folio 2285). 
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ii) “[s]i las [presuntas] víctimas así lo desean, deberán contar con la posibilidad de que su condena sea revisada, a 
través de un procedimiento que se lleve a cabo de conformidad con el principio de legalidad, la prohibición de 
discriminación y las garantías del debido proceso, en los términos descritos en el […] [I]nforme [de Fondo]”; 

iii) “[r]eparar a las [presuntas] víctimas tanto en el aspecto material como moral por las violaciones declaradas en el 

presente informe”;  

iv) “[a]decuar la legislación antiterrorista consagrada en la Ley 18.314, de manera que sea compatible con el principio 
de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana”;  

v) “[a]decuar la legislación procesal penal interna, de manera que sea compatible con los derechos consagrados en los 
artículos 8.2 f) y 8.2 h) de la Convención Americana”, y  

vi) “Adoptar medidas de no repetición, para erradicar el uso de prejuicios discriminatorios con base en el origen étnico 
en el ejercicio del poder público y, en particular, en la administración de justicia”. 

d) Notificación al Estado. – El 7 de diciembre de 2010, la Comisión notificó al Estado el Informe 

de Fondo y le solicitó que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones dentro de un 

plazo de dos meses, que a solicitud de Chile fue prorrogado por un mes, hasta el 1 de abril de 

2011. En esta fecha el Estado presentó un informe sobre las medidas adoptadas para dar 

cumplimiento a algunas de las recomendaciones allí formuladas y controvirtió ciertas conclusiones 

del Informe de Fondo. El 7 de abril de 2011 Chile solicitó una nueva prórroga, que la Comisión 

concedió por cuatro meses. El 7 de julio de 2011 el Estado presentó un informe y el 5 de agosto de 

2011 presentó “un nuevo informe reiterando, en lo sustantivo, su informe de 7 de julio de 2011”. 

e) Sometimiento a la Corte. – El 7 de agosto de 2011 la Comisión sometió a la jurisdicción de la 

Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el 

Informe de Fondo “por la necesidad de obtención de justicia para las [presuntas] víctimas ante el 

incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Chile”. La Comisión designó como 

delegados a la Comisionada Dinah Shelton y al entonces Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y 

designó como asesoras y asesor legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva 

Adjunta, Silvia Serrano Guzmán y María Claudia Pulido y al señor Federico Guzmán Duque, 

abogadas y abogado de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión indicó quiénes eran los representantes 

de las ocho presuntas víctimas y aportó los respectivos poderes de representación y referencias de 

contacto8.  

3. Solicitud de la Comisión Interamericana. – Fundándose en lo anterior, la Comisión 

Interamericana solicitó al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional de Chile por las 

violaciones indicadas en las referidas conclusiones de su Informe de Fondo (supra párr. 2). 

Adicionalmente, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación. 

 

II – PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 

4. Designación de dos intervinientes comunes de los representantes de las presuntas víctimas. - 

Los representantes de las ocho presuntas víctimas no llegaron a un acuerdo sobre la designación de 

un interviniente común. Al respecto, la Corte autorizó la designación de más de un interviniente 

común, en aplicación del artículo 25.2 de su Reglamento. Los representantes comunicaron que el 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y la Federación Internacional 

                                           

8  1) “Jaime Madariaga De la Barra e Ylenia Hartog, en representación de Segundo Aniceto Norín Catrimán y de Pascual 
Huentequeo Pichún Paillalao”; 2) “José Aylwin Oyarzún, Sergio Fuenzalida y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), en representación de Víctor Manuel Ancalaf Llaupe”, y 3) “[la] Federación Internacional de Derechos Humanos y Alberto 

Espinoza Pino, en representación de Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, 
Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia Roxana Troncoso Robles”. Cfr. Escrito de sometimiento del caso ante la Corte 
Interamericana. 
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de Derechos Humanos (en adelante la “FIDH”) actuarían como intervinientes comunes en 

representación de todas las presuntas víctimas9. 

5. Notificación al Estado y a los representantes. – El sometimiento del caso por parte de la 

Comisión fue notificado por la Corte al Estado el 28 de octubre de 2011 y a los dos intervinientes 

comunes (CEJIL y la FIDH) el 31 de octubre de 2011. 

6. El 30 de diciembre de 2011 la señora Ylenia Hartog presentó una solicitud para participar 

como tercera interviniente común y para que se le otorgara un nuevo plazo para presentar un escrito 

de solicitudes, argumentos y pruebas. La Corte Interamericana decidió denegar dichas solicitudes, 

tomando en cuenta el momento procesal en que fueron presentadas, con posterioridad a la 

notificación del sometimiento del caso a los dos intervinientes comunes designados y faltando un día 

para el vencimiento del plazo para que los intervinientes comunes presentaran los escritos de 

solicitudes y argumentos 10. 

7. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de CEJIL. – El 30 de diciembre de 2011 CEJIL, 

interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas, presentó ante la Corte su 

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos de 

CEJIL”), conforme al artículo 40 del Reglamento de la Corte. CEJIL coincidió sustancialmente con lo 

alegado por la Comisión, solicitó al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado 

por la alegada violación de los mismos artículos de la Convención Americana señalados por la 

Comisión Interamericana, y agregó que Chile también había violado los derechos contenidos en los 

artículos 5, 8.1 (deber de motivación), 8.2.c, 8.2.d, 8.5 y 17 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y los contenidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, en 

relación con “el principio de inocencia [artículo 8.2]” y los artículos 1.1 y 2 del referido instrumento, 

en perjuicio del señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe. CEJIL sostuvo asimismo que la violación de los 

derechos contenidos en los artículos 5 y 17 de la Convención había sido también en perjuicio de “[la] 

esposa [del señor Ancalaf Llaupe, señora] Karina Prado y sus 5 hijos/as”, quienes no fueron incluidos 

por la Comisión como presuntas víctimas en su Informe de Fondo. En consecuencia, requirió a la 

Corte que ordenara diversas medidas de reparación, así como el pago de costas y gastos. Asimismo, 

en dicho escrito presentó la solicitud de la presunta víctima Ancalaf Llaupe para acogerse al Fondo de 

Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante “el Fondo de Asistencia de la 

Corte”). 

8. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la FIDH. – El 31 de diciembre de 2011 la 

FIDH, interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas, presentó ante la Corte su 

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos de 

la FIDH”). La FIDH coincidió sustancialmente con lo alegado por la Comisión, solicitó al Tribunal que 

se declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los mismos artículos 

de la Convención Americana señalados por la Comisión Interamericana, y agregó que Chile también 

habría violado los derechos contenidos en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, en relación 

con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín 

                                           

9  Adicionalmente, remitieron copias de poderes de representación otorgados por las presuntas víctimas Pascual Huentequeo 
Pichún Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catrimán a favor de la FIDH. 

10  El 28 de diciembre de 2011 las presuntas víctimas Patricia Roxana Troncoso Robles y Segundo Aniceto Norín Catrimán 
comunicaron al Tribunal su decisión de sustituir la representación que habían otorgado a la FIDH y presentaron nuevos mandatos 
de representación a favor de la abogada Ylenia Hartog. Respecto a las solicitudes hechas el 30 de diciembre de 2011 por la 
abogada Ylenia Hartog, el Tribunal consideró que, de acuerdo a los principios de celeridad y preclusión del proceso, no resultaba 
adecuado atender esas solicitudes en el momento procesal en que fueron presentadas, debido a que ello conllevaría reabrir la 
decisión relativa a la autorización de participación de más de un interviniente común que adoptó la Corte en el momento procesal 
oportuno, así como también implicaría ampliar el término improrrogable dispuesto en el Reglamento de la Corte para la fase 
relativa a la presentación de los escritos de solicitudes, argumentos y pruebas de los intervinientes comunes. La Corte recordó, 

inter alia, que corresponde a los dos intervinientes comunes autorizados a intervenir en este caso facilitar a todos los demás 
representantes la información sobre el estado del proceso ante la Corte y recibir y canalizar las solicitudes, argumentos y pruebas 
que quieran hacer llegar al Tribunal. 
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Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Juan Patricio Marileo 

Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia y José Benicio Huenchunao Mariñán. La FIDH sostuvo, 

asimismo, que la violación de los derechos contenidos en el artículo 5 había sido también en perjuicio 

de los familiares de las presuntas víctimas, quienes no fueron incluidos por la Comisión en su 

Informe de Fondo. En consecuencia, requirió a la Corte que ordene diversas medidas de reparación, 

así como el pago de costas y gastos. En dicha fecha, la FIDH también remitió un escrito por medio 

del cual presentó la solicitud de las presuntas víctimas Pichún Paillalao y Jaime Marileo Saravia para 

acogerse al Fondo de Asistencia de la Corte. 

9. Acogimiento al Fondo de Asistencia Legal de la Corte. – El 18 de mayo de 2012 el Presidente 

de la Corte (en adelante “el Presidente”) emitió una Resolución11, mediante la cual declaró 

procedentes las solicitudes de tres presuntas víctimas de acogerse al Fondo de Asistencia Legal de 

Víctimas (supra párrafos 7 y 8) y realizó determinaciones al respecto. 

10. Escrito de contestación. – El 25 de mayo de 2012 Chile presentó ante la Corte su escrito de 

contestación al sometimiento del caso y observaciones a los escritos de solicitudes y argumentos (en 

adelante “escrito de contestación”)12. En dicho escrito, “rechaz[ó] todas y cada una de las violaciones 

a los derechos humanos que se le imputan en el Informe de Fondo de la Comisión, y en los escritos 

de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los representantes de las presuntas víctimas”. El Estado 

designó como Agentes al señor Miguel Ángel González Morales, Embajador de la República de Chile 

ante la República de Costa Rica, y al señor Juan Francisco Galli Basili, y como agentes alternos a los 

señores Luis Petit-Laurent Baldrich, Jorge Castro Pereira y Alejandro Rojas Flores13.  

11. Escritos de supuesto “desistimiento”. – El 13 de septiembre de 2012 la Secretaría comunicó la 

decisión de la Corte de “no otorgar efectos jurídicos” a los escritos, recibidos el 19 de junio de 2012, 

supuestamente suscritos el 7 de mayo de 2012 por las presuntas víctimas Segundo Aniceto Norín 

Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, en los cuales estarían comunicando de su 

“desistimiento de toda acción relacionada con el presente caso”. Previo a adoptar esa decisión, la 

Corte recibió observaciones de dichas presuntas víctimas, sus representantes y del Estado, en las 

cuales los representantes efectuaron diversos cuestionamientos sobre la validez de esos supuestos 

documentos de desistimiento y los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao manifestaron que no 

era su voluntad desistir de su calidad de presuntas víctimas en este proceso. La Corte determinó que 

los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao seguirían siendo considerandos como presuntas 

víctimas tomando en cuenta tales cuestionamientos y otorgando valor primordial a su última 

manifestación de voluntad de julio de 2012, que permitió afirmar con certeza que no era su voluntad 

desistir de la calidad de presuntas víctimas en este proceso14. 

                                           

11  Cfr. Caso Norín Catrimán y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. Resolución del 
Presidente de la Corte de 18 de mayo de 2012, la cual puede ser consultada en la página web del Tribunal en el siguiente enlace: 
http://corteidh.or.cr/docs/fondo_victimas/norin_fv_12.pdf. 

12  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corte, los Estados cuentan con un plazo improrrogable 
de dos meses para presentar el escrito de contestación. Sin embargo, debido a que en el presente caso los representantes 
designaron más de un interviniente común, el Presidente del Tribunal determinó que, de conformidad con los artículos 25.2 y 41.1 
del Reglamento de la Corte y en aras de resguardar el equilibrio procesal de las partes, Chile tenía derecho a presentar su escrito 
de contestación en el plazo improrrogable de tres meses. 

13  Posteriormente, mediante escrito de 16 de mayo de 2016 Chile también designó como agente del Estado al señor 
Hernán Quezada Cabrera. 

14  Los días 30 de julio y 28 de agosto de 2012 la señora Ylenia Hartog, representante de las presuntas víctimas Segundo 
Aniceto Norín Catrimán y Patricia Roxana Troncoso Robles, presentó dos escritos en los cuales, inter alia, solicitó que se le 
permitiera participar como interviniente común, “[a]nte la situación de indefensión y el cambio de circunstancias” en referencia al 
“supuesto desistimiento presentado”. Mediante notas de la Secretaría de 13 de septiembre de 2012, siguiendo instrucciones de la 
Corte, se reiteró a la señora Hartog lo que fue indicado con anterioridad por el Presidente de la Corte, en el sentido de que, de 
conformidad con el artículo 31.3 del Reglamento del Tribunal, contra las resoluciones de la Corte no procede ningún medio de 

impugnación y, por lo tanto, la decisión de la Corte, comunicada a través de notas de la Secretaría del Tribunal de 20 de febrero de 
2012, mediante la cual denegó la solicitud de la señora Hartog de participar como tercera interviniente común en el presente caso, 
no es susceptible de reconsideración. Asimismo, siguiendo instrucciones de la Corte, la Secretaría del Tribunal indicó a la señora 
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12. Fallecimiento de la presunta víctima Pascual Huentequeo Pichún Paillalao.- El 31 de marzo de 

2013 la FIDH informó a la Corte, entre otras cosas, que el 20 de ese mes ocurrió el fallecimiento del 

señor Pascual Huentequeo Pichún Paillalao. 

13. Convocatoria a Audiencia.- El 30 de abril de 2013 el Presidente de la Corte emitió una 

Resolución15, mediante la cual convocó a una audiencia pública a la Comisión Interamericana, a los 

intervinientes comunes de los representantes y al Estado (infra párr. 15), para escuchar los alegatos 

finales orales de los intervinientes comunes y del Estado, y las observaciones finales orales de la 

Comisión, sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Asimismo, se convocó a declarar en 

la audiencia pública a dos presuntas víctimas, dos testigos y tres peritos. Además, el Presidente 

precisó el destino y el objeto específicos de la asistencia del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 

(supra párr. 9). El Presidente también ordenó recibir las declaraciones juradas escritas (affidávits) de 

cinco presuntas víctimas, dos de las cuales fueron convocadas de oficio por él, así como las 

declaraciones juradas escritas (affidávits) de veintinueve testigos y once peritos.  

14. Los días 21 y 22 de mayo de 2013 CEJIL remitió el dictamen pericial de Ruth Vargas Forman 

con respecto al señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, así como los dictámenes periciales de Mauricio 

Duce Julio, Claudio Fierro Morales y Manuel Cancio Meliá, y las declaraciones de los testigos Matías 

Ancalaf Prado y Karina del Carmen Prado. Los días 22 y 24 de mayo de 2013, la FIDH remitió las 

declaraciones de tres presuntas víctimas (Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán 

y José Benicio Huenchunao Mariñán), y de diecisiete testigos16, y los dictámenes periciales de Carlos 

Felimer del Valle Rojas, Fabien Le Bonniec, así como el dictamen pericial de Ruth Vargas Forman con 

respecto a las presuntas víctimas Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo 

Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia y Juan Ciriaco Millacheo 

Licán. El 27 de mayo de 2013 la señora Ylenia Hartog, representante de las presuntas víctimas 

Segundo Aniceto Norín Catrimán y Patricia Roxana Troncoso Robles17, presentó las declaraciones 

escritas de éstas18. Los días 23 y 27 de mayo de 2013 fueron recibidos en la Secretaría de la Corte 

los peritajes de Ruth Vargas Forman con respecto a las presuntas víctimas Norín Catrimán y a la 

señora Troncoso Robles. El 28 de mayo de 2013 la Comisión presentó los dictámenes periciales de 

Jan Perlin y de Rodolfo Stavenhagen.  

15. Audiencia pública.- La audiencia pública fue celebrada los días 29 y 30 de mayo de 2013, 

durante el 99º Período Ordinario de Sesiones de la Corte llevado a cabo en su sede19. En la audiencia 

                                                                                                                                        

Hartog que cuando el Tribunal le otorgó oportunidad de presentar observaciones al supuesto desistimiento del señor Norín 
Catrimán, lo hizo de manera excepcional, porque consideró pertinente y útil conocer su parecer específicamente sobre ese asunto. 
Por consiguiente, se le recordó que las comunicaciones dirigidas a esta Corte deben ser remitidas a través de los intervinientes 
comunes de los representantes de las presuntas víctimas. 

15  Cfr. Caso Norín Catrimán y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. Resolución del 
Presidente de la Corte de 30 de abril de 2013, la cual puede ser consultada en la página web del Tribunal en el siguiente enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/norincatriman_30_04_2013.pdf. 

16  El día 22 de mayo de 2013: Flora Collonao Millonao, Carlos Pichún, Rafael Pichún, Pascual Alejandro Pichún Collonao, 
Claudia Espinoza Gallardo, Soledad Angélica Millacheo Licán, Lorenza Saravia Tripaillán, Freddy Johnatan Marileo Marileo, Juvelina 
Ñanco Marileo, Juan Julio Millacheo Ñanco, Gloria Isabel Millacheo Ñanco, Luis Hernán Millacheo Ñanco, Zulema Marta Mariñán 
Millahual, y Mercedes Huenchunao Mariñán. El día 24 de mayo de 2013: Sandra Jelves Mella, Pablo Ortega Manosalva y Luis 
Rodríguez-Piñero Royo. 

17  La señora Ylenia Hartog es la representante de las presuntas víctimas Segundo Ancieto Norín Catrimán y Patricia Roxana 
Troncoso Robles, pero no fue aprobada su participación como interviniente común en este proceso (supra párr. 6 y notas al pie 10 
y 12). Debido a que en la Resolución de convocatoria a audiencia el Presidente ordenó de oficio que se presentaran las 
declaraciones de esas dos presuntas víctimas, la señora Hartog presentó tal prueba.  

18  El 29 de mayo de 2013 la representante Ylenia Hartog presentó un escrito y sus anexos, por medio de los cuales solicitó 
determinadas medidas de reparación para las presuntas víctimas Segundo Ancieto Norín Catrimán y Patricia Roxana Troncoso 
Robles, así como solicitó la admisión de varios documentos y un CD. 

19  A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Comisionada Rose Marie B. Antoine, Delegada, 
Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, asesora de la Secretaría; b) por intervinientes 
comunes de los representantes de las presuntas víctimas, por CEJIL: Liliana Tojo, Juliana Bravo Valencia, Gisela de León y Sergio 
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se recibieron las declaraciones de dos presuntas víctimas, las declaraciones de dos testigos y los 

dictámenes de tres peritos, así como los alegatos y las observaciones finales orales de las partes y 

de la Comisión Interamericana20. Durante la audiencia, la Corte solicitó a las partes y a la Comisión 

la presentación de determinada información para mejor resolver. 

16. Solicitud de prueba y explicaciones para mejor resolver. - El 10 de junio de 2013, siguiendo 

instrucciones del Presidente, se requirió al Estado y a la Comisión que presentaran, para mejor 

resolver, determinada documentación, información y explicaciones21. 

17. Escritos en calidad de amici curiae. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 

(Planteamientos de amicus curiae) del Reglamento de la Corte, fueron presentados los siguientes 

cinco escritos en calidad de amici curiae: i) el 2 de marzo de 2012 presentó un escrito el abogado 

Vicente Laureano Bárzana Yutronic; ii) el 24 de mayo de 2012 presentó un escrito la organización 

Minority Rights Group International22; iii) el 14 de junio de 2013 presentó un escrito el Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales23; iv) el 14 de junio de 2013 presentó un escrito 

la señora Claudia Gutiérrez Olivares, Profesora de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Chile, 

y v) el 14 de junio de 2013 presentó un escrito el señor Osvaldo Javier Solís Mansilla, abogado e 

investigador. 

18. Alegatos y observaciones finales escritos y prueba y explicaciones para mejor resolver. - Los 

días 28 y 29 de junio de 2013 los intervinientes comunes remitieron sus alegatos finales escritos24 y 

presentaron la información solicitada por la Corte durante la audiencia pública como prueba para 

mejor resolver, e información sobre costas y gastos25. El 28 de junio de 2013 el Estado presentó sus 

alegatos finales escritos, en los que incluyó su respuesta a la solicitud de información y prueba para 

mejor resolver y el 10 de julio presentó parte de los documentos solicitados. El 30 de junio de 2013 

la Comisión Interamericana presentó sus observaciones finales escritas. El 16 de agosto de 2013 la 

                                                                                                                                        

Fuenzalida Bascuñan; por la FIDH: Myriam del Pilar Reyes, Jimena Reyes y Jaime Madariaga de la Barra, y c) por el Estado: Miguel 
Ángel González, Embajador de la República de Chile en Costa Rica, Agente, Juan Francisco Galli, abogado, Co-agente, Milenko 
Bertrand-Galindo Arriagada, abogado del Ministerio de Justicia, Jorge Castro, Bernardita Vega, Paula Badilla, Camila Palacios, 
Felipe Rayo, María Jaraquemada y Alejandro Rojas. 

20  La grabación de la audiencia pública realizada los días 29 y 30 de mayo de 2013 se encuentra disponible en línea a través 
del siguiente enlace: https://vimeo.com/album/2409874 

21  A la Comisión Interamericana se le solicitó aclarar si la copia de los expedientes judiciales en las causas seguidas ante 
tribunales nacionales contra los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Patricia Roxana 
Troncoso y contra los señores José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Florencio Jaime Marileo Saravia y 
Juan Patricio Marileo Saravia y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, aportada dentro del expediente del procedimiento ante 
ese órgano (apéndice 1), comprendía la totalidad de los expedientes que el Estado detalló y remitió a la Comisión mediante nota 
de 3 de noviembre de 2008 y, de ser el caso, remitir esa documentación de forma completa. Al Estado se le solicitó, inter alia,: a) 
copia íntegra de los expedientes de los procesos penales seguidos contra siete de las presuntas víctimas; b) respecto del 
expediente del proceso seguido contra el señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe revisar la copia de los cuadernos reservados aportada 
por la Comisión y, en caso de faltar alguna parte del expediente aporte una copia completa; c) aportar copia íntegra de 
determinados documentos que corresponden a dichos procesos; d) aportar determinados documentos y explicaciones con respecto 
a las medidas de reserva de identidad de testigos en los procesos penales seguidos contra los señores Segundo Aniceto Norín 
Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, y contra el señor Víctor Manuel 
Ancalaf Llaupe; e) aportar copia de determinada normativa interna chilena; f) aportar certificaciones que acrediten el tiempo que 
las presuntas víctimas del presente caso estuvieron detenidas en condición preventiva y el tiempo total que estuvieron cumpliendo 
su condena de privación de libertad y las condenas accesorias, así como los documentos que comprueben lo afirmado en su escrito 
de contestación respecto de los “beneficios intrapenitenciarios”. 

22  El escrito fue presentado por la señora Carla Clarke, Head of Law de la organización Minority Rights Group International con 
la colaboración de Answer Styannes y Javier Dávalos. 

23  El escrito fue presentado por las señoras Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Diego Portales, y Camila de la Maza, Abogada de la Clínica de Acciones de Interés Público de dicha Universidad. 

24  El 2 de julio de 2013 la representante Hartog remitió un escrito de alegatos finales. Mediante nota de la Secretaría del 

Tribunal de 22 de julio de 2013 se le informó que la admisibilidad de dicho documento sería determinada por la Corte en el 
momento procesal oportuno. 

25  El 22 de julio de 2013 la FIDH presentó “el anexo de los gastos” en los que habría incurrido. 
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Comisión respondió a la solicitud de explicaciones y aclaraciones efectuadas por la Corte y su 

Presidente para mejor resolver. Los días 16 de agosto, 6, 16, 23 y 27 de septiembre, y 17 y 23 de 

octubre de 2013, en respuesta a los requerimientos efectuados por la Corte o su Presidencia, el 

Estado remitió otra parte de los documentos y explicaciones solicitados para mejor resolver26 (supra 

párrs. 15 y 16). 

19. Solicitud de incorporación de documentos al acervo probatorio.- Los días 2 y 16 de agosto y 6 

de septiembre de 2013 los dos intervinientes comunes solicitaron, fundándose en el artículo 57.2 del 

Reglamento de la Corte, la incorporación al acervo probatorio el Informe preliminar del Relator 

Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en 

la lucha contra el terrorismo emitido el 30 de julio de 2013 en relación con la visita que realizó a 

Chile del 17 al 30 de julio de ese año y las Observaciones finales sobre los Informes periódicos 19° a 

21° de Chile aprobados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su 83° 

período de sesiones realizado entre los días 12 y 30 de agosto de 2013, e indicaron los enlaces 

electrónicos en los que se encuentran dichos documentos27. Los días 6, 17 y 19 de septiembre de 

2013 el Estado y la Comisión remitieron sus observaciones respecto a dichos ofrecimientos realizados 

por los intervinientes comunes. El 2 de octubre de 2012 CEJIL presentó observaciones a determinada 

“argumentación” expuesta por el Estado en esas observaciones. Posteriormente, el 9 de mayo de 

2014 la FIDH solicitó a la Corte que, con base en el artículo 57.2 del Reglamento, “incorpore al 

acervo probatorio el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo […] 

relativo a la misión del Relator a Chile [en julio de 2013], publicado el 14 de abril [de] 2014”. CEJIL y 

Chile presentaron observaciones a tal solicitud.  

20. Observaciones a la prueba y explicaciones para mejor resolver. - Los días 2 y 16 de agosto de 

2013 CEJIL y la FIDH presentaron, respectivamente, sus observaciones a la documentación 

presentada por el Estado el 28 de junio de 2013 en respuesta a la solicitud de prueba para mejor 

resolver (supra párrs. 15, 16 y 18). El 30 de agosto de 2013 los intervinientes comunes presentaron 

sus observaciones a la documentación, información y explicaciones presentadas por el Estado el 16 

de agosto de 2013. El 16 de septiembre de 2013 CEJIL presentó sus observaciones a la 

documentación, información y explicaciones presentadas por el Estado el 6 de septiembre de 2013. 

El 19 de septiembre de 2013 la Comisión presentó sus observaciones en relación con la prueba para 

mejor resolver aportada por el Estado los días 16 de agosto y 6 de septiembre de 2013, y el 26 de 

septiembre de 2013 indicó que “no t[enía] observaciones adicionales que formular” respecto a la 

documentación presentada por el Estado los días 16 y 23 de septiembre de 2013. El 2 de octubre de 

2013 la FIDH presentó sus observaciones a la prueba para mejor resolver presentada por el Estado 

los días 16 y 23 de septiembre de 2013, y el 9 de octubre de 2013 informó que no “t[enía] 

observaciones adicionales respecto de los documentos presentados por el Estado […] el 27 de 

septiembre de 2013”.  

21. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia. – Chile no presentó observaciones a la 

información sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de 

Víctimas, que le fue remitida según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el 

Funcionamiento del referido Fondo. 

 

III – COMPETENCIA 

22. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, 

para conocer el presente caso, en razón de que Chile es Estado Parte de la Convención Americana 

                                           

26  En su escrito presentado el 16 de agosto de 2013, el Estado también presentó observaciones generales sobre los alegatos 
finales de la FIDH. 

27  En su escrito, la FIDH también incluyó observaciones generales sobre los alegatos finales escritos del Estado. 


