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RESUMO 

O presente trabalho visa promover um estudo de caso sobre a chacina 

ocorrida no Rio de Janeiro nos anos de 1994 e 1995 na Favela Nova Brasília dentro 

Complexo do Alemão (CIDH, CASO 11.566). Para tanto, a pesquisa abordará 

temas como a violência policial dentro das periferias, e principalmente a atuação 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) no caso apresentado. O 

estudo preocupa-se em um primeiro momento em proceder à análise da atuação 

do SIDH por intermédio de seus órgãos, como a Comissão e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, órgão que promove a observância e defesa dos direitos 

humanos no primeiro caso e judicial autônomo no segundo com sede em San José 

da Costa Rica, cujo propósito é ser o intérprete e aplicador dos tratados. O SIDH, 

ao ser invocado, promove uma análise tanto de relações interpessoais e coletivas, 

como também indaga se essas são reflexo de uma questão estrutural no Estado 

denunciado. Em um segundo momento a pesquisa investiga, a partir das fontes 

consultadas, os principais problemas enfrentados pelos moradores de favelas, 

como nesse caso a violência policial e o difícil acesso à justiça. 

INTRODUÇÃO 

 A chacina ocorrida dentro da Favela Nova Brasília ocorreu a partir de 

operações policiais feitas nos anos de 1994 e 1995 em busca de carros roubados, 

drogas e armas, que acarretou na morte de 26 jovens de maioria negra, com 

denúncia ainda de tortura e estupros de duas adolescentes (CIDH, Caso 11.566). 

O caso foi arquivado por duas vezes pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por 

terem considerado que o fato ocorreu em razão de autos de resistência. Diante 

disso mostra-se necessário uma proteção internacional (quando o Estado é omisso 

em relação a tais violações), e é onde entra o SIDH, que surgiu da necessidade de 

um sistema protecional e internacional de direitos humanos num ambiente pós 

Segunda Guerra Mundial, com a intenção de acabar com as violações de direitos 

humanos, com as constantes desigualdades e preconceitos. Com efeito, o caso 

chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e posteriormente foi 

denunciado junto à Corte. 

OBJETIVOS 



- Compreender o surgimento, regulamentação e atuação do SIDH dentro do nosso 

país e no contexto latino-americano; 

- Sistematizar os modos de provocação do SIDH diante situações de violação de 

direitos humanos quando não se consegue acesso a jurisdição interna, tornando 

possível o acesso à justiça; 

- Analisar os fenômenos da violência social e policial que os moradores de favelas 

enfrentam e a partir do caso estudado, e identificar os fatores que contribuem para 

tais situações. 

METODOLOGIA 

 O trabalho promove o levantamento e análise da legislação aplicável, o que 

inclui normas nacionais e internacionais. Promove ainda levantamento bibliográfico 

de doutrina e artigos sobre direitos humanos, relativas ao Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, bem como da sociologia jurídica para discutir violência e 

favelamento, compreendendo-os a partir do método analítico. Para a análise da 

legislação aplica o método dedutivo. Promove ainda estudo de caso (CASO 11.566) 

no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a partir dos documentos por elas emitidos 

(Relatórios e Sentença).  

DESENVOLVIMENTO 

 O caso da chacina ocorreu no ano de 1994 e 1995 por operações policiais 

dentro da Favela Nova Brasília. Como dito anteriormente, o caso foi arquivado por 

duas vezes pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por ter considerado que a 

chacina ocorreu em razão de autos de resistência ignorando a possibilidade de 

execuções sumárias. O problema é sistêmico o que exige uma análise reflexiva 

sobre o caso e a crítica sobre violações estruturais de direitos humanos no Brasil. 

 Dentro deste contexto, mostra-se necessária a adoção de um sistema 

protecional e internacional (como é o caso do SIDH) para combater essas omissões 

Estatais diante de casos tão violentos. A Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) tem como principal função a promoção da observância e a 

proteção dos direitos humanos. Para tanto, cabe a ela fazer recomendações aos 

governos Estados-partes, prevendo a adoção de medidas adequadas à proteção 



desses direitos (PIOVESAN, 2013 p.345). Ela foi criada em 1959, entrando em vigor 

no ano de 1960 e possui autorização expressa para receber e processar denúncias 

e/ou petições sobre casos que alegam violação de direito humano (que são direitos 

básicos). 

 A pesquisa visa analisar o problema sistêmico da constante violência dentro 

de favelas, expor de forma clara o problema sistêmico Estatal diante de tais 

situações e os fatores contribuintes para tais irregularidades e ainda a atuação e 

legitimação do SIDH, e a condenação do Brasil em relação ao caso. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Identifica-se que há pilares históricos e sistêmicos que contribuem para uma 

atuação violenta da polícia dentro das periferias. O artigo 144 da Constituição 

Federal estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. Se é direito de todos há uma 

necessidade de reeducação dentro das polícias, uma necessidade de uma polícia 

mais protetiva do que repressiva. Enquanto isso não acontece, nos amparamos ao 

SIDH, que mesmo sendo eficaz enfrenta problemas em relação à celeridade 

processual, tendo em vista que demorou mais de 15 anos para conclusão do caso. 
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