
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS1*
 

CASO YARCE E OUTRAS VS. COLÔMBIA

SENTENÇA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

(Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas)

No caso Yarce e outras, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante “a Corte Interamericana”, “a Corte”
ou “este Tribunal”), integrada pelos seguintes juízes:

Roberto F. Caldas, Presidente; 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vice-presidente; 
Manuel E. Ventura Robles, Juiz; 
Diego Garcia-Sayán, Juiz;
Alberto Pérez Pérez, Juiz; e
Eduardo Vio Grossi, Juiz;

presentes também,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretário, e 
Emilia Segares Rodríguez, Secretária Adjunta,

em  conformidade  com os  artigos  62.3  e  63.1  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos
Humanos (doravante “a Convenção Americana” ou “a Convenção") e com os artigos 31, 32,
42, 65 e 67 do Regulamento da Corte (doravante “o Regulamento” ou "Regulamento da
Corte"), profere a presente Sentença, que se estrutura na seguinte ordem:

1  Esta Sentença é proferida no 116º Período Ordinário de Sessões da Corte. Em conformidade com
os  artigos  54.3  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  5.3  do  Estatuto  da  Corte  e  17.1  do  seu
Regulamento, "os Juízes cujo mandato houver expirado continuarão a conhecer dos casos de que hajam tomado
conhecimento e que se encontrem em fase de sentença". Em face do exposto, os Juízes Manuel E. Ventura Robles,
Diego  García-Sayán  e  Alberto  Pérez  Pérez  participaram  da  deliberação  e  assinatura  desta  Sentença.  O  juiz
Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidade colombiana, não participou da deliberação desta Sentença, nos
termos do artigo 19.2 do Estatuto e do artigo 19.1 do Regulamento Interno da Corte.
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I
INTRODUÇÃO DA CAUSA E OBJETO DA CONTROVÉRSIA

1. O caso submetido à Corte. – Em 3 de junho de 2014, nos termos dos artigos 51 e 61
da Convenção Americana e do artigo 35 do Regulamento, a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (doravante "a Comissão Interamericana" ou "a Comissão") submeteu à
jurisdição  da  Corte  Interamericana  o  caso  denominado  Ana  Teresa  Yarce  e  outras  Vs.
República da Colômbia (doravante "o Estado" ou " Colômbia"). A Comissão expressou que o
caso diz respeito à 

responsabilidade internacional do Estado da Colômbia por uma série de violações de direitos humanos
em  detrimento  de  cinco  defensoras  dos  direitos  humanos  e  suas  famílias  [pelos  acontecimentos
ocorridos] a partir do ano de 2002, no lugar conhecido como Comuna 13, na cidade de Medellín. Esta
sequência de fatos ocorreu no contexto do conflito armado na região, conhecido pelo Estado colombiano
e caraterizado por confrontos entre grupos armados ilegais e as forças de segurança durante várias
décadas. Este contexto na Comuna 13 se intensificou com as operações militares realizadas pelo mesmo
Estado em 2002 e com o aumento da presença paramilitar após essas operações. 

2. Segundo a Comissão,  "as senhoras M[y]r[i]am Eugenia  Rúa Figueroa e Luz Dary
Ospina  Bastidas  foram  ameaçadas,  perseguidas,  tiveram  suas  moradias  invadidas  e
ocupadas e, consequentemente, foram obrigadas a deixar o local. Além disso, as senhoras
Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño e Ana Teresa Yarce
foram arbitrariamente privadas de sua liberdade e, após uma série de denúncias sobre a
atuação de grupos paramilitares em conluio com a Força Pública na região, Ana Teresa Yarce
foi assassinada em 6 de outubro de 2004”. Segundo a Comissão, "as senhoras Mery Naranjo
e María del Socorro Mosquera também foram forçadas a deixar o local”. A Comissão também
alegou  que  os  fatos  se  encontram numa situação  de  impunidade. Por  fim,  a  Comissão
observou que alguns dos acontecimentos também afetaram os familiares dessas senhoras. A
saber, de Ana Teresa Yarce: Mónica Dulfari Orozco Yarce, Sirley Vanessa Yarce, John Henry
Yarce, Arlex Efrén Yarce (falecido) e James Adrián Yarce (falecido). De Myriam Eugenia Rúa
Figueroa: Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela
Palacios Rúa e Valentina Estefanía Tobón Rúa. De Luz Dary Ospina Bastidas: Oscar Tulio
Hoyos Oquendo, Oscar Darío Hoyos Ospina; Migdalia  Andrea Hoyos Ospina, Edid Yazmín
Hoyos Ospina e Fabio Alberto Rodríguez Buriticá. De Mery del Socorro Naranjo Jiménez:
Sandra Janeth Naranjo Jiménez, Juan David Naranjo Jiménez, Alba Mery Naranjo Jiménez,
Alejandro  Naranjo  Jiménez,  Luisa  María  Escudero  Jiménez,  Sebastián  Naranjo  Jiménez
(falecido),  María  Camila  Naranjo  Jiménez,  Aura  María  Amaya  Naranjo,  Esteban  Torres
Naranjo, Erika Johann Gómez, Heidi Tatiana Naranjo Gómez, Nancy Gutiérrez, Alejandro e
Matías. De María del Socorro Mosquera Londoño: Marlon Daniel  Herrera Mosquera, Hilda
Milena Villa Mosquera, Iván Alberto Herrera Mosquera, Lubín Arjadi Mosquera, Luisa María
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Mosquera Guisao, Luis Alfonso Mosquera Guisao, Lubín Alfonso Villa Mosquera (falecido),
Carlos Mario Villa Mosquera (falecido), Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya,
Madelen Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna e Mateo
Rodríguez.

3. Trâmite perante a Comissão – O trâmite perante a Comissão foi o seguinte:

a) Petições. - Em 27 de outubro de 2004, o Grupo Interdisciplinar pelos Direitos
Humanos  (doravante  também  "as  representantes  das  supostas  vítimas",
"representantes" ou "GIDH") apresentou à Comissão a petição número P1147-04,
referente a Luz Dary Ospina Bastidas (doravante também "Sra. Ospina"), e a petição
número P1145-04,  referente  a Myriam Eugenia  Rúa Figueroa (doravante também
"Sra. Rúa"). Em 7 de março de 2005, a Comissão acolheu a petição nº P231-05,
referente a Ana Teresa Yarce, María del Socorro Mosquera Londoño e Mery Naranjo
Jiménez (doravante, respectivamente, "senhoras Yarce, Mosquera e Naranjo"). 
b) Relatórios  de  Admissibilidade.  -  Em 27 de  fevereiro  de  2007,  a  Comissão
adotou o Relatório de Admissibilidade Nº. 4/07, referente à Sra. Luz Dary Ospina
Bastidas e outros, e o Relatório de Admissibilidade Nº. 3/07, referente à Sra. Myriam
Eugenia  Rúa Figueroa e  outros.  Em 23 de Julho  de  2007,  a  Comissão  adotou o
Relatório de Admissibilidade Nº. 46/07, referente à Sra. Mery Naranjo e outras.
c) Cumulação de casos. - Em 29 de Julho de 2010, a Comissão decidiu proceder
à cumulação do caso 12.621 (Teresa Yarce, Mery Naranjo e Socorro Mosquera) aos
casos 12.595 (Myriam Eugenia Rúa Figueroa e outros) e 12.596 (Luz Dary Ospina
Bastidas e outros), em conformidade com o artigo 29.1.d) do seu Regulamento. 
d) Relatório de Mérito. -  Em 4 de novembro de 2013, a Comissão aprovou o
Relatório de Mérito Nº. 83/13 (doravante "Relatório de Mérito" ou "Relatório"), em
conformidade com o artigo 50 da Convenção. Nesse relatório, a Comissão chegou a
uma série de conclusões e fez uma série de recomendações ao Estado:

● Conclusões. -  A Comissão concluiu que o Estado era responsável pela violação
das seguintes regras:

- Artigo 5.1 da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em
detrimento das senhoras [...] Rúa[... e] Ospina.

- Artigos  7.1,  7.3  e  5.1  da Convenção  Americana,  com relação  ao  artigo  1.1  do  mesmo
instrumento, em detrimento das senhoras [...] Mosquera, [...] Naranjo e [...] Yarce.

- Artigo 4.1 da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em
detrimento da Sra. [...] Yarce.

- Artigo 22 da Convenção Americana,  com relação aos artigos 5.1,  17.1 e 1.1 do mesmo
instrumento, em detrimento das Sras. [...] Rúa[,...] Mosquera, [...] Ospina[, e] Naranjo e
[determinados] familiares, identificados nos parágrafos 282, 293 e 304 (notas 384 e 430) do
[...] relatório.

- Artigo 22 da Convenção Americana, com relação aos Artigos 19 e 1.1, em detrimento das
meninas e meninos na data dos fatos Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios
Rúa,  Valentina  Estefanía  Tobón  Rúa,  Migdalia  Andrea  Hoyos  Ospina,  Lubín  Alfonso  Villa
Mosquera e Marlon Daniel Herrera Mosquera.

- Artigo 21 (incisos 1 e 2) da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo
instrumento, em detrimento das senhoras [...] Rúa[,...] Ospina e [determinados] familiares
identificados no parágrafo 321 do [...] relatório.

- Artigo 16 da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em
detrimento das senhora[s] Rúa[,…] Ospina[,…] Mosquera, […] Naranjo e […] Yarce.

- Artigos 8.1 e 25 da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento
e o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará, em detrimento das [mesmas cinco] senhoras.
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- Artigos 8.1 e 25 da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento,
em  detrimento  dos  familiares  da  senhoras  […]  Rúa[,  …]  Ospina  […]  e  […]  Yarce[,]
identificados nos parágrafos 349, 354, 357 do [...] relatório.

- Artigo 5.1 da Convenção Americana, com relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em
detrimento dos familiares das senhoras […] Rúa[,….] Ospina[,…] Yarce, […] Mosquera e […]
Naranjo identificados no parágrafo 367 (notas 532-536) do [...] relatório.

● Recomendações. - A Comissão recomendou ao Estado:
1. Realizar investigações com rapidez e de forma minuciosa, imparcial e efetiva em
relação às violações descritas no relatório. As investigações devem ser conduzidas em um
prazo razoável e sem demora pelas autoridades judiciais a fim de apurar a verdade e punir os
responsáveis.  Essas  medidas  também  devem  ser  implementadas  considerando  a
especificidade da violência que as mulheres defensoras afetadas sofreram, a discriminação
que as afeta por conta de sua dupla condição de líderes e mulheres e o contexto conhecido de
risco em que atuam. Essas investigações, por sua vez, devem visar identificar todos os atores
possivelmente  implicados  nas  violações  aqui  estabelecidas,  incluindo  membros  de  grupos
paramilitares, agentes do Estado e todos os autores materiais e intelectuais desses atos.
2. Tomar medidas  protetivas  urgentes e imediatas  para  garantir  a segurança das
defensoras  afetadas  e  de  seus  familiares.  Essas  medidas  devem  incluir  intervenções
destinadas a facilitar o regresso rápido e seguro delas à Comuna 13.
3. Garantir assistência humanitária integral e as condições de segurança necessárias
às vítimas e aos seus familiares em situação de deslocamento.
4. Compensar plena e integralmente as vítimas pelas violações dos direitos humanos
estabelecidas  no  âmbito  deste  relatório.  As  medidas  devem  ser  concertadas  com  a
participação e a partir da perspectiva das pessoas afetadas.
5. Implementar  políticas,  programas  e  intervenções  destinados  a  criar  condições
seguras para a atividade de defensores dos direitos humanos na Comuna 13 como garantia
fundamental de que os fatos não se repetirão.
6. Efetuar  intervenções  na  Comuna  13  para  promover  uma  cultura  de  direitos
humanos em que seja reconhecido publicamente o papel fundamental das defensoras e dos
defensores dos direitos humanos. O compromisso do Estado com esta política deve-se refletir
em todas as esferas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
7. Criar  espaços de diálogo entre as organizações que trabalham pela defesa dos
direitos humanos na Comuna 13 e autoridades de alto escalão, de forma a identificar políticas,
programas e intervenções que possam ser adequados e eficazes para garantir a segurança.

e) Notificação ao Estado. - O Estado foi notificado com o Relatório de Mérito em
3 de  dezembro  de  2013  e  recebeu  um prazo  de  dois  meses  para  comunicar  o
cumprimento das recomendações. Após a concessão de uma prorrogação, o Estado
solicitou outra prorrogação, que não foi concedida. 

4. Submissão à Corte - Em 3 de junho de 2014, a Comissão apresentou o caso à Corte
"pela necessidade de obter justiça para as vítimas" e com relação à totalidade dos fatos e
violações de direitos humanos descritos em seu Relatório de Mérito2

. A Comissão solicitou ao
Tribunal  que  declarasse  a  responsabilidade  internacional  da  Colômbia  pelas  violações
apontadas no seu Relatório de Mérito e que ordenasse ao Estado as recomendações contidas
no relatório como medidas de reparação. 

II
PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE

2  A Comissão nomeou como Delegados o Comissário José de Jesús Orozco Henríquez e o
Secretário-Executivo Emilio Álvarez Icaza L., além das senhoras Elizabeth Abi-Mershed, Subsecretária-Executiva, e
Silvia Serrano Guzmán e Rosa Celorio, advogadas da Secretaria Executiva da Comissão, como assessoras jurídicas.
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5. Cumulação de casos.  -  O Tribunal  estabelece e considera pertinente a cumulação
efetuada pela Comissão dos casos 12.621 (Teresa Yarce, Mery Naranjo e Socorro Mosquera)
com os casos 12.595 (Myriam Eugenia Rúa Figueroa e outros) e 12.596 (Luz Dary Ospina
Bastidas  e  outros).  Será  examinada  a pertinência  da  cumulação  de  casos por  parte  da
Comissão em casos futuros.

6. Notificação ao Estado e aos representantes. - A submissão do caso foi notificada ao
Estado e às representantes das supostas vítimas em 24 de julho de 2014, respectivamente. 

7. Escrito de petições, argumentos e provas. - Em 24 de setembro de 2014, o GIDH,
representado por María Victoria  Fallon M. e Patricia  Fuenmayor,  apresentou o escrito de
petições, argumentos e provas (doravante "escrito de petições e argumentos"), nos termos
dos artigos 25 e 40 do Regulamento. 

8. Escrito de contestação. - Em 4 de janeiro de 2015, a Colômbia apresentou à Corte seu
escrito  de interposição  de exceção preliminar,  contestação  à apresentação do caso pela
Comissão e observações sobre o escrito de petições e argumentos (doravante "escrito de
contestação")3. O Estado apresentou uma exceção preliminar e negou as violações alegadas.

9. Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas. - Em 3 de fevereiro de 2015, o Presidente da
Corte (doravante "o Presidente") declarou procedente a aplicação do Fundo de Assistência
Jurídica às Vítimas (doravante "Fundo de Assistência" ou "Fundo")4. 

10.Observações  sobre  a  exceção  preliminar.  -  Em  17  de  abril  de  2015,  após  as
representantes terem solicitado uma prorrogação do prazo, as representantes e a Comissão
apresentaram observações sobre a exceção preliminar e solicitaram que esta fosse declarada
improcedente. 

11.Convocatória para audiência pública. - Em 26 de maio de 2015, o Presidente emitiu uma
Resolução5 convocando as partes e a Comissão para uma audiência pública sobre a exceção
preliminar  e  eventuais  méritos,  reparações  e  custas,  para  ouvir  as  alegações  e  as
observações finais orais das partes e da Comissão, respectivamente. Também ordenou a
coleta de declarações prestadas a tabelião público (affidávit) por 11 supostas vítimas, 37
testemunhas, 11 peritos e 7 declarantes informativos6, as quais foram apresentadas pelas

3  Em 22 de novembro de 2014, o Estado nomeou a senhora Juana Inés Acosta López como Agente
e os senhores Jonathan Duvan Riveros Tarazona e Camilo Vela Valenzuela como assessores.

4  Cf. Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas.  Resolução do
Presidente  em  exercício  para  o  presente  caso  datada  de  3  de  fevereiro  de  2015.  Disponível  em:

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/yarce_fv_15.pdf
5    Cf. Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Convocação de audiência. Resolução do Presidente em
exercício  para  o  presente  caso  datada  de  26  de  maio  de  2015.  Disponível  em:

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/yarce_26_05_15.pdf.  Em  seguida  o  Presidente  emitiu  outra
resolução: Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Convocação de audiência. Resolução da Corte datada de 18 de junho

de 2015. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/yarce_18_06_15.pdf 
6  Em 19 de  maio  de  2015,  o  Estado prestou  informação sobre  a  renúncia  de prova solicitada
referente à declaração de Eduardo Montealegre Lynett, Procurador-Geral da Nação da Colômbia. Em 30 de maio de
2015, o perito Alejandro Aponte Cardona informou que, devido a circunstâncias de caráter pessoal insuperáveis,

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/yarce_fv_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/yarce_18_06_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/yarce_26_05_15.pdf
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partes e pela Comissão7. Também convocou uma suposta vítima, uma testemunha e dois
peritos a testemunharem na audiência pública8.  

12. Audiência pública. - A audiência pública foi realizada em 26 de junho de 2015, durante
o 109º Período Ordinário de Sessões da Corte, na cidade de San José, na Costa Rica9. Foram
colhidas as declarações de uma suposta vítima, uma testemunha e dois peritos, bem como
as alegações e as observações finais orais das partes e da Comissão, respectivamente. 

13. Amici  curiae. -  Este  Tribunal  recebeu  relatórios  na  qualidade  de  amicus  curiae
apresentados por: a) Comissão Internacional de Juristas, referindo-se à real capacidade do
sistema judiciário colombiano para administrar a justiça, tratando-se de graves violações de
direitos humanos, da situação dos defensores de direitos humanos e da possibilidade de
obter reparação efetiva10; b) Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), referindo-
se  ao  dever  de  especial  proteção  e  garantia  dos  Estados  aos  defensores  de  direitos
humanos11, ambos apresentados em 10 de julho de 2015; e (c) Earth Rights Internacional e
Corporação para a Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e a Justiça Global, referindo-se
à  falta  de  idoneidade  e  efetividade  dos  recursos  internos  e  à  existência  de  medo
generalizado e atraso injustificado, datado de 13 de julho de 201512. Além disso, o Grupo de
Estudos  de  Relações  Internacionais  do  Departamento  de  Ciência  Política  e  Relações
Internacionais  da  Universidade  Autônoma  de  Madri  apresentou  um  relatório  de  amicus
curiae sem assinatura em 9 de julho de 2015. Posteriormente, em 20 de julho de 2015, o
documento  foi  apresentado  com  a  assinatura  requerida.  No  entanto,  o  prazo  para  a
apresentação  dos  originais  já  tinha  expirado.  Neste  contexto,  o  Estado  opôs-se  à  sua
admissibilidade com o fundamento de que estava fora do prazo. A Corte constata que o
relatório  foi  apresentado  fora  do  prazo  e  determina  a  sua  inadmissibilidade,  em
conformidade com o artigo 44.2 do Regulamento.

14. Alegações e observações finais  escritas.  -  Em 27 de julho de 2015, as partes e a

não podia intervir como declarante informativo por meio de affidávit. Em 2 de junho de 2015, a Secretaria da Corte
(doravante "a Secretaria") tomou nota de sua desistência.
7  Por meio de nota da Secretaria datada de 3 de junho de 2015, a pedido da Comissão, o prazo
para a apresentação dos affidávits correspondentes à Comissão e às partes foi estendido improrrogavelmente até
15 de junho de 2015.
8  Em 14 de julho de 2015, após a audiência, o perito Carlos Rodríguez Mejía apresentou o texto do
laudo pericial realizado perante a Corte.
9  A  essa  audiência  compareceram:  a)  pela  Comissão  Interamericana:  José  de  Jesús  Orozco
Henríquez, Comissário; Elizabeth Abi-Mershed, Subsecretária-Executiva; Silvia Serrano Guzmán e Jorge H. Meza
Flores,  assessores  da  Secretaria  Executiva;  b)  pelas  supostas  vítimas:  María  Victoria  Fallon  Morales,  Patricia
Fuenmayor Gómez, Juliana Bravo Valencia,  Liliana Uribe Tirado, todas do GIDH; e as supostas vítimas Myriam
Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas e María del Socorro Mosquera Londoño. Também compareceu
como declarante perante a Corte a senhora Mery Naranjo como suposta vítima; e c) pelo Estado: Juana Inés Acosta
López, Agente do Estado; Juanita María López Patrón, Diretora de Defesa Jurídica da Agência Nacional de Defesa
Jurídica do Estado; Camilo Vela Valenzuela e Jonathan Riveros Tarazona, assessores da Agência Nacional de Defesa
Jurídica do Estado; Álvaro Frías, do Ministério das Relações Exteriores; e Juan Carlos Múnera Lopera, Procurador de
Justiça Local Designado à Direção Seccional de Medellín. 
10  O documento foi assinado por Federico Andreu Guzmán, representante da Comissão Internacional
de Juristas para a América do Sul.
11  O documento foi  assinado por Viviana Krsticevic,  Celina Giraudy e Liliana Tojo, advogadas do
CEJIL.

12  O  documento  foi  remetido  por  Juan  Pablo  Calderón,  da  Earth  Rights  Internacional, sem
assinatura. Em 22 de julho de 2015, o Estado solicitou que o documento não fosse admitido por estar fora de prazo.
Em 28 de julho de 2015, após examinar o requerimento feito pelo Estado, o Presidente admitiu o documento. 
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Comissão  apresentaram  suas  alegações  e  observações  finais  escritas,  respectivamente.
Juntamente com as alegações, o Estado apresentou três anexos. Em 31 de julho de 2015, a
Secretaria, seguindo instruções do Presidente, solicitou às representantes e à Comissão as
observações que considerassem pertinentes sobre a documentação mencionada, as quais
foram apresentadas em 7 de agosto de 2015. 

15. Provas e fatos para resolver  da melhor forma.  -  Em 9 de novembro de 2015, foi
solicitado ao Estado cópia de um expediente penal e de um processo disciplinar como prova
para  resolver  da  melhor  forma.  Em  24  de  novembro  de  2015,  foram  apresentados  o
expediente penal e a cópia do processo disciplinar. Em 18 de dezembro de 2015, esses
documentos foram transladados para a Comissão e as representantes, e foi fixado o prazo
até  15  de  janeiro  de  2016  para  a  apresentação  de  observações  pertinentes.  As
representantes  apresentaram observações  em 15 de  janeiro  de 2016, e  a Comissão  as
apresentou em 20 de janeiro de 2016, após a concessão de uma prorrogação. 

16. Medidas provisórias. - Em 5 de julho de 2006, a Corte adotou medidas provisórias em
favor  da  Sra.  Naranjo  e  de  seus  familiares  e  da  Sra.  Mosquera,  as  quais  haviam sido
solicitadas pela Comissão em 3 de julho de 2006. As medidas provisórias continuam em
vigor.  No  Relatório  de  Mérito,  a  Comissão  indicou  considerar  que  os  expedientes
relacionados com as medidas provisórias referidas, bem como com as respectivas medidas
cautelares13, fazem parte do acervo probatório do caso em apreciação. Em 25 de maio de
2015, as representantes solicitaram que o expediente do trâmite das medidas provisórias
fosse integrado ao caso contencioso. Esse pedido foi transmitido à Comissão e ao Estado, os
quais,  em 9  de  junho  de  2015,  apresentaram as  observações  necessárias.  A  Colômbia
solicitou  que o pedido fosse declarado improcedente.  Em 7 de julho  de 2015, seguindo
instruções do Pleno da Corte, as partes e a Comissão foram informadas de que o trâmite das
medidas  provisórias Mery  Naranjo  e  outros seria  integrado,  no  que  é  pertinente,  ao
expediente contencioso do Caso Yarce e outras Vs. Colômbia.

17. Deliberação do presente caso. - A Corte deliberou sobre a presente Sentença nos 113º 
e 116º Períodos Ordinários das Sessões.

III
COMPETÊNCIA

18. A Corte é competente para conhecer o presente caso, nos termos do artigo 62.3 da
Convenção, uma vez que a Colômbia é Estado Parte da Convenção Americana desde 31 de
julho de 1973, e reconheceu a competência contenciosa da Corte em 21 de junho de 1985.

IV
EXCEÇÃO PRELIMINAR

19. O  Estado solicitou à Corte que "declar[e] a inadmissibilidade do presente caso, em
respeito ao princípio da subsidiariedade, [e] solicit[ou] a antecipação da análise de mérito
relacionada com os direitos às garantias judiciais e à proteção jurisdicional (artigos 8 e 25),

13  O Relatório de Mérito afirma que "em 22 de outubro de 2004, a C[omissão...] adotou medidas
cautelares em favor de Mery Naranjo Jiménez e seus familiares e de Socorro Mosquera Londoño”.
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apenas para garantir que os recursos são adequados e efetivos". 

20. A Corte analisará a única exceção preliminar contrária de acordo com seus diversos
argumentos,  que  podem  ser  divididos  em  três  temas:  a)  investigações  criminais  e
disciplinares iniciadas em âmbito interno; b) recursos da jurisdição interna que as supostas
vítimas  não  teriam  esgotado  antes  da  apresentação  das  petições  iniciais;  e  c)  outros
recursos que entraram em vigor após a emissão dos Relatórios de Admissibilidade.

A. Sobre as investigações criminais e disciplinares

A.1. Alegações do Estado e observações da Comissão e das representantes

21. Com relação às investigações criminais e disciplinares, o Estado argumentou que: 
(a) em conexão com a morte da senhora Yarce, as retaliações e o deslocamento das
senhoras Naranjo e Mosquera, foram proferidas duas sentenças condenatórias, uma
contra o autor material e outra contra o autor intelectual (infra par. 123); 
b) em conexão com o deslocamento da Sra. Ospina e a destruição de sua moradia,
"foram proferidas duas sentenças condenatórias contra os integrantes dos grupos
paramilitares pelo crime de deslocamento forçado e invasão de terras e edificações.
Além  disso,  as  investigações  prosseguem  com  o  objetivo  de  encontrar  outros
possíveis participantes" (infra par. 111); 
c) em relação ao deslocamento da Sra. Rúa, "[a] investigação [...] ainda está em
fase preliminar[, mas] houve atividade da Procuradoria com a intenção de esclarecer
os  fatos".  Considerou  que "a  falta  de  resultados  [...]  não  pode  ser  analisada
isoladamente[, ...] porque o prazo razoável deve ser analisado [de acordo com] as
dificuldades apresentadas pela identificação dos responsáveis no âmbito do processo
penal e dos critérios da justiça de transição"14, e 
d)Em relação às investigações disciplinares, ao contestar à petição inicial 231-0515, o
Estado  alegou  que  "[p]ela  suposta  detenção  arbitrária  e  as  ameaças  contra  as
senhoras  […]  Mosquera[,…]  Naranjo  [e…]  Yarce,  […]  a  Inspetoria  (Procuraduría)
Delegada  para  a  Defesa  dos  Direitos  Humanos  conduziu  [uma]  investigação
disciplinar". 

22. Além disso, o Estado considerou que a Comissão "pretende converter a obrigação de
investigar, julgar e punir numa obrigação de resultado". Afirmou igualmente que 

14  No trâmite perante a Comissão, em suas observações sobre a transferência de todas as petições
iniciais,  anteriores aos Relatórios de Admissibilidade,  o Estado havia  alegado que "não se cumpr[iam] nem os
requisitos da regra geral de admissibilidade do número 1.a do artigo 46; tampouco eram dad[as] as condições para
aplicar a exceção do número 2.c. da mesma norma" (Expediente de prova, trâmite perante a Comissão, folha
2368). Nesse sentido, o Estado informou que as investigações pelo deslocamento da Sra. Rúa Figueroa e da Sra.
Ospina estavam em fase preliminar no que diz respeito a provas que embasem o esclarecimento dos fatos e a
identificação  e individualização dos autores e demais  participantes dos supostos crimes (Expediente de prova,
trâmite perante a Comissão, folhas 2353, 2354, 2670 e 2671). Além disso, em relação à morte da Sra. Yarce, a
Colômbia argumentou que a investigação "se enc[ontrava] em fase preliminar no que diz respeito a provas" e que
"ha[viam] sido identificados [d]entro do processo dois supostos envolvidos no crime" (Expediente de prova, trâmite
perante a Comissão, folhas 3176 e 3177). 

15  Cf. Ana Teresa Yarce,  María  del Socorro Mosquera Londoño e Mery Naranjo Jiménez,  Petição
P231-05, 7 de março de 2005 perante a Comissão (Expediente de prova, trâmite perante a Comissão, folhas 3300 a
3313).
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[s]e [a investigação] foi  efetivamente a razão para submeter o caso perante a Corte [...],  se o
Estado demonstra que investigou, julgou e puniu os responsáveis pelos fatos do caso, e que também
está cumprindo adequadamente a sua obrigação de investigar, julgar e punir os fatos do contexto,
no âmbito da transição do conflito  armado rumo à paz, as razões para o Tribunal  Internacional
conhecer o caso não persistiriam; consequentemente, e por força do princípio da subsidiariedade,
este caso seria inadmissível. 

23. A  Comissão, nas  suas  observações  sobre  a  exceção  preliminar,  observou  que,
durante  a fase  de admissibilidade,  o  argumento  do Estado  se  centrou na  existência  de
investigações criminais em curso, mas que "tinham passado mais de cinco anos desde as
detenções e três anos desde a morte da Sra. Yarce sem que nenhuma das investigações
tivesse produzido resultados". Assim, "considerou aplicável por uma perspectiva prima facie
a exceção de atraso injustificado contida no artigo 46.2.c) da Convenção". 

24. As representantes declararam que, embora certas investigações tenham resultado
em condenações, "[o] Estado dilatou a investigação [...] de outros autores determinantes e
intelectuais, tanto do homicídio como das ameaças ou retaliações"16. 

A.2. Considerações da Corte

25. Com base em sua jurisprudência constante, a Corte recorda que:

as exceções preliminares são atos pelos quais um Estado procura, previamente, impedir a análise do
mérito de uma questão, podendo propor uma objeção à sua admissibilidade ou à competência do
Tribunal para conhecer um determinado caso ou qualquer dos seus aspectos, quer em razão da
pessoa,  do objeto,  da hora ou  do local,  sempre  que  e quando tais  abordagens tenham caráter
preliminar17.

Proposições que não tenham essa natureza, assim como as que se referem ao mérito do
caso, podem ser formuladas por outros atos, mas não como exceção preliminar18. 

26. Conforme indicado  anteriormente,  na  etapa anterior  à  emissão  dos  Relatórios  de
Admissibilidade o Estado forneceu apenas informações sobre as investigações relacionadas
ao deslocamento da Sra. Rúa e da Sra. Ospina, à morte da Sra. Yarce e à investigação
disciplinar  iniciada  pela  suposta  detenção  arbitrária  e  as  ameaças  contra  as  senhoras
Mosquera,  Naranjo e Yarce (supra par.  21.d e nota de rodapé 13).  Oportunamente,  ao
analisar  as  informações  apresentadas  pelo  Estado,  ao  emitir  os  Relatórios  de
Admissibilidade, a Comissão considerou que havia um atraso injustificado no andamento das
investigações,  uma  vez  que  no  momento  da  apresentação  das  petições,  bem como no
momento  da  emissão  desses relatórios,  não  havia  sido  superada a fase  preliminar.  Por
conseguinte,  a Comissão entendeu que se configurava a suposição  do artigo  46.2.c)  da
Convenção. 

16  Elas também sustentaram que "[o] dever de investigar com a devida diligência para alcançar as
finalidades do processo criminal [não] é suspenso ou minimizado quando um ou mais réus buscam reduções de
penas por meio da figura da sentença ou do encerramento antecipado do processo". 

17  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio  Cacarica (Operação
Gênesis) Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2013.
Série C Nº. 270, par. 33, e Caso Comunidade Camponesa de Santa Bárbara Vs. Peru. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015. Série C Nº. 299, par. 35.

18  Cf. Caso  Castañeda Gutman Vs. México.  Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 6 de agosto de 2008. Série C Nº. 184, par. 39.
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27. A Corte não encontra qualquer razão para se afastar da determinação da Comissão.
Este Tribunal também observa que examinar se o tempo transcorrido nos procedimentos
internos foi ou não excessivo está relacionado a argumentos sobre o mérito da questão,
relativos a supostas violações dos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção, com base na suposta
falta de diligência e atraso excessivo. Nesse sentido, o próprio Estado solicitou que, para
resolver a exceção, a Corte "antecip[e] a análise do mérito" ("supra par. 19). No entanto,
este Tribunal já deixou claro que "independentemente de o Estado definir uma proposição
como uma 'exceção preliminar', se ao analisar essas proposições fosse necessário entrar em
uma consideração prévia do mérito de um caso, estas perderiam seu caráter preliminar" 19.
Por conseguinte, é conveniente considerar as investigações internas e os seus progressos
em relação ao mérito do caso e não em base preliminar.

28. Pois bem, a Colômbia também argumentou que, após a emissão dos Relatórios de
Admissibilidade, algumas das investigações permitiram determinar e condenar responsáveis
pelas violações alegadas pelas supostas vítimas, e que, embora algumas investigações ainda
estejam  em  aberto  para  "o  esclarecimento  dos  fatos  que  ainda  não  tenham  sido
esclarecidos", a Corte, considerando o princípio da "subsidiariedade", deveria declarar o caso
inadmissível. 

29. Este Tribunal sustentou que a responsabilidade do Estado nos termos da Convenção
só pode ser exigida em nível internacional depois que o Estado tenha a oportunidade de
declarar a violação e reparar os danos pelos seus próprios meios. Isso se baseia no princípio
da complementaridade, que informa transversalmente o sistema interamericano de direitos
humanos, o qual é, conforme expresso no Preâmbulo da mesma Convenção, "coadjuvante
ou complementar à [proteção] oferecida pelo direito interno dos Estados americanos"20.

30. É pertinente lembrar que, ao abrigo do princípio da complementaridade, desde que os
órgãos internos tenham cumprido adequadamente o seu dever de investigar e possibilitado a
reparação das supostas vítimas, pode não ser necessário que a Corte analise a violação de
direitos  substantivos.  No  entanto,  tendo  sido  alegada  a  inobservância  desse  dever,  tal
determinação  corresponde  ao  mérito  da  controvérsia21.  Sendo  assim,  nem  as  decisões
judiciais  proferidas nem as investigações  em curso impedem a admissibilidade  do caso,
tampouco inibem a jurisdição da Corte. 

B. Sobre  os  recursos  judiciais  internos  disponíveis  antes  da
apresentação das petições iniciais 

B.1. Alegações do Estado e observações da Comissão e das representantes

19  Cf. Caso  Castañeda  Gutman  Vs.  México,  supra,  par.  39,  e  Caso  García  Ibarra  e  outros  Vs.
Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 17 de novembro de 2015. Série C Nº.
306, par. 18.

20  Cf. Caso Tarazona Arrieta e Outros Vs. Peru. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 15 de outubro de 2014. Série C Nº. 286, par. 137, e Caso Duque Vs. Colômbia. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de fevereiro de 2016. Série C Nº. 310, par. 128.

21  Cf. Caso Tarazona Arrieta e Outros Vs. Peru, supra, par. 140, e Caso Masacre de Santo Domingo
Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de novembro de 2012. Série C
Nº. 259, pars. 171 e 172.
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31. Na sua contestação, o Estado afirmou não ser responsável pela violação dos artigos
5.1 e 7 da Convenção, uma vez que "as [supostas] vítimas deixaram de esgotar, de forma
injustificada,  os recursos judiciais  internos de caráter dispositivo  que eram adequados e
eficazes para proteger a posição jurídica que consideravam infringida pela sua detenção". A
Colômbia  considerou  que  os  recursos  judiciais  adequados  com  relação  à  detenção  das
senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera eram o habeas corpus22, a ação de tutela23, a ação de
reparação direta24 e a denúncia criminal pela prática dos crimes de injúria e calúnia contra
aqueles que as apontaram como "milicianas"25. 

32. Por  outro  lado,  sobre  a  alegada  violação  do  artigo  27  da  Convenção,  o  Estado
argumentou que a Corte não é competente segundo o "princípio da subsidiariedade", uma
vez  que  já  existem  decisões  internas  motivadas  e  adotadas  aplicando  um controle  de
convencionalidade, ajustadas às obrigações internacionais assumidas pelo Estado26.

33. No que se refere à suposta detenção arbitrária, a  Comissão indicou que o Estado,
antes  de  proceder  à  análise  da  admissibilidade,  não  fez  qualquer  referência  a  recursos
adicionais para uma investigação disciplinar cujo esgotamento fosse necessário. Alegou que,
na análise  de admissibilidade,  "tomou nota tanto  do estado da denúncia  apresentada  à
Inspetoria (Procuraduría) Delegada de Direitos Humanos referente aos fatos relacionados
com a detenção, quanto da denúncia de investigação criminal iniciada [....] pela morte da
Sra. Yarce". Por esta razão, entendeu que os demais recursos foram apresentados no escrito
de contestação e que isso é extemporâneo, uma vez que não foram invocados durante a
fase de admissibilidade perante a Comissão. 

34. As  representantes declararam  que  o  requisito  do  prévio  "esgotamento  dos
[r]ecursos  [i]nternos,  [...]  acaba  por  ser  a  concretização  do  princípio  da  [...]

22  O  Estado  ressaltou  que  o  habeas  corpus  "está  expressamente  regulado  no  artigo  30  da
Constituição e pode ser promovido pela  parte diretamente afetada ou por um terceiro  sem a necessidade  de
mandato". Salientou ainda que esse recurso "não foi objeto de nenhuma limitação durante o estado de comoção
interna decretado em 11 de agosto de 2002", e que, "no decurso do [...] trâmite internacional, não foi demonstrada
a existência de obstáculos ao seu exercício".
23  O Estado explicou que não foi demonstrada a existência de obstáculos para o exercício da ação de
tutela, e que esta procedia contra o procurador responsável, o que poderia ter levado a que o juiz constitucional
emitisse  de  maneira  imediata  ordens  que  fossem  procedentes  para  proteger  as  prerrogativas  supostamente
violadas.
24  O Estado declarou que "[a] efetividade [da ação de reparação direta] é evidenciada pelas decisões
da  jurisdição  contenciosa  administrativa  que  condenaram a Nação  –  Procuradoria-Geral  da  Nação  –  por  atos
relacionados com a privação injusta da liberdade na Comuna 13”. 
25  Argumentou que "não há evidência da existência de obstáculos que dificultassem o esgotamento
da ação criminal frente à suposta prática dos crimes de injúria e calúnia. Portanto, não há justificativa para que não
fosse esgotada pelas senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera”.
26  O Estado argumentou que "a Constituição colombiana estabelece que o decreto de declaração dos
estados de exceção, bem como aqueles que o desenvolvam, estão sujeitos ao controle jurisdicional não oficial da
Corte  Constitucional.  Tal  regulação  foi  aplicada  de  forma  estrita  em  relação  ao  caso  concreto.  [...]
Consequentemente, [...] no que diz respeito à declaração do Estado de Comoção Interna em questão, já existe um
pronunciamento devidamente fundamentado da Corte Constitucional. Por meio dessa ação, determinou-se que o
Decreto Legislativo 1837 datado de 11 de agosto de 2002 era coerente com as normas estabelecidas pelo Sistema
Interamericano de Proteção e com os postulados superiores que regem os estados de exceção. Do mesmo modo,
todos  os  decretos  emitidos  na aplicação  do  estado  de  comoção interna  declarado  em 11 de  agosto  de  2002
estiveram sujeitos ao controle jurisdicional não oficial por parte da Corte Constitucional. No âmbito desses atos,
foram proferidas sentenças específicas, fundamentadas e justificadas sobre cada uma das medidas excepcionais".
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[c]omplementaridade, [e] a [...] Corte tem sido consistente [...] quanto à oportunidade de
alegá[-la]"27.  Elas  ressaltaram que  "depois  da  [a]dmissibilidade,  o  Estado  absteve-se de
argumentar  sobre  a  existência  de  recursos  pendentes  de  esgotamento  além  dos
relacionados às investigações criminais". 

B.2. Considerações da Corte

35. Com relação aos recursos que estavam em vigor antes da apresentação das petições
iniciais, ainda que o Estado tenha denominado sua exceção de outra forma, sua proposição é
essencialmente a falta de esgotamento de recursos da jurisdição interna, em função do que
haverá um exame de acordo com as diretrizes que a Corte já estabeleceu nesse assunto. 

36. Convém  recordar  que  "a  regra  do  esgotamento  prévio  dos  recursos  internos  é
concebida  em  interesse  do  Estado,  uma  vez  que  procura  dispensá-lo  da  obrigação  de
responder perante um órgão internacional por atos que lhe são imputados, antes de ter tido
a oportunidade de os remediar pelos seus próprios meios". Uma "objeção ao exercício da
jurisdição da Corte baseada na suposta falta de esgotamento dos recursos internos deve ser
apresentada  no  momento  processual  oportuno"28,  ou  seja,  durante  o  procedimento  de
admissibilidade perante a Comissão.

37. No presente  caso,  foi  perante  esta  Corte  que  o  Estado,  ao  referir-se  apenas  às
supostas violações dos artigos 7 e 5.1 da Convenção, alegou que "as vítimas deixaram de
esgotar, de forma injustificada, os recursos judiciais internos" (supra par. 31). Da mesma
forma, foi apenas nessa instância que o Estado argumentou que sua responsabilidade pela
violação do artigo 27 da Convenção não poderia ser estabelecida (supra par. 32). Portanto,
as alegações do Estado são extemporâneas e improcedentes. 

C. Sobre  recursos  de  jurisdição  interna  criados  após  os  Relatórios  de
Admissibilidade

C.1. Alegações do Estado e observações da Comissão e das representantes

38. O Estado informou sobre o "novo modelo de investigação criminal como um recurso
adequado  e  eficaz  para  investigar,  julgar  e  punir  os  atos  relacionados  ao  contexto  de
violência na Comuna 13 de Medellín". Nesse sentido, afirmou que "não só não é necessário
que  a  Corte  [...]  avalie  e  se  pronuncie  sobre  esse  contexto,  como tampouco  está  em
conformidade  com  o  princípio  da  subsidiariedade  e  [...]  com  a  implementação  de

27  As representantes referiram-se a vários casos da Corte Interamericana e do Tribunal Europeu dos
Direitos  do  Homem:  Corte  Interamericana:  Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Exceções  Preliminares.
Sentença de 26 de junho de 1987. Série C Nº. 1, pars. 61, 63, 85 e 88, e Caso González Medina e familiares Vs.
República Dominicana. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de fevereiro de 2012.
Série C Nº. 240, pars. 19, 20 e 21; Tribunal Europeu dos Direitos do Homem:  Caso Deweer Vs. Bélgica, (Nº.
6903/75), Sentença de 27 de fevereiro de 1980, par. 26;  Caso Fati e outros Vs. Itália, (Nº. 7604/76; 7719/76;
7781/77; 7913/77), Sentença datada de 10 de dezembro de 1982, par. 48, e Caso de Long, Baljet e van den Brink
Vs. Países Baixos, (Nº. 8805/79 8806/79 9242/81), Sentença de 22 de maio de 1984, par. 36.

28  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, supra, par. 90, e Caso Flor
Freire Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2016. Série C
Nº. 315, par. 23.
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mecanismos especiais para transitar do conflito armado à paz"29. 

39. Por outro lado, em relação à obrigação de reparar, o Estado destacou a "idoneidade
da  Lei  1448 datada  de  2011 [...],  a  Lei  das  Vítimas  [e  Restituição  de  Terras,]  para  a
reparação integral das vítimas do conflito armado na Colômbia". Argumentou que a lei "não
só responde amplamente aos padrões internacionais de reparação integral, como também é
única no mundo pela cobertura do número de vítimas registradas até agora e dos fatos
vitimizantes abordados”. 

40. Em relação "[aos] mecanismos de reparação integral oferecidos pela Lei 1448 [...] e
à possibilidade de [...] repara[ção] no âmbito das investigações", a Comissão entendeu que
"uma  vez  que  a  queixa  tenha  sido  apresentada  por  um  meio  e  o  Estado  tenha  a
oportunidade de remediar as violações, não é necessário exigir  que as vítimas  esgotem
recursos adicionais" para "cumprir" o "artigo 46.1 a) da Convenção". Declarou que, se as
vítimas tivessem utilizado essas vias de reparação, o resultado delas deveria ser levado em
consideração pela Corte ao determinar as reparações complementares apropriadas. 

41. Com  relação  aos  novos  recursos  e  medidas  adotados  pelo  Estado,  as
representantes argumentaram que essa alegação "é igualmente inoportuna" e que  

em relação à [L]ei 1448 datada de 2011 [...] é importante reiterar que, se a [...] Corte considerar
provado  que  a  Colômbia  é  responsável  pela  violação  de  direitos  reconhecidos  pela  Convenção
Americana, a causa da reparação seria o ato ilícito internacional e a fonte para outorgá-la seria o
artigo 63 da Convenção, que concede à Corte poderes para fixar uma reparação justa 

C.2. Considerações da Corte

42. A Corte observa que os regulamentos mencionados pelo Estado foram introduzidos
em anos posteriores à admissibilidade dos casos pela Comissão no ano de 2007. Por essa
razão, não havia nenhuma possibilidade de as peticionárias terem acesso aos métodos de
investigação, recursos e reparações propostos pelo Estado antes de recorrerem ao âmbito
internacional. Portanto, os argumentos sobre o novo modelo de investigação e sobre a Lei
Nº. 1448 datada de 2011 são extemporâneos a fim de inibir a jurisdição internacional, uma
vez que eram inexistentes. Consequentemente, a Corte não pode apreciar os regulamentos
referidos e seus eventuais efeitos de forma preliminar.

D. Conclusão 

43. A Corte afasta a exceção preliminar proposta pelo Estado e considera procedente a

29  O  Estado  informou  sobre  diversas  medidas  tomadas  internamente  "para  descobrir  estruturas
criminosas complexas e crimes sistêmicos relacionados ao conflito armado na Colômbia": (i) lei 1592 datada de
2012, que "prevê que a Procuradoria-Geral da Nação determine critérios para priorizar os casos com a finalidade de
esclarecer o padrão de macrocriminalidade nas ações de grupos armados organizados fora da lei para descobrir os
contextos, as causas e os motivos dos crimes, concentrando assim esforços nos responsáveis máximos pelos crimes
investigados”; (ii) diretiva 01 datada de 4 de outubro de 2012, pela qual "a Procuradoria-Geral da Nação adotou
[...]  critérios  para  priorizar  situações  e  casos,  e  novas  metodologias  para  investigar  e  punir  os  responsáveis
máximos, com a finalidade de desenvolver os parâmetros do modelo de justiça transicional promovidos pelo Estado
colombiano"; (iii)  "[r]esolução Nº. 01810 datada de 4 de outubro de 2012, [que] criou a Direção Nacional de
Análise e Contextos - DINAC [...], como instrumento de política criminal voltado principalmente ao enfrentamento
dos fenômenos do crime organizado". 
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análise do caso submetido ao seu conhecimento. 

V
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A. Sobre o marco fático do caso

A.1. Argumentos do Estado 

44. O Estado pediu que a Corte "exclu[ísse] do objeto do litígio todos os fatos incluídos
pel[a]s  representantes  [...]  no [escrito  de petições  e argumentos]  que não constem no
Relatório de Mérito 86/13". Nesse sentido, questionou a inclusão de alguns fatos no marco
fático a ser considerado pela Corte, a saber: a) o contexto da Comuna 13 e a situação dos
defensores dos direitos humanos; b) o contexto de risco para as defensoras dos direitos das
mulheres  na  Colômbia30;  c)  o  deslocamento  forçado  intraurbano,  seu  impacto  e
consequências para as mulheres; d) "[o] conflito armado interno na Colômbia e os grupos
armados  ilegais  "paramilitares";  e)  "[o]  Processo  de  Desmobilização,  Desarmamento  e
Reinserção (DDR) dos grupos paramilitares"; e f) determinados fatos relacionados com a
Sra. Ospina e um familiar da Sra. Rúa31. 

45. Além disso, o Estado se referiu a uma "inva[são]" em uma moradia de familiares da
Sra. Naranjo em fevereiro de 2006, a qual resultou no ferimento da menina Luisa María
Escudero. A Colômbia argumentou que "embora esses fatos pertençam ao expediente de
medidas provisórias[,...] eles não fazem parte do presente caso, porque não há vínculo de
causalidade entre os fatos que deram origem ao caso [...] e os fatos ocorridos em 2006". 

A.2. Considerações da Corte

46. A  Corte relembra  que  o  marco  fático  do  processo  perante  ela  apresentado  está
constituído  pelos  fatos  presentes  no  Relatório  de  Mérito,  submetidos  à  consideração  da
Corte. Consequentemente, não é admissível que se aleguem novos fatos diferentes daqueles
contidos  no  referido  relatório,  sem  prejuízo  de  expor  aqueles  que  permitam  explicar,
esclarecer ou contestar aqueles que tenham sido mencionados no mesmo32. A exceção a
esse princípio são os fatos classificados como supervenientes ou quando haja conhecimento

30  A Corte observa que, embora as representantes tenham se referido a essa seção como "violência
de gênero contra mulheres defensoras no conflito  armado", a Comissão incluiu  nos fatos comprovados de seu
Relatório de Mérito referência ao "[c]ontexto de [r]isco para as defensoras dos direitos das mulheres na Colômbia"
nos parágrafos 167 a 174. 
31  O  Estado  pediu  à  Corte  que  "excluísse"  de  sua  análise  que  ela  "também havia  perdido  seu
primeiro  marido  no  conflito  armado,  quando  ele  desapareceu  e  depois  foi  assassinado  por  suas  atividades
comunitárias", pois argumentou que esses fatos "não foram levantados no procedimento perante a [...] Comissão,
foram introduzidos no [escrito de petições e argumentos] e não fazem parte dos fatos do caso".

32  Cf. Caso Cinco Pensionistas Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de fevereiro
de 2003. Série C Nº. 98, par. 153, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2016. Série C Nº. 316, par. 23.
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de  fatos  ou  acesso  às  provas  a  seu  respeito  numa data  posterior,  desde  que  estejam
relacionados com os fatos do processo. 

47. Nem todos os fatos do escrito de petições e argumentos alegados como novos pelo
Estado estão fora do marco fático. A Corte observa que se encontram de fato dentro do
mesmo, conforme descrição no Relatório de Mérito, as referências a fatos efetuadas pelas
representantes nos seguintes pontos de seu escrito de petições e argumentos: a) a situação
da Comuna 13 e dos defensores e defensoras de direitos humanos33; b) o contexto de risco
para as defensoras dos direitos das mulheres na Colômbia; c) o deslocamento forçado e seu
impacto para as mulheres34; e d) fatos relacionados a Luz Dary Ospina Bastidas35. Embora as
representantes tenham sido mais extensas em suas referências fáticas, a Corte considera
que se trata de explicações e descrições mais detalhadas de situações factuais que foram de
fato  incluídas  no  Relatório  de  Mérito.  Esses  fatos  são  complementares  e  podem ser  do
conhecimento deste Tribunal. 

48. No que diz respeito ao fato de fevereiro de 2006 (supra par. 45), a Corte recorda a
autonomia e a independência que a Comissão possui para exercer suas funções36. Nesse
marco, é possível que, após a apresentação da petição inicial, a Comissão, antes de emitir o
Relatório de Admissibilidade,  possa receber informações sobre fatos supervenientes e os
considerar  parte  do  caso.  Embora  a  Corte  possa  revisar  os  procedimentos  perante  a
Comissão em aspectos relacionados  com o direito  de defesa das partes37,  este  Tribunal
adverte que a referência à invasão da moradia na data indicada foi incluída no Relatório de
Admissibilidade  correspondente,  bem como  no  Relatório  de  Mérito,  de  modo  que,  pelo
menos  desde  esse  momento,  o  Estado  pôde  exercer  a  sua  defesa  em relação  ao  fato
indicado. Portanto, a Corte rejeita a proposição do Estado.

49. Por outro lado, este Tribunal constata que os fatos agrupados pelas representantes nos
seguintes pontos de seu escrito de petições e argumentos não foram incluídos no Relatório
de  Mérito:  a)  "[o]  conflito  armado  interno  na  Colômbia  e  os  grupos  armados  ilegais
'paramilitares'", e b) "[o] Processo de Desmobilização, Desarmamento e Reinserção (DDR)
dos grupos paramilitares". Um contexto mais específico é incluído no Relatório de Mérito e se
limita à "situação na Comuna 13 na [é]poca dos [f]atos [do caso]". Por conseguinte, a Corte
fará referência e levará em conta apenas esse contexto mais específico.

33  Especificamente, a Comissão referiu-se a esses fatos nos parágrafos 160 a 166 do Relatório de
Mérito.
34  A Comissão referiu-se ao deslocamento forçado e ao seu impacto para as mulheres na sua análise
do direito de circulação e de residência no Relatório de Mérito nos parágrafos 269 a 272.

35  A Corte observa que, embora os fatos questionados pelo Estado sejam encontrados na seção
"[f]atos relacionados a Luz Dary Ospina Bastidas", neste ponto é feita referência a fatos relacionados à detenção
das senhoras Yarce, Mosquera e Naranjo. 

36  Cf. Controle da Legalidade no Exercício das Atribuições da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (arts. 41 e 44 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-19/05 de 28 de
novembro de 2005. Série A Nº. 19, ponto resolutivo primeiro, e  Caso Cruz Sánchez e outros Vs. Peru. Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 17 de abril de 2015. Série C Nº. 292, par. 37.

37  Cf. Caso Gonzalez Medina e familiares Vs. República Dominicana, supra, par. 28, e Caso Cruz Sánchez e
outros Vs. Peru, supra, par. 37. No presente caso, embora o Estado não tenha indicado literalmente um prejuízo ao
direito de defesa, queixou-se da inclusão do fato por falta de um "nexo causal" com os fatos que "deram origem ao
caso". A Corte compreende que o argumento do Estado não impede que a inclusão do fato referido no caso seja
examinada. 
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50. Por último, vale salientar que foi feita referência a circunstâncias que não constam nos
fatos do caso e que, por conseguinte, não serão consideradas, tais como: assassinato e atos
de violência contra os familiares das senhoras Naranjo e Mosquera;  atos de perseguição e
manifestações  de  violência  contra  familiares  das  senhoras  Yarce,  Mosquera,  Naranjo,
Naranjo, Rúa e Ospina; atos de violência e tortura contra o marido da Sra. Ospina; e o
assassinato das crianças Sebastián Naranjo Jiménez, em outubro de 2010, e Lubín Alfonso
Villa Mosquera, em fevereiro de 2011. 

B. Sobre a determinação das supostas vítimas

B.1. Argumentos do Estado

51.O Estado alegou que, do total de "44" (sic) supostas vítimas identificadas pela Comissão,
apenas 24 concederam procuração. 

B.2. Considerações da Corte

52. A Corte observa que as representantes apontaram Leydy Grisela Tabimba Orozco e
Yunari  López  Orozco,  netas  de  Ana  Teresa  Yarce,  como  supostas  vítimas,  enquanto  a
Comissão não as contemplou no Relatório de Mérito. Elas também apontaram que contam
com uma procuração para representar  Johanna Andrea Yarce Calle,  filha  de Arlex Efrén
Yarce, que faleceu. 

53. As supostas vítimas devem ser identificadas no Relatório de Mérito emitido ao abrigo
do  artigo  50  da  Convenção38.  Portanto,  as  supostas  vítimas  são  as  pessoas  que  foram
mencionadas pela Comissão no Relatório de Mérito (supra par. 2), e Leydy Grisela Tabimba
Orozco e Yunari López Orozco não podem ser consideradas. Johanna Andrea Yarce Calle
também não será considerada como suposta vítima.

54. Em segundo  lugar,  as  representantes  não  mencionaram como  supostas  vítimas  a
"Matías", "Nancy Gutiérrez" e "Alejandro", pessoas indicadas no Relatório de Mérito. 

55. A  Corte  constatou  que,  para  além  da  menção  dos  nomes  de  "Matías",  "Nancy
Gutiérrez" e "Alejandro" no Relatório de Mérito, nem a Comissão e nem os representantes
forneceram informações,  elementos  de  juízo  ou  provas  que  lhe  permitam  examinar  as
supostas  violações  cometidas  em  seu  detrimento.  Portanto,  este  Tribunal  se  vê
impossibilitado de fazer esse exame e não se pronunciará sobre as mesmas. 

56. Terceiro,  a Corte  não tem procurações de representação de algumas das supostas
vítimas.  No  entanto,  em alguns  casos  são  pessoas  que  morreram antes  de  o  caso  ser
apresentado perante a Corte39, e em todos os casos são familiares das senhoras Mosquera,

38  Cf. Caso  dos  Massacres  de  Ituango  Vs.  Colômbia.  Exceção  Preliminar,  Mérito,  Reparações  e
Custas. Sentença de 1 de julho de 2006. Série C Nº. 148, par. 98, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 32.

39  Trata-se de James Adrián Yarce, falecido em 21 de setembro de 2008; Arlex Efrén Yarce, falecido em 20
de novembro de 2009 (ambos filhos da Sra. Yarce); Sebastián Naranjo Jiménez, falecido em 6 de outubro de 2010
(neto da Sra. Naranjo); e Lubín Alfonso Villa Mosquera, que faleceu em 1º de fevereiro de 2011 (neto da Sra.
Mosquera), e Carlos Mario Villa Mosquera (filho da Sra. Mosquera), falecido, como indicado na nota de rodapé 537
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Naranjo, Ospina e Rúa40, os quais de fato concederam procurações, bem como John Henry
Yarce, que está privado da sua liberdade e declarou ter outorgado uma "procuração verbal".
Da mesma forma, constam procurações das outras supostas vítimas que são familiares da
Sra. Yarce. Em vista do exposto, e de acordo com os precedentes deste Tribunal41, a Corte
considera que todas as pessoas mencionadas como supostas vítimas no Relatório de Mérito
estão  suficientemente  representadas.  Além  disso,  este  Tribunal  adverte  que  houve
continuidade no exercício dos procedimentos por parte da organização representante desde
o  trâmite  do  caso  na  Comissão,  e  não  consta  que  alguma das  supostas  vítimas  tenha
declarado desconformidade durante todos os anos de duração desse trâmite42. 

VI
PROVA

A. Prova documental, testemunhal e pericial

57. Este Tribunal recebeu diversos documentos apresentados como prova pela Comissão e
pelas partes, em anexo às suas alegações principais (supra pars. 4, 7 e 8). Também recebeu
do Estado os documentos solicitados pela Corte como prova para resolver da melhor forma.
Além disso, recebeu as declarações prestadas perante tabelião público ("affidávit")43 por:

do Relatório de Mérito e no parágrafo 52 do escrito de petições e argumentos (quanto aos outros, cf. Expediente de
prova, anexos do escrito de petições e argumentos, folhas 4256, 4250, 4306 e 4286). 
40  Trata-se também de Valentina Tobón Rúa, filha da Sra. Rúa; e Fabio Alberto Rodríguez Buriticá,
genro da Sra. Ospina; dos seguintes netos e netas da Sra. Naranjo: Esteban Torres Naranjo, Erika Johann Gómez,
Heidi Tatiana Naranjo Gómez e Aura María Amaya Jiménez; e dos seguintes netos da Sra. Mosquera: Luisa María
Mosquera Guisao, Luis Alfonso Mosquera Guisao, Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya, Madelen
Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna e Mateo Rodríguez. 

41  A Corte recorda que considerou que uma alegação relativa à falta de procurações "se refere à
representação legal das pessoas [...] e não é uma questão relacionada com a natureza das supostas vítimas. Por
outro  lado,  este  Tribunal  recordou  [que]  'a  prática  constante  desta  Corte  no  que  diz  respeito  às  regras  de
representação foi flexível' e que 'não é indispensável que as procurações outorgadas pelas supostas vítimas para
que sejam representadas no processo perante o Tribunal cumpram as mesmas formalidades que são reguladas pelo
direito  interno  do  Estado  requerido'".  (Cf. Caso  de  pessoas  dominicanas  e  haitianas  expulsas  Vs.  República
Dominicana. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de agosto de 2014. Série C Nº.
282, par. 88; ver também Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, supra, par. 33).

42  No mesmo sentido, Caso de pessoas dominicanas e haitianas expulsas Vs. República Dominicana,
supra, par. 88.

43  Os objetos desses testemunhos estão enunciados nas Resoluções da Presidência datas de 26 de
maio e 18 de junho de 2015 (supra par. 11 e nota de rodapé 4). 
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supostas vítimas44, testemunhas45, peritos46 e declarantes a título informativo47. A suposta
vítima Mery del Socorro Naranjo Jiménez, a testemunha María Helena Jaramillo e os peritos
Carlos Rodríguez Mejía e Magdalena Correa testemunharam em audiência pública. 

B. Admissão da prova

B.1. Admissão da prova documental 

58. O  Tribunal  acolhe  os  documentos  apresentados  oportunamente  pelas  partes  e  a
Comissão que não foram controvertidos nem contestados, nem cuja autenticidade tenha sido
questionada48. Sem prejuízo nesse quesito, são feitas algumas considerações pertinentes.

59. Quanto  aos  comunicados  de  imprensa,  estes  serão  apreciados  quando
complementarem provas pertinentes sobre aspectos relacionados ao caso49. A Corte decide
acolher os documentos que estão completos ou que, pelo menos, permitam verificar a sua
origem e data de publicação.

60. No que se refere a alguns documentos identificados pelas partes e pela Comissão por
meio de links, este Tribunal determinou que, se uma parte fornecer pelo menos o link direto

44  Sendo:  Luz  Dary  Ospina  Bastidas,  Mónica  Dulfari  Orozco  Yarce,  María  del  Socorro  Mosquera
Londoño, Myriam Eugenia  Rúa Figueroa,  Edid Yazmín Hoyos Ospina,  Hilda  Milena Villa  Mosquera, Iván Alberto
Herrera Mosquera, Alba Mery Naranjo Jiménez, John Henry Yarce, Sirley Vanessa Yarce e Úrsula Manuela Palacio
Rúa. Os nomes indicados aparecem nos respectivos affidávits (Expediente de mérito, folhas 2003 to 2055). 

45  Sendo: Diana Mercedes Gutiérrez Londoño, Fernando Valencia Rivera, Oscar Alberto Correa Sisquiarco,
Clara Elena Gómez Velásquez, Rosa Emilia Cadavid Carmona, Giovanna Ríos Paniagua, Luis Fernando García Alzate,
Ovidio  de  Jesús  Rúa  Figueroa,  Luz  Nely  Osorno  Ospina,  Marie  Dominique  de  Suremain,  Magda  Lucía  Molina
Saldarriaga, Gloria Patricia Betancur Delgado, Luis Eduardo Paniagua Muñoz, Lourdes Emerita Mosquera Londoño,
Luz Gladys Castellano Borja, Beatriz Elena Serna García, María Isabel Cossio de Lorenzana, Luisa María Escudero
Jiménez e Cecilia Prado García propostos pelos representantes (Expediente de mérito, folhas 1939 a 2001) e Camilo
Escobar Rico, Ángela Neira Sierra, María Neyla Rodado Fuentes, Francisco Javier Loaiza Flórez, Darío Eduardo Leal
Rivera,  Pelagio  Montoya Jaramillo,  María  Esperanza Flórez  Pinto,  Luz Marina  Posada Velásquez,  Luis  Fernando
Velásquez Gallo, Víctor Mario Romero Pardo, Claudia Milena Pulgarín Llanos, Arley Alvarado Villa, Omar Hernán
Quintero  Zapata,  Héctor  Orlando  Rodríguez  Vargas,  Edith  Suldery  Reyes  Ocampo  e  Claudia  Patricia  Vallejo
Avendaño, propostos pelo Estado (Expediente de mérito, folhas 1816, 1824, 1829, 1837, 1847, 1855, 1860, 1864,
1871, 1878, 1881, 1885, 1888, 1891, 1894 e 2431). Os nomes indicados aparecem nos respectivos affidávits. Em
15 de junho de 2015, as representantes informaram que, devido a diversas circunstâncias, María del Pilar Trujillo
Uribe, Dora Patricia Mayo Jiménez e Luz Mila Toro não puderam comparecer para testemunhar. 

46  Sendo: Giorgos Tsarbopoulos e Luis Enrique Eguren Fernández, propostos pela Comissão (Expediente de
mérito, folhas 2278 e 1576); Hina Jilani,  Claudia Paz y Paz, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Max Yuri Gil Ramírez,
Michael Reed Hurtado, Roberto Pablo Saba, propostos pelas representantes (Expediente de mérito, folhas 2058,
2382, 2072, 2090, 2183, 2215, 2243 e 2399); e René Urueña, Nelson Camilo  Sánchez León e Felipe Piquero
Villegas, propostos pelo Estado (Expediente de mérito, folhas 1596, 1629 e 1660). Os nomes indicados aparecem
nos respectivos affidávits.

47  Sendo: Iris Marín Ortiz, Leonor María Paulina Riveros Dueñas, Paula Gaviria Betancur e Coronel
Juvenal Díaz Mateus, propostos pelo Estado (Expediente de mérito, folhas 1726, 1767, 1787, 1702).  O Estado não
apresentou a declaração de Juanita Goebertus (Expediente de mérito, folha 2311).

48  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito. Sentença de 29 de julho de 1988. Série C Nº.
4, par. 140, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença
de 22 de junho de 2016. Série C Nº. 314, par. 36.

49  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, supra, par. 146, e  Caso Irmãos Landaeta Mejías e
outros Vs. Espanha. Venezuela. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de agosto de
2014. Série C Nº. 281, par. 35. 
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do documento citado como prova e for possível acessá-lo, a segurança jurídica e o equilíbrio
processual  não  serão  afetados,  porque  são  imediatamente  localizáveis  pela  Corte  e  por
outras partes50. Nesse caso, não houve contestação ou observações das outras partes ou da
Comissão quanto ao conteúdo e à autenticidade desses documentos.

61. Em  relação  aos  três  anexos  apresentados  juntamente  com  os  argumentos  finais
redigidos  pelo  Estado,  os  quais  consistem  nos  seguintes  documentos:  a)  “Situação  da
Associação de Casos – Vítimas protegidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
em Medellín  – Comuna 13”. Prova superveniente; b) "Processo Penal Reg. 805.717 pelo
crime de formação de quadrilha.  Denúncia  apresentada  por  Mery Naranjo  relacionada a
jovens do setor", e c) "Ofício do Ministério de Defesa Nacional datado de 27 de julho de
2015". Tanto as representantes como a Comissão tiveram a possibilidade de apresentar suas
observações e contestaram sua admissibilidade da seguinte forma. 

62. A Comissão observou que o primeiro documento foi gerado em 10 de março de 2015
e  refere-se  a  "uma  análise  da  Procuradoria  sobre  fatos  que  não  têm  o  caráter  de
superveniência", bem como que a apresentação do documento nesta fase não permite que
as representantes façam alegações baseadas em tais evidências; o segundo documento se
refere ao expediente da investigação seguida da denúncia feita em 2003 pela Sra. Naranjo e
outras  pessoas  pela  "intimidação  sofrida  por  jovens  do  bairro  derivada  da  atuação  de
membros dos grupos paramilitares", que foi incorporado pelo Estado em resposta a uma
pergunta feita por um juiz, e que apoiaria a resposta correspondente do Estado; e o terceiro
documento é do Ministério da Defesa Nacional,  gerado em 27 de julho de 2015, após a
audiência  pública,  que  indicou que  o Estado "corrobora"  dados  relacionados  à Operação
Orión, e apontou que tal documento é extemporâneo e não pode ser admitido porque o
Estado não ofereceu uma justificativa baseada nos requisitos excepcionais do artigo 57.2 do
Regulamento para sua admissão.

63. Por sua vez, as representantes argumentaram ser inverídico que se tratem de "novos
fatos" ocorridos posteriormente, como o Estado alegou. Pediram que as provas anexadas
pelo Estado com as alegações finais fossem rejeitadas por serem extemporâneas ao fazerem
referência a fatos do caso em vez de a algum fato superveniente. 

64. Esta Corte observa que os documentos apresentados pelo Estado estão relacionados
com perguntas dos juízes, razão pela qual  foram acolhidos por força do artigo 58.a) do
Regulamento. 

65. Os expedientes relacionados às medidas cautelares e provisórias vinculadas ao caso
foram integrados ao do presente caso contencioso (supra  par. 16), e por isso podem ser
utilizados pelo Tribunal como prova. A incorporação desses expedientes não permite alterar
o marco fático contido no Relatório de Mérito da Comissão.

B.2. Incorporação de prova de ofício 

50  Cf. Caso Escué Zapata Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2007. Série
C Nº. 165, par. 26, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 45. 
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66. Em conformidade com o artigo 58.a) do seu Regulamento, "[e]m qualquer fase do
processo, a Corte poderá: Buscar de ofício toda prova que considerar útil e necessária”. O
Tribunal  observa  que  no  Relatório  de  Mérito  foram mencionados  documentos  que  não
foram apresentados como anexos, nem foi indicado um link da internet, ou não foi possível
acessar  o  link  indicado.  No  entanto,  a  Corte  adverte  que  são  documentos  oficiais  das
Nações Unidas51 e que os considera úteis ou necessários para a análise do presente caso,
razão pela qual os incorpora de ofício ao acervo probatório. São os seguintes: (a) Relatório
da Relatora Especial  sobre a  violência  contra  a mulher,  suas  causas  e  consequências,
Radhika  Coomaraswamy,  Missão  à  Colômbia  de  1º  a  7  de  novembro  de  2001,
E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de março de 2002; (b) Relatório da Relatora Especial sobre a
violência  contra  as  mulheres,  Rhadika  Coomaraswamy,  Visita  à  Colômbia,
E/CN.4/2003/75/Add.2, 14 de janeiro de 2003; (c) Relatório apresentado pela Sra. Hina
Jilani,  Representante  Especial  do  Secretário-Geral  para  os  defensores  dos  direitos
humanos, Missão à Colômbia de 23 a 31 de outubro de 2001, E/CN.4/2002/106/Add.2, 24
de abril de 2002; e (d) Relatório da Relatora Especial sobre a situação dos defensores dos
direitos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, Missão à Colômbia de 7 a 18 de setembro de
2009,  A/HRC/13/22/Add.3.  A  Corte  também  considera  úteis  e  incorpora  de  ofício  os
seguintes documentos: a) Mesa de trabalho Mulher e Conflito Armado, "Relatório sobre a
violência  sociopolítica  contra mulheres,  jovens e meninas na Colômbia",  segunda parte
200152, (b) Lei Nº. 387 de 199753 e c) Decreto 2001 datado de 9 de setembro de 200254. 

B.3. Admissão da prova de declarantes, testemunhal, pericial e a título informativo 

67. A  Corte  admite  as  declarações  das  supostas  vítimas,  testemunhas,  peritos  e
declarantes a título informativo prestadas na audiência pública e perante tabelião público,
em conformidade com o objeto definido pela Presidência na Resolução pela qual se ordenou
seu colhimento (supra par. 11).

68. A perícia do Sr. Roberto Pablo Saba foi primeiramente apresentada sem protocolação
dentro do prazo estabelecido para o recebimento da referida declaração por affidávit, sendo
depois  remetida  com  autenticação  de  tabelião  pelas  representantes,  sem  qualquer
justificativa.  O  Estado opôs-se  à  sua  apresentação  por  serem  apresentadas  com
autenticação de tabelião fora do prazo concedido para o efeito e excederem o objeto fixado
pela Corte. Considerando que a Resolução datada de 26 de maio de 2015 estabeleceu que os
affidávits deveriam ser prestados perante um tabelião público e que as representantes não
justificaram sua apresentação sem esse requerimento, o  Tribunal rejeita essa perícia em
razão da objeção apresentada pelo Estado. 

51  Publicado  no  Sistema de  Arquivamento  de  Documentos  das  Nações  Unidas.  Disponível  em
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp.

52  Relatório sobre a violência sociopolítica contra mulheres e meninas na Colômbia. Segunda parte
- 2001. Mesa de Trabalho Mulher e Conflito  Armado. Bogotá,  Colômbia,  novembro de 2001. Disponível  em:
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/ii_informe_mesa_mujer_y_conflicto.pdf.
53  Lei  387  datada  de  18  de  julho  de  1997.   Disponível  em :
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-387-de-1997.pdf. 

54  Presidência  da  República  da  Colômbia,  Decreto  2001  datado  de  9  de  setembro  de  2002.

Disponível em: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5480.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5480
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/ii_informe_mesa_mujer_y_conflicto.pdf


26

69. O Estado opôs-se à admissão do parecer pericial apresentado por escrito em 14 de
julho de 2015 pelo perito Carlos Rodríguez Mejía, que havia apresentado seu parecer oral
durante a audiência pública. Embora noutros casos a Corte tenha acolhido a apresentação
dos textos de perícias apresentadas em audiência pública55, o documento não é admissível
por ter sido remitido após a apresentação do seu parecer oral. 

70. A  perícia  de  Hina  Hilari  foi  recebida  em  inglês  na  data  de  vencimento  para  a
apresentação,  em  15  de  junho  de  2015.  Foi  concedido  um  prazo  adicional  para  a
apresentação da tradução, mas com a indicação de que sua admissibilidade seria avaliada
oportunamente pela Corte. A tradução do documento em espanhol foi remetida em 19 de
junho  de  2015.  O  Estado solicitou  à  Corte  que  rejeitasse  o  parecer,  uma  vez  que  a
apresentação da tradução é extemporânea. O  Tribunal considera que, em conformidade
com  o  artigo  28.1  do  Regulamento,  dado  que  a  versão  em  espanhol  da  perícia  foi
apresentada  dentro  do  prazo  previsto  de  21  dias  para  acompanhar  os  originais  ou  a
totalidade dos anexos, o documento é admissível em conformidade com o artigo 58.a) do
Regulamento.

71. O Estado opôs-se à perícia de Claudia Paz y Paz, alegando que esta se baseava em
informações parciais56. O Tribunal entende que as observações do Estado sobre o conteúdo
da perícia não impugnam sua admissibilidade, mas visam a questionar seu valor probatório.
Consequentemente, será admitido e considerado pertinente na medida em que esteja em
conformidade com o objeto ordenado e à luz das observações do Estado.

72. Por outro lado, o Estado alegou uma série de contradições presentes nas declarações
de Mónica Dulfari Orozco Yarce, Sirley Vanessa Yarce, John Henry Yarce, María del Socorro
Mosquera e Mery Naranjo durante os processos criminais cumpridos na Colômbia e no litígio
internacional. Também solicitou que fossem levadas em conta as declarações que possuem
sustentação no expediente internacional e que são coerentes com as diligências realizadas
na  Colômbia57.  A  Corte considera  que  as  observações  do  Estado  questionam  o  peso
probatório das declarações, o que não gera problemas quanto à sua admissibilidade. Este
Tribunal acolhe as declarações das supostas vítimas e considerará as observações do Estado
no que for pertinente.

C. Apreciação da prova

73. Com base  nos  artigos  46,  50,  51,  57  e  58  do  Regulamento,  bem como em sua
jurisprudência constante em relação à prova e sua apreciação, a Corte examinará e avaliará
os elementos probatórios admitidos para determinar os fatos do caso e se pronunciar quanto
ao mérito. Para tanto, sujeita-se aos princípios da crítica sã, dentro do marco normativo

55  Cf. Caso de pessoas dominicanas e haitianas expulsas Vs. República Dominicana, supra, par. 119,
e Caso García Ibarra e outros Vs. Equador, supra, par. 28. 
56  O Estado salientou que a própria declarante reconheceu que, para a sua elaboração, recorreu ao
Relatório  de  Mérito  e  ao  escrito  de  petições  e  argumentos.  A  Colômbia  argumentou  que  não  considerou  a
contestação  do  Estado  e  seus  anexos,  embora  a  perícia  apresentasse  uma  análise  objetiva  de  alguns  fatos
específicos do caso.  

57  Essas contradições, segundo o Estado, referem-se: a) aos motivos do assassinato da Sra. Ana
Teresa Yarce; b) à causa da detenção das senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce; c) às condições de detenção; d) ao
contexto das supostas violações; e e) a outros fatos que, embora não constem no objeto do presente caso, foram
mencionados na audiência pública perante a Corte. 
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correspondente,  considerando o conjunto  do acervo probatório  e do que foi  alegado na
causa58. Da mesma forma, de acordo com sua jurisprudência, as declarações feitas pelas
supostas vítimas serão avaliadas dentro do corpo probatório do processo na medida em que
possam fornecer mais informações sobre as supostas violações e suas consequências59.

VII
FATOS

74. A Corte irá então estabelecer, em primeiro lugar, o marco contextual e, em segundo
lugar, as circunstâncias pessoais e familiares das supostas vítimas e os acontecimentos que
ocorreram com cada uma delas. 

VII.1
CONTEXTO

75. A Corte recorda que, no exercício de sua jurisdição contenciosa, conheceu diversos
contextos históricos, sociais e políticos que lhe permitiram situar os fatos alegados como
violadores  da  Convenção  Americana  no  âmbito  das  circunstâncias  específicas  em  que
ocorreram.  Em  alguns  casos,  o  contexto  foi  levado  em conta  para  a  determinação  da
responsabilidade internacional do Estado60. Para a Corte, é relevante considerar um marco
contextual que permita uma maior compreensão e apreciação das provas e alegações de
forma a avaliar a possível responsabilidade do Estado no presente caso. 

A. O conflito armado interno na Colômbia

76. É público  e  notório  que,  na  época  dos  fatos  do  presente  caso,  havia  um conflito
armado interno na Colômbia61. No contexto do conflito armado, em 11 de agosto de 2002, o
Poder  Executivo  publicou  o  Decreto  Nº.  183762,  que  o  levou a  declarar  um "estado  de
comoção interna" para "recuperar a validade dos direitos e liberdades públicas em todo o
território nacional, sem sacrificar as garantias consagradas na Constituição e nos tratados
internacionais sobre a matéria assinados e ratificados pela Colômbia"63. O Estado prorrogou
a declaração de comoção interna pela primeira vez em 8 de novembro de 200264 e pela

58  Cf. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales e outros) Vs. Guatemala. Mérito. Sentença de 8
de março de 1998. Série C Nº. 37, par. 76, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 316.

59  Cf. Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Mérito. Sentença de 17 de setembro de 1997. Série C Nº. 33,
par. 43, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 47.

60  Cf.  inter  alia Caso  Velásquez  Paiz  y  outros  Vs. Guatemala. Exceções  Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 19 de novembro de 2015. Série C Nº. 307, par. 43, e  Caso do Penal Miguel
Castro Castro Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2006. Série C Nº. 160, par.
202.

61  Cf. Caso do “Massacre de Mapiripán” Vs. Colômbia. Sentença de 15 de setembro de 2005. Série C.
Nº. 134, par. 196, e  Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação
Gênesis) vs. Colômbia, supra, par. 221.
62  Cabe ressaltar que a Corte constatou que, devido a um erro material, a Comissão se referiu ao
Decreto Nº. 1837 de 2002 como decreto 1387.
63  Presidência da República da Colômbia, Decreto Nº. 1837 de 2002 datado de 11 de agosto de 2002
(Expediente de prova, anexo 49 do Relatório de Mérito, folhas 309 a 315). 

64  Cf. Presidência da República da Colômbia, Decreto Nº. 2555 de 2002 datado de 8 de novembro de
2002 (Expediente de prova, anexo 51 do Relatório de Mérito, folhas 320 a 324). 
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segunda vez em 5 de fevereiro de 200365. Esse estado de exceção vigorou até 6 de maio de
2003, de acordo com o decreto indicado. Como consequência do estado de comoção interna
e da implementação do Decreto Nº. 1837, o Estado expediu o Decreto Nº. 2002 em de 9 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial em 11 de setembro de 2002, "pelo qual foram
adota[das]  medidas  de  controle  da  ordem pública  e  defini[das]  zonas  de  reabilitação  e
consolidação”66. 

B. A situação na Comuna 13 de Medellín
 
77. A Comuna 13 está localizada na cidade de Medellín67 e é composta por 19 bairros68. A
Comuna é um dos setores com menor índice de qualidade de vida na cidade69. Ao longo das
três  últimas  décadas  na  cidade  e  na  Comuna  13,  foram registrados  ciclos  de  violência
decorrentes dos confrontos entre grupos armados ilegais70 pela disputa do controle territorial
e  da  gestão  de  atividades  ilegais  relacionadas,  entre  outras  coisas,  com  narcotráfico,
extorsão,  assassinato  por  encomenda  e  tráfico  de  entorpecentes71.  Havia  vários  grupos
criminosos armados quando o estado de comoção interna foi declarado na Comuna 13. De
um lado, havia as milícias das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e do
Exército de Libertação Nacional (ELN)72. Do outro, estava o grupo paramilitar das chamadas
Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), especificamente o Bloco Cacique Nutibara (BCN).
Esses grupos estavam em um confronto armado por controle territorial, o que aumentou a
violência na Comuna73. 

78. Na época dos fatos,  a presença da polícia  na Comuna 13 era limitada74.  A fim de
retomar o controle territorial75 e no âmbito do "plano de recuperação social"76,  o Estado

65  Cf. Presidência da República da Colômbia, Decreto Nº. 245 de 2003 datado de 5 de fevereiro de
2003 (Expediente de prova, anexo 41.1 do Relatório de Mérito, folhas 191 a 194).

66  Cf. Ministério do Interior, Decreto 2002 datado de 11 de setembro de 2002 (Expediente de prova,
anexo 53 do Relatório de Mérito, folhas 329 a 337). 

67 Cf. Relatório  de Risco Nº.  016-10, Defensoria  Delegada para a Avaliação  de Riscos à  População Civil
decorrentes do Conflito Armado, Sistema de Alertas Antecipados ("SAT"), Defensoria Pública da Colômbia datado de
29 de setembro de 2010 (Expediente de prova, anexo 47 do Relatório de Mérito, folhas 255 a 291). 

68 Cf. Declaração  a  título  informativo  do  Coronel  Juvenal  Díaz  Mateus  datada de  12 de  junho de  2015
(Expediente de mérito, folhas 1702 a 1724).

69 Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La huella
invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", datado de 2011 (Expediente de prova, anexo F10
do escrito de petições e argumentos, folhas 6507 a 6837).
70 A Corte utilizará os termos estabelecidos nas fontes para cada um dos diferentes grupos armados ilegais.
Entre eles  estão,  de  um lado,  os  grupos  guerrilheiros,  sendo estes  (i)  as  Forças  Armadas Revolucionárias  da
Colômbia (FARC), e (ii) o Exército de Libertação Nacional (ELN). Do outro lado, o Bloco Cacique Nutibara (BCN),
membro das chamadas Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) ou grupos paramilitares.

71 Cf. Relatório de Risco Nº. 016-10 de 29 de setembro de 2010, supra. 

72 Cf. Declaração a título informativo do Coronel Juvenal Díaz Mateus datada de 12 de junho de 2015, supra,
e Relatório de Risco Nº. 016-10 de 29 de setembro de 2010, supra.

73 Cf. Declaração a título informativo do Coronel Juvenal Díaz Mateus datada de 12 de junho de 2015, supra.

74 Cf. Declaração a título informativo do Coronel Juvenal Díaz Mateus datada de 12 de junho de 2015, supra.

75 Cf. Relatório  de Risco Nº.  009-07, Defensoria  Delegada para a Avaliação  de Riscos à  População Civil
decorrentes do Conflito Armado, Sistema de Alertas Antecipados ("SAT"), Defensoria Pública da Colômbia datado de
21 de março de 2007 (Expediente de prova, anexo 48 do Relatório de Mérito, folhas 293 a 307). 
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realizou  várias  operações  militares  na  Comuna  em  200277,  entre  elas78:  a)  Operação
Mariscal,  realizada  em  21  de  maio79;  b)  Operação  Potestad,  realizada  em  junho80;  c)
Operação Antorcha, realizada em agosto; e d) Operação Orión, realizada de 1681 a 22 de
outubro de 200282.  Participaram conjuntamente dessas operações integrantes do Exército
Nacional,  da  Polícia  Nacional,  do  Departamento  Administrativo  de  Segurança  (DAS),  da
Força Aérea Colombiana (FAC), do Corpo Técnico de Investigações (CTI) e da Procuradoria-
Geral da Nação83. 

79. Neste sentido, de acordo com o Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de
Reparação  e  Reconciliação  (doravante  "Grupo  de  Memória  Histórica")84,  "as  operações
Mariscal  e Orión foram ações sem precedentes nas cidades colombianas e causaram um
grande impacto na população por conta do número de tropas armadas que participaram, do
tipo de armamento utilizado (metralhadoras M60, fuzis, helicópteros com artilharia e franco-
atiradores)  e  das  ações  contra  a  população  civil  (assassinatos,  detenções  arbitrárias,
ataques  indiscriminados  e  desaparecimentos)”.  O  Grupo  de  Memória  Histórica  também
destacou que as operações realizadas na Comuna 13 em 2002 trouxeram à tona "uma nova
modalidade de conflito armado no país[:] a urbanização da guerra"85. Conforme relatado
tanto pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (doravante "Alto

76 Cf. Nota  do  Estado  colombiano  DIDHD/GOI,  Nº.  77119/2954, datada  de  15  de  novembro  de  2012
(Expediente de prova, trâmite perante a Comissão, folhas 3699 e 3700 e nota de rodapé 12).
77 Embora ambas as partes e a Comissão estejam de acordo quanto à condução das operações realizadas na
Comuna 13 durante o ano de 2002, o Estado alegou que "os fatos [do caso] não ocorrem temporalmente em
nenhuma das operações militares na Comuna 13" e também afirmou que "as operações não fazem parte do objeto
do  caso”.  A  Corte  considera  que  as  operações  militares  conduzidas  na  Comuna  13  em  2002  constituem
antecedentes úteis para explicar a situação no momento dos acontecimentos nesse local. 

78 O Estado também informou as seguintes operações realizadas na Comuna 13 em 2002: Operação Furia
[...]; Operação Fuego [...]; Operação Marfil [...]; Operação Águila [...]; Operação Martillo [...]; Operação Júpiter
[...];  Operação  Jalisco  [...];  Operação  Jinete  [...];  [...]  Operação  Saturno.  Cf. Nota  do  Estado  colombiano
DIDHD/GOI datada de 15 de novembro de 2012, supra. 

79  Cf. Nota do Estado colombiano DIDHD/GOI datada de 15 de novembro de 2012, supra.

80  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra. Embora essa operação não tenha
sido contestada pelo Estado, também não foi incluída nas informações que forneceu.

81  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13”,  supra, e Relatório de Risco Nº. 009-07
datado de 21 de março de 2007, supra.

82  Cf. Registro Nº. 4017, Caderno Original Nº. 1, 13ª Procuradoria Especial, Vítima: Luz Dary Ospina
Bastidas e Familia, Crime: deslocamento forçado, Ata da Operação Orión (Expediente de prova, prova para resolver
da melhor forma do Estado, Luz Dary Ospina Parte 1, folha 6791).

83  Cf. Nota do Estado da Colômbia DIDHD/GOI datada de 15 de novembro de 2012, supra.
84  O  Grupo  de  Memória  Histórica  estava  vinculado  à  Comissão  Nacional  de  Reparação  e
Reconciliação, criada no âmbito da Lei 975 de 2005 (artigo 50) com as seguintes funções: garantir a participação
das vítimas nos processos de esclarecimento judicial e a realização de seus direitos, apresentar um relatório público
sobre as razões para o surgimento e a evolução dos grupos armados ilegais, acompanhar e verificar os processos
de reincorporação e o trabalho das autoridades locais  para garantir  a desmobilização plena dos membros dos
grupos armados organizados fora da lei e o funcionamento íntegro das instituições nesses territórios, recomendar
critérios  de  reparação,  coordenar  a  atividade  das  Comissões  Regionais  de  Restituição  de  Bens,  realizar  ações
nacionais de reconciliação que visem a evitar o ressurgimento de novos atos de violência que perturbem a paz
nacional. A Comissão teria vigência de oito anos.

85  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.
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Comissariado")86 como  pelo  Centro  de  Memória  Histórica87,  as  operações  realizadas  na
Comuna 13 em 2002 afetaram especialmente a população civil88. 

80. A Operação Orión começou de fato em 16 de outubro de 2002, foi ordenada pelo então
Presidente da Colômbia e considerada "[a] ação armada de maior envergadura já realizada
num  território  urbano  e  no  contexto  do  conflito  armado  no  país".  A  Operação  Orión
enfraqueceu a presença dos grupos guerrilheiros na Comuna 13, mas isso não pôs fim à
presença e à atividade de todos os grupos armados ilegais89.

81. Nesse sentido, o Grupo de Memória Histórica destacou que em 2003 os paramilitares
realizaram  novos  ataques  contra  supostos  colaboradores  da  guerrilha,  recorrendo  ao
deslocamento em massa como método para conseguir desocupar moradias "consideradas
estratégicas para o confronto armado e o usufruto de contratos de arrendamento". Apesar
disso, em 2004 o número de homicídios e pessoas deslocadas diminuiu em relação aos anos
anteriores90. No entanto, o Alto Comissário referiu que, apesar do forte controle militar e
policial  da  área,  os  ataques  dos  paramilitares  contra  a  população  da  Comuna  13
prosseguiram91.

82. Como  consequência  das  ameaças  e  confrontos  armados  que  ocorreram  nesse
território, muitas pessoas foram forçadas a deixar suas casas e migrar para diferentes áreas
de Medellín92. Iris Marín Ortiz, vice-diretora geral da Unidade de Assistência e Reparação
Integral de Vítimas, declarou perante este Tribunal que, entre 2002 e 2004, o número de
pessoas que declararam ter sido expulsas de Medellín e que permaneceram na área urbana
do município totalizou 4.19693. Concretamente, mais de 1.200 pessoas deixaram a Comuna
13 em 2002, ano em que houve o maior número de abandonos forçados da região em um
período de 17 anos, de 1982 a 200994. 

86  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre  a  situação  dos  direitos  humanos  na  Colômbia,  Sr.  Sergio  Viera  de  Mello,  Relatório  Anual  2002,
E/CN.4/2003/13 datado de 24 de fevereiro  de 2003 (Expediente de prova, anexo F7 do escrito de petições e
argumentos, folhas 6319 a 6379). 

87  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.
88  É necessário esclarecer que o Estado alegou que na "Operação Orión [houve] respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais da população civil" (Expediente de prova, trâmite perante a Comissão, folha
3707). 

89  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 24 de fevereiro de 2003, E/CN.4/2003/13, supra. Em
sentido semelhante, cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório
"La  huella  invisible  de  la  guerra:  Desplazamiento  forzado  en  la  Comuna  13",  supra.  Este  último  documento
corresponde ao texto transcrito literalmente no parágrafo 80 da presente Sentença. 

90  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.

91  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia,  Sr.  Louise Arbour, Relatório Anual 2004, E/CN.4/2005/10,
datado de 28 de fevereiro de 2005 (Expediente de prova, anexo F9 do escrito de petições e argumentos, folhas
6446 a 6505). 

92  Cf. Relatório de Risco Nº. 016-10 de 29 de setembro de 2010, supra.
93  Declaração a título informativo de Iris Marín Ortiz datada de 12 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 1726 a 1765). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louise_Arbour
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83. A Corte já se pronunciou sobre o impacto em especial do conflito armado interno sobre
os direitos das pessoas deslocadas na Colômbia, inclusive no que se refere à considerável
vulnerabilidade  das  mulheres  chefes  de  família95.  Nesse  sentido,  o  Alto  Comissário  das
Nações Unidas para os Direitos Humanos informou que, ao longo de 2002, o deslocamento
forçado  da  população  registrou  um  crescimento  significativo  no  país.  Destacou
principalmente o aumento dos deslocamentos intraurbanos como preocupante96.

84. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação advertiu que entre
2001 a 2003 Medellín, e particularmente a Comuna 13, foram grandemente afetadas pelo
fenômeno do deslocamento intraurbano97 decorrente das ameaças e confrontos armados que
ocorreram  no  seu  território98.  Como  já  mencionado,  mais  de  1.200  pessoas  foram
deslocadas da Comuna 13 em 200299 (supra par. 82).  

85. A situação  do deslocamento intraurbano na Comuna 13 foi  reconhecida  pela Corte
Constitucional da Colômbia em sua Sentença T-268 datada de 2003, que considerou que "o
deslocamento dentro da mesma cidade faz parte do deslocamento interno"100. Essa decisão
reconheceu oficialmente a existência de deslocados internos dentro do mesmo município ou
cidade  como  consequência  de  uma  ação  tutelar  instaurada  pela  Defensoria  Pública  de
Antioquia,  precisamente  como  resultado  do  deslocamento  de  65  famílias,  55  das  quais
chefiadas por mulheres, da Comuna 13 para outras partes de Medellín101.

94  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.

95  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs.
Colômbia, supra, pars. 316 e 317, e Caso dos Massacres de Ituango Vs. Colômbia, supra, par. 211.

96  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 24 de fevereiro de 2003, E/CN.4/2003/13, supra.

97  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório
“Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra". Consultar também Defensoria delegada
para a avaliação de riscos da população civil como consequência do conflito armado, relatório de risco Nº. 016-10
datado de 29 de setembro de 2010, supra, e Declaração a título informativo de Iris Marín Ortiz, supra. 

98  Cf. Relatório de Risco Nº. 016-10 de 29 de setembro de 2010, supra. Nesse sentido, o Grupo de
Memória Histórica informou que, dado o tamanho de sua população, a Comuna 13 expulsa mais pessoas (3.503, o
equivalente  a  2,6% da população total  da Comuna 13)  do  que Medellín  (17.633, o  equivalente  a 0,97% da
população total de Medellín), Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação,
Relatório "La huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.

99  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório
"La huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.

100  Cf. Sentença  T-268  datada  de  2003,  Corte  Constitucional  da  Colômbia,  disponível  em:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm. Nessa decisão, a rede de solidariedade
social foi ordenada a incluir 65 famílias deslocadas da Comuna 13 de Medellín no Registro Único de Populações
Deslocadas  e  a  prestar  a  mesma assistência  a  que  têm direito  outras  pessoas  que  se  encontram na mesma
condição. 

101  Cf. Sentença T-268 datada de 2003, supra. Embora a sentença não forneça uma definição exata do que
se entende por deslocamento intraurbano, o perito Max Yuri Gil Ramírez esclareceu perante este Tribunal que uma
definição pode ser "o deslocamento de pessoas, famílias e/ou comunidades que, por ações e/ou ameaças diretas ou
indiretas, tais como: intimidação, assassinato, desaparecimento forçado, tortura, recrutamento forçado, violação
sexual, cobrança por vacinação, extorsão, sequestro, entre outros, são obrigadas a abandonar suas residências ou
atividades habituais para viver em outro local que não escolheram livremente e que, se não fosse pela violência,
não teriam abandonado o local de origem, pessoas que se mudam de um bairro para outro dentro da mesma cidade
com o único objetivo de salvaguardar a vida, a integridade física, a segurança ou liberdades pessoais que tenham
sido violadas ou encontrem-se ameaçadas por ações de grupos armados legais ou ilegais". Cf. Perícia de Max Yuri

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm
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86. Na legislação em vigor à época dos acontecimentos, a definição de deslocado interno
não fazia distinção entre as pessoas que eram deslocadas à força dentro da mesma cidade e
as que a abandonavam102. Nesse sentido, o perito Max Yuri Gil Ramírez destacou que as
"dependências oficiais", fazendo uma interpretação restritiva da lei, não consideravam como
deslocadas  as pessoas que permanecem dentro  dos limites  dos municípios103.  Embora  a
decisão da Corte Constitucional previamente mencionada afirmasse que para uma pessoa
ser  considerada  deslocada  internamente  eram necessários  apenas  dois  requisitos:  (i)  a
coerção na transferência e abandono do local de residência, (ii) a permanência dentro das
fronteiras do próprio Estado104, a Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação declarou
que, na prática, dificuldades continuaram surgindo para a inclusão das vítimas no Registro
Único de Pessoas Deslocadas (doravante "RUPD")105.

C. Violência contra as mulheres na Colômbia, em Medellín e na Comuna 13

87. A  Corte  observa  que  os  órgãos  das  Nações  Unidas  documentaram  a  situação  da
violência contra as mulheres na Colômbia, especialmente no contexto do conflito armado106.

Gil Ramírez datada de 13 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas 1899 a 1930).

102  A Comissão incluiu no seu Relatório de Mérito um link para a normativa referida; no entanto, esse
link não estava acessível, motivo pelo qual foi realizada a sua procura e foi feita a incorporação de ofício à Lei Nº.
387/97. O seu artigo 1 assinala: “Sobre o deslocado. Qualquer pessoa que tenha sido forçada a migrar dentro do
território nacional, abandonando o local de residência ou atividades econômicas habituais porque sua vida, sua
integridade física, sua segurança ou liberdades pessoais foram violadas ou encontram-se diretamente ameaçadas
[...]".

103  Perícia de Max Yuri Gil Ramírez, supra.

104  Cf. Sentença T-268 datada de 2003, supra.

105  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra e Relatório de Risco Nº. 016-10 de
29 de setembro de 2010,  supra. Quanto ao Registro Único de População Deslocada (RUPD): Em 18 de Julho de
1997, foi promulgada a Lei Nº. 387, que adota medidas para a prevenção do deslocamento forçado e a assistência,
a  proteção  e  a  consolidação  da  população  deslocada.  Tal  lei  determinou  a  criação  do  Sistema  Nacional  de
Assistência  Integral  à  População  Deslocada  pela  Violência.  Posteriormente,  em 12  de  dezembro  de  2000,  foi
promulgado o Decreto Nº. 2569, que regulamenta a Lei Nº. 387 de 1997 e determina a criação do RUPD, que é
responsável  pela  Rede  de  Solidariedade  Social  (RSS),  como  entidade  coordenadora  do  Sistema  Nacional  de
Assistência  Integral  à  População  Deslocada  pela  Violência.  A  RSS  formalizou  o  procedimento  de  declaração,
avaliação e sistematização de informações sobre vítimas de deslocamento forçado e, em abril de 2001, entrou em
operação o Sistema Único de Registro  (SUR),  que administraria  as bases de dados do RUPD. Posteriormente,
mediante  o  Decreto  Nº.  2467  de  2005,  a  Agência  Colombiana  de  Cooperação  Internacional  e  a  Rede  de
Solidariedade Social fundiram-se para criar uma entidade chamada Ação Social, que continuou com as funções do
RUDP, mas a principal base de dados foi denominada Sistema de Informação da População Deslocada (SIPOD). Por
fim, com a promulgação da Lei das Vítimas em 2011, foi criado o Registro Único de Vítimas (RUV) para acompanhar
os registros da população deslocada.

106  Segundo  a  Alta  Comissária  das  Nações  Unidas  para  os  Direitos  Humanos,  essa  situação  se
enquadrava  em um contexto  mais  amplo  de  desigualdade  ou  discriminação.  Assim,  em 2001,  indicou  que  a
desigualdade  persistia  na  Colômbia,  o  que  se  traduzia  em  discriminação,  exclusão  social,  falta  de  poder  e
desvantagem social  crônica em quase todas as situações em que as mulheres estavam inseridas. Em 2003, o
mesmo órgão enfatizou que, apesar de certos progressos, a situação das mulheres colombianas continuava sendo
prejudicada pela exclusão, desigualdade, discriminação e violência doméstica e sexual. Cf. Nações Unidas, Relatório
da  Alta  Comissária  das  Nações  Unidas  para  os  Direitos  Humanos  sobre  a  situação  dos  direitos  humanos  na
Colômbia, Sra. Mary Robinson, E/CN.4/2001/15, 20 de março de 2001 (Expediente de prova, anexo F5 do escrito
de petições e argumentos, folhas 6169 a 6228), e Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas
para os Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 24 de fevereiro de 2003,
E/CN.4/2003/13, supra. 
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A Relatora Especial  sobre a violência contra a mulher, suas causas e consequências das
Nações Unidas (doravante "Relatora Especial") considerou em 2001 que a violência contra a
mulher na Colômbia era "habitual", "generalizada" e "sistemática"107. Em 2002, o Relatório
do  Alto  Comissário  das  Nações  Unidas  para  os  Direitos  Humanos  sobre  a  situação  dos
direitos humanos na Colômbia destacou que os direitos humanos das mulheres estavam
sendo particularmente afetados pelo conflito armado108. 

88. Em 2001,  a  Relatora  Especial  enfatizou  que,  além do  sequestro  e  da  violação  de
mulheres por todos os grupos armados, os grupos paramilitares estavam exercendo formas
de "domínio", como a imposição de limites territoriais à liberdade de movimento ou toque de
recolher109. Segundo o Alto Comissário em 2004, especialmente alguns grupos de mulheres,
como  as  que  estavam  organizadas,  viram  sua  segurança  comprometida  pelo  conflito
armado110. Assim, foram documentadas diferentes formas em que a "violência sociopolítica"
aumentou as violações dos direitos humanos das mulheres, inclusive por meio de ameaças e
homicídios111. 

89. Em 2001, segundo a Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, suas causas e
consequências, as "dificuldades que precisam ser enfrentadas pela população deslocada são
exacerbadas  no  caso  das  mulheres  pela  discriminação  baseada  no  sexo  praticada  pela
sociedade"112. Além disso, o Alto Comissário, em seu relatório anual de 2002, manifestou
preocupação com a vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres deslocadas, particularmente
por alguns  grupos,  incluindo as mulheres chefes de família.  Acrescentou que "o conflito
armado  continuou  afetando  as  mulheres  e  evidenciou  a  especial  vulnerabilidade  das
mulheres deslocadas”113.

90. Segundo o Alto Comissário, entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2003, cerca de
76% dos deslocamentos forçados ocorreram em 12 departamentos,  sendo um dos mais
afetados o Departamento de Antioquia, cuja capital é Medellín114. 

107  Cf. Nações Unidas, Relatório  da Relatora Especial  sobre a violência  contra as mulheres,  suas
causas  e  consequências,  Sra.  Radhika  Coomaraswamy,  Missão  à  Colômbia  de  1  a  7  de  novembro  de  2001,
E/CN.4/2002/83/Add.3,  datado  de  11  de  março  de  2002,  pars.  42  e  103.  Disponível  em:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1529.pdf?view=1.

108  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 24 de fevereiro de 2003, E/CN.4/2003/13, supra.

109  Cf. Nações Unidas, Relatório  da Relatora Especial  sobre a violência  contra as mulheres,  suas
causas e consequências datado de 11 de março de 2002, E/CN.4/2002/83/Add.3, supra, par. 46. 

110  Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a
situação dos direitos humanos na Colômbia, 28 de fevereiro de 2005, E/CN.4/2005/10, supra.

111  Cf. Nações Unidas, Relatório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre  a  situação  dos  direitos  humanos  na  Colômbia,  Sra.  Mary  Robinson,  E/CN.4/2002/17  datado  de  28  de
fevereiro de 2002 (Expediente de prova, anexo F6 do escrito de petições e argumentos, folhas 6230 a 6317). 

112  Nações Unidas, Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra as mulheres, suas causas e
consequências, 11 de março de 2002, E/CN.4/2002/83/Add.3, supra, par. 70.

113  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a
situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 24 de fevereiro de 2003, E/CN.4/2003/13, supra.

114  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a
situação dos direitos humanos na Colômbia, Relatório Anual de 2003, Sr.  Bertrand Ramcharan, E/CN.4/2004/13
datado de 17 de fevereiro de 2004 (Expediente de prova, anexo F8 do escrito de petições e argumentos, folhas
6381 a 6444).

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertrand_Ramcharan&action=edit&redlink=1
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D. A situação das defensoras dos direitos humanos na Colômbia, em Medellín
e na Comuna 13

91.  A  Corte  observou  que,  no  momento  dos  fatos,  produziram-se  numerosos  atos  de
perseguição e agressão contra defensoras dos direitos das mulheres, como demonstrado em
diversos relatórios de várias fontes. Em 2010, a Relatora Especial das Nações Unidas sobre a
situação dos defensores dos direitos humanos expressou "mu[ita] preocupa[ção]" com "o
fenômeno generalizado  das  ameaças  proferidas  contra  defensores  dos  direitos  humanos
[...]. Essas ameaças criam um clima de terror na comunidade de defensores dos direitos
humanos e dificultam o seu trabalho legítimo pela defesa dos direitos humanos. [...] Todas
as categorias da sociedade civil, [entre elas 'mulheres defensoras dos direitos humanos',]
continuam sendo vítimas de violações do direito à vida e à integridade física [...]"115.  A
Relatora também destacou que as mulheres defensoras de direitos humanos em especial
"são as pessoas mais expostas ao assédio e à perseguição. [...] É importante destacar a
dimensão de gênero dos ataques, ameaças, insultos e práticas humilhantes sofridos pelas
defensoras  dos  direitos  humanos  na  Colômbia.  Por  causa  de  suas  responsabilidades
familiares, as defensoras enfrentam mais dificuldades para transferir seu domicílio a lugares
mais seguros”116.

92. Por sua vez, a Relatora Especial sobre a violência contra a mulher relatou em 2002
após sua visita à Colômbia que o trabalho organizacional das defensoras dos direitos das
mulheres  era  uma  atividade  perigosa  que  as  expunha  a  diversas  violações  de  direitos
humanos.  Ela  também observou  que  as  organizações  de  direitos  das  mulheres  e  suas
lideranças eram objeto de "intimidação sistemática e se [viram] perseguidas pelo trabalho
que realiza[va]m em defesa das mulheres e pela melhoria das condições de vida em suas
comunidades", e que não apenas as integrantes dessas organizações sofriam tal impacto,
como também seus filhos e parceiros. A Relatora observou a esse respeito que, 

em seu  afã  de  tomar  o  controle  social  e  político  de  territórios  disputados,  os  grupos  armados
empreend[iam]  com  as  organizações  de  mulheres  por  considerá-las  um  obstáculo  visível  e
profundamente enraizado nas comunidades, as quais trata[va]m de usar em seu próprio benefício
ou, de outra forma, procura[va]m destruir. As organizações que não se sub[metiam] aos interesses
desses grupos se vi[am]  obrigadas  a desenvolver  suas atividades  em condições de  insegurança
permanente e er[am] cada vez mais obrigadas a abandonar ou transformar os seus métodos de
trabalho117. 

93. Essa situação de risco para as defensoras dos direitos da mulher também foi objeto de
trabalho  da  Representante  Especial  do  Secretário-Geral  das  Nações  Unidas  para  os
defensores  dos  direitos  humanos.  Depois  de  sua  missão  na  Colômbia  em  2001,  a
Representante informou que "recebeu depoimentos trágicos de mulheres que ha[viam] sido
violadas, torturadas, ameaçadas, assassinadas, deslocadas e exiladas. [...] As mulheres são

115  Relatório  da  Relatora  Especial  sobre  a  situação  dos  defensores  dos  direitos  humanos,  Sra;
Margaret  Sekaggya,  Doc.  A/HRC/13/22/Add.3,  de  01 de  março  de  2010,  pars.  14,  15 e  16.  Disponível  em:

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/A_HRC_13_22_Add.3.pdf. 
116  Cf. Relatório da Relatora Especial sobre a situação dos defensores dos direitos humanos datado de 1º de
março de 2010, Doc. A/HRC/13/22/Add.3, supra, par. 31.

117  Nações Unidas, Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra as mulheres, suas causas e
consequências, 11 de março de 2002, E/CN.4/2002/83/Add.3, supra, pars. 90, 91 e 93. 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/A_HRC_13_22_Add.3.pdf
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vítimas dessas violações por sua condição de [...] defensoras dos direitos humanos”118. Por
outro lado, na perícia perante esta Corte, a Sra. Hina Jilani  acrescentou que, no âmbito
dessa visita, soube que "[v]árias mulheres líderes dessas organizações foram assassinadas
[...],  algumas  junto  com  seus  maridos  e  filhos/as.  Muitas  foram  vítimas  de
desaparecimentos forçados, assassinatos, deslocamento forçado e exílio de seus dirigentes e
membros"119. 

94. O  Escritório  da  Alta  Comissária  para  os  Direitos  Humanos  documentou  em  seu
relatório anual de 2003 a pressão social que as mulheres continuavam sofrendo por parte
dos grupos armados ilegais "com o objetivo de enfraquecer seu processo organizacional e
sua participação em espaços públicos"120. Da mesma forma, em seu relatório anual de 2004,
o  escritório  observou  que  particularmente  os  paramilitares  eram  os  perpetradores  das
ameaças  e  dos  atos  de  perseguição  contra  defensores  de  direitos  humanos,  incluindo
organizações de mulheres e líderes sociais121. 

95. A Mesa de Trabalho Mulher e Conflito Armado, em seu terceiro relatório, observou que
em 2002 o aumento das ações militares e da coerção por parte dos atores armados afetou
as mulheres e suas organizações, o que compreendeu ameaças e agressões diretas contra
as  mulheres  e  suas  famílias  e,  por  sua  vez,  levou  ao  deslocamento  delas.  O  relatório
também indicou que, "[e]mbora o deslocamento constitua simultaneamente a violação de
todos  os  direitos  [...],  no  caso  das  mulheres  que  participam  de  organizações  sociais
frequentemente  é  precedido  por  atos  de  violência  e  tem  por  objetivo  desarticular  os
processos organizacionais"122.  

96. Em relação à Comuna 13, as organizações sociais de direitos humanos ou de paz
foram  particularmente  afetadas  durante  as  operações  militares  realizadas  em  2002,
sobretudo durante a Operação Orión123. No mesmo sentido, a Defensoria Pública indicou que,
durante  o  período  de  2002  a  2006,  "os  mecanismos  de  participação  e  autonomia
organizacional [na Comuna 13] ti[nham] se constituído como um fator de ameaça para a
hegemonia de atores armados ilegais"124. 

97. Os líderes e representantes comunitários da Comuna 13 se encontravam em situação
de risco ao se recusarem a se submeter a um novo poder na vizinhança. Como resultado,

118  Cf. Nações  Unidas,  Relatório  apresentado  pela  Sra.  Hina  Jilani,  Representante  Especial  do
Secretário-Geral sobre os defensores dos direitos humanos, Missão à Colômbia de 23 a 31 de outubro de 2001,
E/CN.4/2002/106/Add.2,  datado  de  24  de  abril  de  2002,  par.  139.  Disponível  em:

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/resdd/E-CN-4-2002-
106-Add-2.html       
119  Cf. Perícia de Hina Jilani datada de 12 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folha 2391).

120  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 17 de fevereiro de 2004, E/CN.4/2004/13, supra.

121  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 28 de fevereiro de 2005, E/CN.4/2005/10, supra.

122  Relatório sobre a violência sociopolítica contra as mulheres e meninas na Colômbia, págs. 12, 13
e 14, supra. 

123  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 24 de fevereiro de 2003, E/CN.4/2003/13, supra.

124  Cf. Relatório de Risco Nº. 009-07 de 21 de março de 2007, supra.

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/resdd/E-CN-4-2002-106-Add-2.html
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/resdd/E-CN-4-2002-106-Add-2.html
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enfrentavam  várias  formas  de  intimidação,  entre  as  quais  podem-se  incluir  ameaças,
assassinatos seletivos, destruição de propriedade, deslocamentos em massa, entre outras.
Segundo a Defensoria, após a Operação Orión, os atores armados atacaram representantes
e líderes sociais "que contin[uavam] promovendo processos de reivindicação econômicos,
sociais e políticos"125. No mesmo sentido, o Grupo de Memória Histórica considerou que o
objetivo  final  desses  ataques  era  enfraquecer  a  disposição  de  participação  de  líderes
comunitários e sua resistência à ação criminosa126.

98. O Grupo de  Memória  Histórica  enfatizou  que,  embora  seja  verdade  que  todos  os
habitantes  da  Comuna  13  sofreram  os  efeitos  do  conflito  armado,  estes  foram
particularmente graves para as mulheres, que enfrentaram a perseguição e destruição dos
seus projetos, como também o estigma e as consequências da expropriação. Nesse sentido,
destacou que em Medellín e na Comuna 13 as mulheres foram especialmente afetadas pela
violência e pelo fenômeno do deslocamento intraurbano. Além disso, o referido Grupo de
Memória  Histórica  enfatizou  que  a  formação  de  organizações  de  mulheres  estava
diretamente relacionada com os processos de desenvolvimento do bairro, ressaltando que
"lá  se  expressam  relações  afetivas,  êxitos,  conquistas  e  sonhos,  e  constituem
ocasionalmente um lugar central nas prioridades e atividades femininas", razão pela qual as
mulheres  atribuíam  aos  "espaços  organizacionais  o  fato  de  terem  ganhado  segurança,
confiança  e  crescimento  pessoal".  Nesse  sentido,  foi  apontado  que  na  Comuna  13  as
mulheres  haviam  "sido  vítimas  por  causa  de  sua  importante  liderança  em  iniciativas
comunitárias e processos organizacionais"127. 

99. A Corte observa que, com base nos diversos relatórios de órgãos de direitos humanos
datados de 2001, 2002, 2003 e 2004, na época dos fatos do presente caso existia  um
contexto  de  violência  contra  as  defensoras  de  direitos  humanos  na  Colômbia.  Esses
relatórios  demonstram  que  havia  ao  mesmo  tempo  diferentes  formas  de  perseguição,
ameaças e retaliações contra essas mulheres. Na mesma linha,  a Corte adverte que os
órgãos de direitos humanos haviam emitido diversas recomendações ao Estado, tais como a
necessidade urgente de adotar medidas para garantir o direito das mulheres à participação
social128,  aumentar  os  esforços  para  proteger  as  mulheres  contra  o  impacto  do  conflito
armado129 e proporcionar maior apoio e proteção às organizações de mulheres130. Por sua
vez, o Alto Comissário considerou "aconselhável" que o Estado apresentasse respostas às
mulheres  vítimas  de  atentados  e  ameaças  as  quais  levassem  em  conta  necessidades

125  Cf. Relatório de Risco Nº. 009-07 de 21 de março de 2007, supra. 

126  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra. 

127  Cf. Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.

128  Cf. Nações Unidas, Relatório  da Relatora Especial  sobre a violência  contra as mulheres,  suas
causas e consequências datado de 11 de março de 2002, E/CN.4/2002/83/Add.3, supra, par. 93. 

129  Cf. Nações Unidas, Relatório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 20 de março de 2001, E/CN.4/2001/15, supra.

130  Cf. Nações Unidas, Relatório apresentado pela Sra. Hina Jilani datado de 24 de abril de 2002,
supra, par. 305, inciso d).
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específicas no âmbito da prevenção e da proteção131. O Tribunal observa que esse contexto
de violência contra as mulheres defensoras se traduzia em uma situação de risco para elas.

VII.2.
FATOS REFERENTES ÀS SENHORAS RÚA, OSPINA, MOSQUERA,

 NARANJO E YARCE E SEUS FAMILIARES

100. Os fatos do caso correspondentes ao acontecido às supostas vítimas baseiam-se no
que foi apresentado no Relatório de Mérito, que estabelece o marco fático do caso. A maior
parte  desses  fatos  não  foi  contestada  pelo  Estado,  de  forma que  a  Corte  os  considera
estabelecidos. Sem prejuízo do acima exposto, no que for pertinente serão expostos os fatos
relevantes de acordo com os detalhamentos e esclarecimentos que surgirem das provas
indicadas. Os fatos controvertidos são fixados em conformidade com o exame das provas,
de acordo com o que já foi indicado quanto à sua admissibilidade e apreciação (supra pars.
58 a 73). 

A. Circunstâncias  pessoais  e  familiares  das  senhoras  Rúa,  Ospina,
Mosquera, Naranjo e Yarce

101. O  presente  caso  trata  de  cinco  mulheres  defensoras  dos  direitos  humanos  que
desempenhavam na mesma época atividades na Comuna 13. Todas tiveram participação na
Associação  de  Mulheres  de  Las  Independencias  (doravante  também  "a  AMI"),  uma
organização  ligada  ao  trabalho  social  pelas  mulheres,  bem  como  nas  Juntas  de  Ação
Comunitária (doravante também "JAC"), com exceção da Sra. Rúa, que trabalhou apenas na
última  entidade.  No  que  diz  respeito  à  atividade  delas  como  defensoras  dos  direitos
humanos desenvolvida no contexto acima referido (supra pars. 76 a 99), essas senhoras,
assim  como  seus  familiares,  foram  afetadas  por  fatos  ligados  às  ações  de  pessoas
relacionadas com grupos armados ilegais. As circunstâncias pessoais das mulheres e de seus
familiares  são  apresentadas  abaixo.  Em  seguida,  são  referidos  os  fatos  atinentes  às
senhoras Rúa, Ospina e seus familiares, e depois disso, os relacionados com as senhoras
Mosquera, Naranjo, Yarce e seus familiares. 

102. Myriam Eugenia  Rúa Figueroa.  -  A Sra.  Myriam Eugenia  Rúa Figueroa nasceu em
Medellín,  Colômbia, em 18 de março de 1961, e é socióloga pela Universidad Autónoma
Latinoamericana. Na época dos fatos, era Presidente da JAC Barrio Nuevo e vivia em uma
casa própria localizada no Barrio Nuevo da Comuna 13 com seu companheiro Gustavo de
Jesús Tobón Meneses e suas três filhas132, cujos cuidados estavam sob sua responsabilidade.

Elas (Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa e Valentina Estefanía Tobón

131  Cf. Nações Unidas, Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos
sobre a situação dos direitos humanos na Colômbia datado de 28 de fevereiro de 2005, E/CN.4/2005/10, supra.

132  Cf. Solicitação de matrícula no SUR perante a Ação Social, apresentada por Myriam Eugenia Rúa
Figueroa datada de 2 de outubro de 2006 (Expediente de prova, anexo 6 do Relatório de Mérito, folhas 45 e 46);
Ação de tutela interposta por Myriam Eugenia Rúa Figueroa contra a Ação Social,  Unidade Territorial  Antioquia
perante o Juiz da Vara Cível da Comarca (Distribuição) datada de 6 de agosto de 2010 (Expediente de prova, anexo
10 do Relatório de Mérito, folhas 56 a 60), e Declaração de Myriam Eugenia Rúa Figueroa recebida pelo GIDH e
enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 27 de abril de 2012 (Expediente de prova, anexo 3 do
Relatório de Mérito, folhas 14 a 16). O Estado alegou que não sabia quem morava com a Sra. Rúa Figueroa na
moradia mencionada.
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Rúa) eram crianças na época dos eventos e tinham 12, 10 e 3 anos, respectivamente. A Sra.
Rúa  teve  um  papel  de  líder  comunitária  no  bairro  desde  1989  juntamente  com  seu
companheiro  permanente,  que  também  era  membro  ativo  da  JAC;  ambos  "realizavam
muitas atividades de melhoria do bairro"133. A Sra. Rúa também participou da criação de um
"grupo  feminino  [para]  trabalha[r]  pela  comunidade"134 e  atuava  como  assessora
empresarial  na  PREVER  S.A.,  uma  empresa  de  serviços  funerários.  Por  causa  de  seu
deslocamento, a Sra. Rúa Figueroa teve de deixar a presidência da JAC. 

103. Luz Dary Ospina Bastidas.  -  A Sra. Luz Dary Ospina Bastidas nasceu em Medellín,
Colômbia, em 16 de setembro de 1960.  Na época dos acontecimentos, ela era Diretora
Executiva  da  AMI135 e  vivia  em uma  casa  própria  com seu  marido,  Oscar  Tulio  Hoyos
Oquendo, suas filhas e seu filho, cujos cuidados estavam sob sua responsabilidade (Edid
Yazmín,  Migdalia  Andrea  e  Oscar  Darío,  de  sobrenome  Hoyos  Ospina,  que  tinham,
respectivamente, 22, 12 e 21 anos) e com seu genro, Fabio Alberto Rodríguez Buriticá. A
Sra. Ospina era membro da AMI, que era apoiada pela ENDA América Latina através do
programa Casa Amiga, sendo a principal interlocutora da ENDA A.L. na comunidade desde
1996136. Pelas declarações da senhora Ospina sabe-se também que foi Presidente da AMI em
dois períodos, o primeiro de 1997 a 1998 e o segundo de 2000 a 2001, e Presidente da JAC
em 1996. 

104. María del Socorro Mosquera Londoño. - A senhora María del Socorro Mosquera Londoño
nasceu  em Medellín,  Colômbia,  no  dia  15  de  julho  de  1954.  Na  época  dos  fatos,  era
Presidente e representante legal da AMI137 e estava encarregada pelo menos de cuidar dos
seus dois filhos menores na altura dos acontecimentos: Ivan Alberto Herrera Mosquera e
Marlon Daniel Herrera Mosquera. A Sra. Mosquera também tem uma filha, Hilda Milena Villa
Mosquera,  outros  dois  filhos  (Lubín  Arjadi  Mosquera e Carlos  Mario  Villa  Mosquera,  que
faleceu) e quatro netas e quatro netos (Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya,
Madelen Araujo Correa, Luisa María Mosquera Guisao, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos
Mario Bedoya Serna, Mateo Rodríguez e Luis Alfonso Mosquera Guisao). Os dois últimos,
assim como Luisa María Mosquera Guisao, eram crianças no momento dos fatos. Seu neto,
Lubín Alfonso Villa Mosquera, faleceu no dia 1º de fevereiro de 2011.

133  Cf. Relatório Nº. 27959, Registro 585.996 MT 097 da Procuradoria-Geral da Nação datado de 6 de
setembro de 2005 (Expediente de prova, anexos 13, caderno 1 da contestação, folha 2311). 

134  Cf. Declaração de Giovanna Ríos Paniagua datada de 9 de junho de 2015 (Expediente de Mérito,
folha 1963).

135  Cf. Declaração  da Luz Dary Ospina Bastidas datada de 13 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 2003 a 2009).

136  Cf. Declaração de Marie Dominique de Suremain datada de 8 de maio de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 1972 a 1975).

137  Certificado de Existência e Representação de Entidades Sem Fins Lucrativos, Câmara de Comércio
de Medellín para Antioquia, Associação de Mulheres de Las Independencias (AMI) datado de 8 de novembro de
2002 (Expediente de prova, anexo C do escrito de petições e argumentos, folhas 4695 a 4697). A Sra. Mosquera
também  ocupou  cargos  de  Conciliadora,  Secretária  e  Tesoureira  da  JAC  de  Independencias  III  e  realizava
semanalmente "reuniões com meninos, meninas, adolescentes e adultos" (Cf. Declaração de Magda Lucía Molina
datada de 10 de junho de 2015. Expediente de mérito, folhas 1976 a 1977). Foi também porta-voz da Mesa de
Direitos Humanos. Também participa de outros processos comunitários; entre eles, é atualmente Tesoureira da JAC
de Independencias III, Procuradora da ASOCOMUNAL, que corresponde a uma organização de segundo nível que
agrupa todas as JACs da Comuna 13, e Secretária da Junta Diretiva de Realizadores de Sonhos. Esses cargos são
voluntários e não têm nenhum tipo de remuneração. 



39

105. Mery del Socorro Naranjo Jiménez. - A Sra. Mery del Socorro Naranjo Jiménez nasceu
em Medellín, Colômbia, em 1º de março de 1960, é costureira e estilista de fantasias138. Na
época dos fatos, era Presidente da JAC do Bairro Independências III da Comuna 13139. Além
disso, antes de 2002, ocupou o cargo de procuradora da JAC e é atualmente integrante ativa
da AMI. Tinha sob seus cuidados seus quatro filhos e filhas com quem vivia: Juan Davi,
Alejandro, que na época era criança, Sandra Yaneth e Alba Mery, todos com o sobrenome
Naranjo Jiménez.  Ela  também tem quatro netas e um neto: Erika Johann Gómez, Heidi
Tatiana  Naranjo  Gómez,  María  Camila  Naranjo  Jiménez,  Aura  María  Amaya  Naranjo  e
Esteban Torres Naranjo. As últimas três pessoas eram meninas e menino no momento dos
acontecimentos.  Também  era  criança  seu  neto  Sebastián  Naranjo  Jiménez,  que  foi
assassinado em 6 de outubro de 2010140, assim como uma sobrinha da Sra. Naranjo, Luisa
María Escudero Jiménez.

106. Ana  Teresa  Yarce.  -  A  senhora  Ana  Teresa  Yarce  nasceu  na  Colômbia  em 15  de
novembro de 1959 e foi assassinada em 6 de outubro de 2004 (infra par. 119). Na época
dos acontecimentos, atuava como Procuradora da JAC do bairro Independência, Setor 3 da
Comuna 13 do Município de Medellín141. Também participou da AMI e era a encanadora do
bairro responsável pelo aqueduto distrital. Era responsável por quatro crianças com quem
vivia: dois dos seus cinco filhos (Sirley Vanessa Yarce e John Henry Yarce) e suas netas, que
não são supostas vítimas (Yurani López Orozco e Leydy Grisela Tabimba Orozco). Ambas são
filhas de Mónica Dulfari Orozco Yarce, que não vivia em Medellín no momento da detenção
de sua mãe, a Sra. Yarce. Ela também tinha dois outros filhos, Arlex Efrén Yarce e James
Adrian Yarce, que não viviam com ela. Os dois últimos faleceram depois da morte da mãe. 

B. Fatos relacionados às senhoras Rúa e Ospina e seus familiares 

107. Deslocamento da Sra. Rúa e seus familiares. - A Sra. Rúa se viu obrigada a deixar a
Comuna 13 entre 24 e 26 de junho de 2002 juntamente com suas filhas e seu companheiro
permanente. Ela afirmou que o fato foi motivado por confrontos no local142. Além disso, a

138  Declaração de Cecilia Prado García datada de 11 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas
2001 a 2002).
139  Ocupou esse cargo entre 23 de julho de 2002 e 30 de junho de 2004 (Certificação da Secretaria
de Desenvolvimento Social, Prefeitura de Medellín, de Mery Naranjo Jiménez como Presidente da Junta de Ação
Comunitária, datada de 16 de dezembro de 2002. Expediente de prova, anexo 31 do Relatório de Mérito, folha
131). Ela também coordena a Rede de Mulheres de Las Independencias com o Profamilia, grupo jovem da AMI,
celeiros 1, 2 e 3, e é delegada da AMI para a Rota Pacífica das Mulheres.

140  Registro Civil de Óbito de Sebastián Naranjo Jiménez, expedido pelo Registro Nacional do Estado
Civil datado de 6 de outubro de 2010 (Expediente de prova, anexo B do escrito de petições e argumentos, folha
4306). 
141  Resolução certificada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Prefeitura de Medellín datada de 23 de
julho de 2002, que decidiu "inscrever como dignitários" da Junta de Ação Comunitária, Bairro Independência Setor
3, pelo período de 23 de julho de 2002 a 30 de junho de 2004, "as seguintes pessoas: [...] Procuradora - Ana
Teresa Yarce [...]" (Expediente de prova, anexo C8 do escrito de petições e argumentos, folha 4405). 

142  Conforme a Sra. Rúa indicou na sua denúncia criminal apresentada em 8 de julho de 2002, em 24 de
junho desse ano tinha sido forçada a deixar o seu lar pela retomada dos confrontos. Ela explicou que antes tinha
deixado a sua casa e voltado a ela. Assim, relatou que, em maio de 2002, tinha partido por causa "dos diferentes
conflitos que exist[iam] no setor" em que vivia na Comuna 13, os quais estão relacionados com o grupo paramilitar
Comando Cacique Nutibara, e que, em 18 de junho de 2002, tinha retornado à sua residência. Em sua denúncia
criminal, esclareceu que nunca tinha sofrido ameaças ou tido conflitos ou discussões com membros do Comando
Nutibara Cacique, e que não os conhecia. Cf. Denúncia de Myriam Eugenia Rúa Figueroa perante a Procuradoria-
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Sra. Rúa afirmou que seu deslocamento ocorreu porque uma pessoa do bairro lhe comentou
que havia uma lista de pessoas que os paramilitares pretendiam assassinar, e que ela estava
nessa  lista143.  Em  8  de  julho  de  2002,  ela  apresentou  uma  denúncia  criminal  pelo
deslocamento, apontando o que havia acontecido com ela e seus familiares, na qual também
declarou  que,  em 27  de  junho  de  2002,  soube  que  sua  casa  havia  sido  ocupada  por
paramilitares  que  haviam  dito  publicamente  que  sabiam  que  aquela  era  a  moradia  da
Presidente da JAC, e que o prédio havia sido progressivamente destruído144. A Sra. Rúa e
seus familiares não retornaram ao bairro e atualmente vivem em um município próximo à
cidade de Medellín; ela não pôde retomar suas atividades na JAC145. A Sra. Rúa realizou
procedimentos para obter assistência do Estado em função do deslocamento, os quais são
mencionados abaixo (infra par. 229). 

108. Investigação. -  Devido  à  referida  denúncia146,  a  18ª  Procuradoria  Especializada  —
adstrita à Unidade de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da Nação — realiza mediante
o  registro  Nº.  4016 uma investigação  sobre  o  suposto  crime de  deslocamento  forçado.
Foram tomadas várias medidas, mas a investigação esteve suspensa entre 5 de dezembro
de 2003 e 5 de agosto de 2005 e de 15 de junho de 2007 a 3 de abril de 2008147. De acordo

Geral  da  Nação,  Unidade  de  Procuradoria  Delegada  perante  os  Juizados  Criminais  da  Comarca  de  Medellín  e
Antioquia, Subunidade de Antiterrorismo datada de 8 de julho de 2002 (Expediente de prova, anexo 13, caderno 1
da contestação, folhas 2284 a 2287), e Declaração apresentada à Procuradoria-Geral da Nação, Septuagésima
Procuradoria, Medellín, por Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 8 de setembro de 2005 (Expediente de prova,
anexo 13, caderno 1 da contestação, folhas 2315 a 2319). 

143  Cf. Testemunho da Sra. Myriam Eugenia Rúa Figueroa perante a Inspetoria (Procuraduría) datado
de 31 de agosto de 2004 (Expediente de prova, anexo H6 do escrito de petições e argumentos, folhas 6919 e
6920) e Resolução Nº 050012342RO datada de 6 de março de 2014, emitida pela Diretora Técnica de Registro e
Gestão da Informação da Unidade de Assistência e Reparação Integral às Vítimas, pela qual é revogada de ofício a
Resolução Nº.  050012342 datada de 09 de agosto de 2002 de não inscrição no Registro Único de População
Deslocada, atualmente Registro Único das Vítimas (Expediente de prova, anexo C 91 do escrito de petições e
argumentos, folhas 4775 a 4780).

144  Cf. Denúncia da Sra. Myriam Eugenia Rúa Figueroa à Procuradoria-Geral da Nação datada de 8 de
julho de 2002, supra; fotografias em preto e branco mostrando a destruição da moradia de Myriam Eugenia Rúa
Figueroa (Expediente de prova, anexo 5.1 do Relatório de Mérito, folhas 22, 23 24, 25 e 26); Relatório da Polícia
Judiciária Nº. 024-10, Registro 585.996-4, datado de 23 de janeiro de 2003 (Expediente de prova, anexo 13,
caderno 1 da contestação, folha 2297); Ação de tutela apresentada por Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 6
de agosto de 2010,  supra; Declaração prestada por Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 8 de setembro de
2005, supra; e Relatório Nº. 27959 de 6 de setembro de 2005, supra. 

145  Cf. Declaração do Sr. Ovidio de Jesús Rúa Figueroa datada de 9 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 1967 e 1968); Solicitação de inscrição no SUR apresentada por Myriam Eugenia Rúa Figueroa em 2
de outubro de 2006, supra; Ação de tutela apresentada por Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 6 de agosto de
2010, supra; Declaração de Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 27 de abril de 2012, supra, e Declaração da
Sra. Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 13 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas 2021 a 2026).
Embora o Estado tenha indicado que esses fatos "não lhe constam", não os contestou. À luz da prova referida, a
Corte não considera que a mera afirmação do Estado de que não tem conhecimento dos fatos seja suficiente para
não os considerar estabelecidos.
146  Escrito de incorporação de cadernos ao Registro Nº. 4016 DFNE DH-DIH-F18 da Procuradoria-Geral da
Nação datado de 9 de setembro de 2014 (Expediente de prova, anexo 13, caderno 3 da contestação do Estado,
folha 2647).

147  A primeira suspensão ocorreu a partir do dia 5 de dezembro de 2003, quando a 70ª Procuradoria
decidiu suspender a investigação anterior,  uma vez que não tinha sido possível identificar  os participantes (cf.
Resolução de suspensão da investigação prévia da Septuagésima Procuradoria, Unidade Seccional de Crimes contra
o Regime Constitucional, Jurídico e Outros datada de 5 de dezembro de 2003. Expediente de prova, anexo 13,
caderno 1 da contestação, folha 2301). Em 5 de agosto de 2005, a mesma Procuradoria reabriu a investigação ( cf.
Ofício Nº. 15.203 da Procuradoria-Geral da Nação datado de 5 de agosto de 2005. Expediente de prova, anexo 13,
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com as informações de que a Corte dispõe, a investigação encontra-se em fase de instrução,
beneficia-se de reserva, e não foi identificado nenhum responsável. 

109. Deslocamento da Sra. Ospina e seus familiares. - A Sra. Ospina, em 12 de novembro
de 2002, deixou o bairro com seu marido e três filhos. Ela declarou que o fez "por causa da
violência e perseguição sofri[das] pelas líderes na Comuna 13" e porque ouviu o boato de
que ela, assim como as senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera, poderia ser detida, e que "os
paramilitares perguntavam sobre [ela] e tinham [seu] nome em uma lista, [lhe] estavam
procurando”148. As autoridades judiciais declararam que ela "se viu obrigada a se deslocar"
por conta das "ameaças feitas contra ela por um grupo irregular"149.

110. A Sra. Ospina denunciou que seu marido e filho voltaram para proteger a moradia de
uma possível  invasão dos paramilitares,  e que,  em 3 de março de 2003, "membros do
exército, a polícia, encapuzados e pessoas à paisana sem identificação as quais indicaram
ser da Procuradoria" invadiram sua casa sem ordem judicial, espancando e ameaçando seu
marido e depois forçando-o a cavar um buraco no chão da casa, alegando que havia armas
ali150.  A Colômbia informou que "não existe registro sobre a invasão das autoridades do
Estado". A Sra. Ospina também denunciou que eventos semelhantes ocorreram em 6 e 11

caderno 1 da contestação, folha 2306). Em 15 de junho de 2007, a 91ª Procuradora de Justiça Delegada proferiu
resolução  inibitória  da  investigação  preliminar  realizada  e  ordenou  o  eventual  arquivamento  da  causa,  o  que
suspendeu a investigação pela segunda vez (cf. Resolução Inibitória da Investigação sob o registro Nº. 585.696-70
da Procuradoria-Geral da Nação datada de 15 de junho de 2007 (Expediente de prova, anexo 13, caderno 1 da
contestação, folha 2351); ofício Nº. 1973 da 91ª Procuradoria Delegada ao Diretor Seccional de Procuradorias,
indicando o progresso da investigação criminal sobre o deslocamento da Sra. Rúa, e Relatório de Progresso da
Investigação sob o registro Nº. 585.696-70 datado de 12 de junho de 2007 (Expediente de prova, anexo 13,
caderno 1 da contestação, folhas 2348 a 2350). Dado que o Estado estava sendo demandado perante o Sistema
Interamericano, em 9 de agosto de 2007 o Procurador-Geral solicitou que a investigação dos fatos relacionados
com a Sra. Rúa fosse encaminhada à Unidade Nacional de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário,
que, em 7 de setembro de 2007, tomou conhecimento da investigação (cf. Resolução 0-2767 da Procuradoria-Geral
da Nação datada de 7 de agosto de 2007 (Expediente de prova, anexo 13, caderno 1 da contestação, folhas 2353 e
2354); Escrito de incorporação de cadernos ao Registro Nº. 4016 DFNE DH-DIH-F18 datado de 9 de setembro de
2014, supra, e emissão de missão de trabalho aos agentes de investigação da Procuradoria-Geral da Nação datada
de 22 de setembro de 2011 (Expediente de prova, anexo 13, caderno 1 da contestação, folhas 2515 e 2516)). De
acordo  com  a  informação  apresentada  pelo  Estado,  foram  tomadas  as  seguintes  medidas  substantivas  para
investigar  os fatos no decurso  da investigação:  até dezembro  de  2003,  inspeções  judiciais  e  entrevistas  com
pessoas do setor; após 5 de agosto de 2005, uma inspeção visual na moradia da Sra. Rúa, bem como novas
entrevistas com pessoas do setor e "algumas outras diligências";  em 8 de setembro de 2005, a Sra.  Rúa foi
localizada  para  fazer uma declaração.  O Estado  também informou que até dezembro  de  2003 não  tinha sido
possível localizar a Sra. Rúa e que, em junho de 2006, os investigadores declararam que não a encontraram para
que pudesse  ampliar  a  sua declaração  e que  em várias  ocasiões  ela  não  compareceu às  intimações  para  os
depoimentos. Com relação à situação atual, a Colômbia declarou que, desde a reabertura da investigação, foram
realizadas  “várias  diligências  para esclarecer os fatos",  as  quais  não detalhou, e  que "a Sra.  Rúa se recusou
reiteradamente a atender às intimações" da Procuradoria (Ordens de Trabalho da Procuradoria-Geral da Nação
datadas de 11 de outubro de 2013). Expediente de prova, anexo 13, caderno 2 da contestação, folha 2616 e
expediente de mérito, folhas 578 e 579).

148  Declaração recebida de Luz Dary Ospina Bastidas pelo GIDH para a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, 27 de abril de 2012 (Expediente de prova, Anexo 15 do relatório de mérito, folhas 87 a 90).

149  Cf. Sentença antecipada proferida pelo Nono Juizado Criminal da Comarca datada de 31 de março
de 2014 (Expediente de prova, anexo 52 da contestação, folhas 5373 a 5386).
150  O Estado afirmou que "não lhe consta, não há provas, das denúncias supostamente apresentadas
pela Sra. Ospina, especificamente sobre as invasões". No entanto, consta no expediente o seguinte documento:
Denúncia à Procuradora Departamental pelo deslocamento intraurbano e segurança de Luz Dary Ospina Bastidas e
sua família datada de 18 de julho de 2003 (Expediente de prova, anexo 17 do Relatório de Mérito, folhas 96 a 98). 



42

de março de 2003, e também em 26 e 27 de junho daquele ano151, quando eles já haviam
deixado a moradia e a alugado.  A moradia da Sra. Ospina foi finalmente destruída152. Ela
disse que,  depois  de estar  em outros lugares153,  desde 2005 vive  em outras partes de
Medellín, e que "nunca quis voltar a lugares em que pudessem identificá-[la]154". Manifestou
que perdeu todos os seus bens materiais155. A Sra. Ospina iniciou procedimentos para ter
assistência do Estado em relação ao deslocamento, os quais são referidos abaixo (infra par.
233). 

111. Denúncias e Investigação. -  Em 18 de julho de 2003, a Sra. Ospina denunciou os
fatos  acima mencionados  relativos  a  ela  e  a seus familiares  à  Inspetoria  (Procuraduría)
Departamental de Medellín e à Defensoria Pública de Antioquia, que os enviou à Procuradoria
Especializada de Medellín,  que deu início  à investigação no dia  25 do mesmo mês156.  A
investigação  foi  suspensa  em  5  de  setembro  de  2006  pela  falta  de  identificação  dos
autores157 e  reaberta em 22 de janeiro de 2008. Na sequência de vários  atos158,  foram

151  Indicou que, na primeira data, homens à paisana armados apareceram na casa e se dedicaram a
abrir buracos nos fundos da moradia, forçando o marido e o filho de Ospina a deixarem o imóvel. Disse que, em 11
de março de 2003, homens com braceletes dos Comandos Especiais Antiterrorismo cercaram a casa e fizeram
buracos. Expressou que depois de alugarem o imóvel, em 26 de junho de 2003, um grupo de homens chegou à
casa, ameaçou a inquilina de que iriam arrombar a porta, perguntou pela Sra. Ospina, e naquele dia e no dia
seguinte levou seus pertences. Apontou que isso fez com que a inquilina abandonasse a moradia e que, em 8 de
julho de 2003, os paramilitares se instalassem na moradia e a desmontassem (cf. Denúncia de Luz Dary Ospina
Bastidas e sua família datada de 18 de julho de 2003, supra). 
152  O  Estado  aceitou  esse  fato,  embora  tenha  compreendido  que  "não  estão  comprovadas  as
circunstâncias d[a] destruição" do imóvel.

153  Declarou que, entre novembro de 2002 e março de 2003, ela e a sua família conseguiram alugar
uma casa no bairro Campo Valdés, que em agosto de 2003 viviam no Barrio Castilla e que, devido a contínuas
intimidações e ameaças de morte,  se mudaram para a cidade de Bogotá (cf. Declaração de Luz Dary Ospina
Bastidas datada de 13 de junho de 2015, supra, e Declaração de Luz Dary Ospina Bastidas datada de 27 de abril de
2012, supra).

154  Cf. Declaração de Luz Dary Ospina Bastidas datada de 27 de abril  de 2012,  supra. O Estado
declarou que "não lhe consta a residência atual da Sra. Ospina".

155  Entre os bens perdidos, mencionou uma máquina de costura, que era uma fonte de receita de
seus trabalhos de confecção (cf. Declaração de Luz Dary Ospina Bastidas datada de 13 de junho de 2015, supra).

156  Cf. Oficio 5001 572-L emitido pela Defensora Pública Regional de Antioquia datado de 18 de julho de
2003, recebido em 24 de julho de 2003 (Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, folha 6535).
No decurso do processo, antes da suspensão, a Sra. Ospina complementou sua denúncia em 13 de agosto de 2003
e em 15 de novembro de 2005 (cf. Atas de complementação de denúncias de datas indicadas. Expediente de prova,
prova  para  resolver  da  melhor  forma,  folhas  6542,  6543  e  6590).  Foram  realizadas  várias  indagações:  foi
constatada a situação em que se encontrava da casa da Sra. Ospina, o que foi objeto de um relatório em 24 de
outubro de 2003 (cf. Relatório  OJ Nº 457-P 5 emitido pela 1ª Investigadora Judicial  da Procuradoria-Geral de
Medellín datado de 24 de outubro de 2003. Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, folhas 6548
a  6551). O  esposo  e  o  filho  da  senhora  Ospina  depuseram,  assim  como  outras  pessoas  (cf. Declarações
apresentadas à 107ª Procuradoria  Seccional  em 16 e 24 de novembro e em 12 e 13 de dezembro de 2005.
Expediente de prova para resolver da melhor forma, folhas 6590 a 6592, 6594 a 6597, 6600 a 6603 e 6610 a
6611). 

157  Cf. Relatório sobre atos do 114º Procurador Seccional da Procuradoria-Geral da Nação datado de 14 de
agosto de 2006 (Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, folhas 6618 a 6621).

158  Em 22 de janeiro de 2008 foi ordenada a realização de algumas diligências (cf. Resolução 06,
Procuradoria-Geral da Nação, Direção Nacional de Procuradorias, Unidade Nacional de Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitário, Despacho 13 datado de 22 de janeiro de 2008. Expediente de prova, prova para resolver
da melhor forma, folhas 6651 a 6654). Em 22 de fevereiro de 2010, uma pessoa foi identificada como possível
responsável pelo deslocamento da família da Sra. Ospina e pela apropriação dos seus bens, tendo sido aberto um
processo criminal  (cf. Resolução 29, Procuradoria-Geral  da Nação, Direção Nacional  de Procuradorias,  Unidade
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proferidas duas sentenças condenatórias  contra integrantes de grupos paramilitares pela
invasão do lar e pelo deslocamento forçado da senhora Ospina e sua família, uma em 29 de
junho  de  2009  e  outra  em  31  de  março  de  2014159.  O  Estado  informou  que  a  13ª
Procuradoria  prosseguiu  com as  investigações  para  determinar  a  participação  de  outras
pessoas na autoria dos fatos investigados. 

C. Fatos relativos às senhoras Mosquera, Naranjo, Yarce e familiares 

112. Detenção. - Em 12 de novembro de 2002, às 15h30, as senhoras Mosquera, Naranjo
e Yarce foram capturadas sem mandado, em uma ação conjunta entre o Exército e a Polícia
Nacional,  e  às  18h15  do  mesmo  dia  foram  colocadas  à  disposição  do  Procurador  de
Justiça160.   O  Comandante  de  Esquadra  declarou  em um "relatório  de  retenção"  que  a
detenção foi  baseada em "[dois]  vizinhos"  que informaram que as três senhoras  "eram
milicianas"  e estavam mudando de residência161. Elas foram levadas para uma cela que,

Nacional de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, Despacho 13 datado de 22 de janeiro de 2010.
Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, tomo I, folhas 7147 a 7150) e em 25 de junho seguinte
foi  realizada a declaração preliminar  (cf. Procuradoria-Geral  da Nação, Unidade de Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitario, Despacho 13 datado de 25 de junho de 2010. Expediente de prova, prova para resolver
da melhor forma, folhas 7232 a 7240). Em agosto do mesmo ano, o então investigado requereu uma "sentença
antecipada"  (cf. 13º  Procurador  de  Justiça,  Unidade  Nacional  de  Direitos  Humanos  e  Direito  Internacional
Humanitário datado de 24 de junho de 2013. Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, folha
7650). Após uma sentença condenatória proferida em 27 de março de 2007 (cf. Sentença antecipada proferida pelo
Segundo Juizado Criminal da Comarca Especializada de Medellín datada de 27 de março de 2007. Expediente de
prova,  prova  para  resolver  da  melhor  forma,  folhas  7129  a  7136),  a  13ª  Procuradoria  continuou  com  as
investigações, e, em 12 de junho de 2013, ordenou a abertura de uma investigação criminal contra outra pessoa,
como líder do Bloco Cacique Nutibara, que na altura encontrava-se extraditado nos Estados Unidos da América (cf.
Resolução 119, Procuradoria-Geral da Nação datada de 12 de junho de 2013. Expediente de prova, prova para
resolver da melhor forma, folhas 7632 e 7633). Além disso, em 14 de junho de 2013, foi emitida uma ordem de
abertura de processo penal contra uma terceira pessoa (cf. Procuradoria-Geral da Nação, Resolução 123 de 14 de
junho de 2013. Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, folha 7640), e no dia 24 do mesmo mês
foi tomada a declaração preliminar, tendo o investigado aceitado as acusações e solicitado o benefício da "sentença
antecipada"  (cf. 13º  Procurador  de  Justiça,  Unidade  Nacional  de  Direitos  Humanos  e  Direito  Internacional
Humanitário, 24 de junho de 2013. Expediente de prova, prova para resolver da melhor forma, tomo I, folhas 7645
a 7650). 

159  O primeiro e terceiro dos investigados indicados na nota anterior foram condenados. O primeiro, em 29 de
junho de 2011, pelo 27º Juizado Criminal da Comarca de Medellín a 50 meses de prisão e 350 salários mínimos
legais  pelos crimes de deslocamento forçado e invasão de terras ou edifícios  (cf. Sentença proferida pelo 27º
Juizado Criminal da Comarca de Medellín em 29 de junho de 2011. Expediente de prova, anexo 51 da contestação,
folhas 5357 a 5371), e o segundo, em 31 de março de 2014, pelo Nono Juizado Criminal de Medellín pelo crime de
deslocamento forçado a três anos e nove meses de prisão e 412,5 salários mínimos (cf. Sentença antecipada de 31
de março de 2014, supra). 

160  Cf. Auto de Preclusão da Investigação Nº. 631609, emitido pela Unidade Seccional Única para
Crimes  contra  o  Regime  Constitucional  e  Jurídico,  84ª  Procuradoria  Delegada  perante  os  Juízes  Criminais  da
Comarca de Medellín datado de 22 de maio de 2003 (Expediente de prova, anexo 34 do Relatório de Mérito, folhas
139 a 142); Relatório de Retenção para o Procurador das senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera emitido pelas Forças
Armadas Colombianas,  Exército  Nacional,  Quarta Brigada datado de 12 de novembro de 2002 (Expediente de
prova, anexo 37, caderno 1 da contestação, folha 4220), e Comprovante de Recebimento do Relatório de Retenção
da Procuradoria-Geral da Nação, Unidade de Reação Imediata, 152º Procurador de Justiça Seccional destacado na
Casa Orión datado de 12 de novembro de 2002 (Expediente de prova, anexo 37, caderno 1 da contestação, folha
4221).

161 Também foi indicado que a captura foi realizada nas respectivas residências das senhoras, e que, uma vez
realizada a apreensão, os policiais invadiram a moradia da Sra. Mosquera sem encontrar nada (cf. Relatório de
retenção  emitido  pelo  Comandante  de  Esquadra,  C-3  Torres  Monterosa  Pilides,  Forças  Militares  Colombianas,
Exército Nacional, Quarta Brigada, ao Sr. Procurador de Justiça de Turno datado de 12 de novembro de 2002.
Expediente de prova, anexo 32 do Relatório de Mérito, folhas 133 a 134). As duas pessoas que tinham afirmado
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segundo declaração  das  próprias,  pertencia  à  Seção  de  Investigação  Criminal  da  Polícia
Nacional (doravante designada como "SIJIN")162.

113. Abertura de instrução e declarações preliminares. - Em 13 de novembro de 2002, o
Procurador de Justiça163 determinou a Abertura de Instrução para o crime de formação de
quadrilha e também que as senhoras "permanecessem detidas nas instalações da SIJIN"
para serem levadas à prisão de mulheres "O Bom Pastor".  No dia seguinte164,  o mesmo
Procurador de Justiça lhes pediu declarações preliminares165. As três senhoras mencionaram
conflitos com um dos três indivíduos que tinham indicado que elas eram "milicianas", o qual
tinha  tomado  medidas  para  impedi-las  de  participarem  como  candidatas  da  eleição  da
JAC166.

114. Soltura e arquivamento do expediente. - Em 21 de novembro de 2002, o Procurador
de Justiça167 ordenou a soltura imediata das mulheres, depois de elas passarem quatro dias

que  as  três  senhoras  eram  milicianas  depois  prestaram  declarações  em  12  e  19  de  novembro  de  2002,
respectivamente (cf. Relatório de retenção emitido pelo Comandante de Esquadra datado de 12 de novembro de
2002, supra; Diligência de ratificação do Relatório do Comandante de Esquadra datado de 12 de novembro de 2002
(Expediente de prova,  anexo 33 do Relatório  de Mérito,  folhas  136 a 137),  e  Declaração de D. C.  perante a
Procuradoria-Geral da Nação, Unidade Única de Reação Imediata, 12º Procurador de Justiça Seccional datado de 12
de novembro de 2002 (Expediente de mérito, anexo 36 ao Relatório de Mérito, folhas 157 e 158).

162  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera Londoño perante a Direção Nacional de Procuradorias,
Unidade Nacional de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, 13º Escritório datado de 14 de maio de
2009 (Expediente de prova, anexo 57 do Relatório de Mérito, folhas 351 a 357), e Diligência de Ratificação de
Relatório por parte do Comandante de Esquadra datado de 12 de novembro de 2002, supra.

163  Trata-se  do  40º  Procurador  de  Justiça  Especializado  da  Unidade  Delegada  perante  Juízes  Criminais
Especializados  da  Comarca  de  Medellín  (doravante  "40º  Procurador  de  Justiça  Especializado").  Nesse  dia,  o
Procurador  de  Justiça  Seccional  152  tinha  lhe  remetido  as  diligências  (cf.  Encaminhamento  de  diligências  da
Procuradoria-Geral da Nação, Procuradoria 152, à Procuradoria Especializada Destacada no CTI datado de 13 de
novembro de 2002. Expediente de prova, anexo 37, caderno 2 da contestação, folha 4234).

164  De  acordo  com o  registro  de  esclarecimento  datado  de  15 de  novembro  de  2002,  por  erro
involuntário nos documentos da declaração preliminar foi assinalado o dia 13 de novembro de 2002, quando a data
correta é 14 de novembro de 2002 (cf. Registro de esclarecimento às diligências  de declaração preliminar  da
Procuradoria-Geral da Nação datado de 15 de novembro de 2002. Expediente de prova, anexo 37, caderno 2 da
contestação, folha 4260).

165  Cf. Diligência  de  Declaração  Preliminar  apresentada  pela  senhora  Mery  del  Socorro  Naranjo
Jiménez perante a Procuradoria-Geral da Nação em 13 de novembro de 2002 (Expediente de prova, anexo 37 do
Relatório de Mérito, folha 160); Diligência de Declaração Preliminar apresentada pela senhora Ana Teresa Yarce
perante a Procuradoria-Geral da Nação em 13 de novembro de 2002 (Expediente de prova, anexo 38 do Relatório
de Mérito, folha 167) e Diligência de Declaração Preliminar apresentada pela senhora María del Socorro Mosquera
Londoño à Procuradoria-Geral da Nação em 13 de novembro de 2002 (Expediente de prova, anexo 39 do Relatório
de Mérito, folha 173).

166  Cf. Diligências de Declarações Preliminares das senhoras Mery Naranjo, Ana Teresa Yarce e María
del Socorro Mosquera perante a Procuradoria-Geral da Nação datadas de 13 de novembro de 2002, supra. 
167  Resolução da Situação Jurídica das senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera da Procuradoria-Geral da Nação,
Unidade de Procuradorias Delegadas perante os Juízes Criminais Especializados da Comarca de Medellín, Registro
631609 datado de 21 de novembro de 2002 (Expediente de prova, anexo 41.2 ao Relatório de Mérito, folhas 196 a
207).
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na cela de uma delegacia de polícia168 e cinco169 dias na prisão feminina "El Buen Pastor", na
cidade de Medellín170. A resolução reconheceu a falta de provas de que teriam participado do
crime171. Em 22 de novembro de 2002, foram postas em liberdade172. Em 22 de maio de
2003, a 84ª Procuradoria Delegada perante os Juízes Criminais  da Comarca de Medellín
ordenou a exclusão da investigação contra as senhoras e ordenou que o expediente fosse
arquivado173.

115. Investigação disciplinar. - Foi apresentada uma denúncia à Inspetoria (Procuraduría)
Delegada  de  Direitos  Humanos  para  investigar,  disciplinar  e,  se  necessário,  iniciar  uma
investigação criminal  contra os funcionários  responsáveis  pela  privação de liberdade das
senhoras  Mosquera,  Naranjo  e  Yarce.  Assim,  no  auto  de  encerramento  da  ação  e
arquivamento definitivo datado de 9 de novembro de 2007, indica-se que no dia 18 de
novembro de 2002 foi recebida uma notificação oficial de retenção ilegal em relação a essas
senhoras  e  que  nos  dias  17  de  dezembro  de  2002  e  7  de  fevereiro  de  2003  foram
apresentadas  denúncias  nesse  sentido174.  Em  14  de  setembro  de  2004,  a  Inspetoria
(Procuraduría) Provincial do Valle de Aburrá emitiu um auto ordenando que um Cabo fosse
notificado sobre o processo disciplinar, o que foi feito em 4 de maio de 2006, seguido da
abertura  formal  do  processo  disciplinar  em  29  de  junho  de  2006175.  Finalmente,  no
supracitado  auto  de  9  de  novembro  de  2007,  ordenou-se  o  arquivamento  do  processo

168  Declaração de María del Socorro Mosquera Londoño recebida pelo GIDH com destino à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos datado de 2 de maio de 2012 (Expediente de prova, anexo 78 ao Relatório de
Mérito, folhas 489 a 493). Da mesma forma, a Sra. María del Socorro Mosquera declarou que  "[...] as mulheres
foram colocadas sozinhas numa cela muito pequena e nós éramos muitas mulheres em um espaço muito pequeno
[...], as condições da primeira noite foram mais horríveis que as posteriores" (cf. Declaração de María del Socorro
Mosquera datada de 13 de junho de 2015. Expediente de mérito, folha 2016).

169  Resulta  claramente  das  alegações  das  representantes  no  escrito  de  petições  e  argumentos  que  as
supostas vítimas  passaram sete dias na prisão  feminina.  No entanto,  devido  à imprecisão das datas,  a Corte
entende que foram cinco dias, baseando seu julgamento nas datas da resolução judicial provisória da Unidade de
Procuradoria  Delegada Perante  os  Juízes  Criminais  da  Comarca Especializada  de  Medellín  com data  de  21 de
novembro de 2002 (Expediente de prova, anexo 41.2 do Relatório de Mérito, folha 206) e do Relatório de Retenção
do Comandante de Esquadra datado de 12 de novembro de 2002, supra.

170  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera Londoño datada de 2 de maio de 2012, supra. 

171  Cf. Resolução da Situação Jurídica das senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera datada de 21 de
novembro de 2002, supra.

172  Depois da emissão dos alvarás de soltura, após a assinatura do Termo de Compromisso com a
Procuradoria-Geral da Nação (cf. Alvarás de Soltura Nº. 005, 006 e 007. 22 de novembro de 2002 e Diligência de
Compromisso de 22 de novembro de 2002. Expediente de prova, anexo 37, caderno 3 da contestação, folhas 4328,
4329, 4330 e 4332).

173   Cf. Auto de Preclusão da Investigação Nº. 631609 de 22 de maio de 2003, supra. 

174  Cf. Ana Teresa Yarce,  María  del Socorro Mosquera Londoño e Mery Naranjo Jiménez,  Petição
P231-05, de 7 de março de 2005  supra.  Além disso,  cabe destacar que no Auto de encerramento da ação e
arquivamento definitivo, Registro Nº. 136-005270-04 da Inspetoria-Geral da Nação, Delegacia Provincial do Valle
de Aburrá datado de 9 de novembro de 2007, foi  indicado que em 18 de novembro de 2002 foi  recebido na
Inspetoria (Procuraduría) Regional de Antioquía um ofício da Secretaria de Cultura Cidadã do Município de Medellín,
no qual se relatava a retenção das senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce e que recebeu o registro RR7355/02. Por
denúncia  recebida  em 17  de  dezembro  de  2002,  o  expediente  008-82157-03  foi  aberto  perante  a  Delegada
Disciplinar para a Defesa dos Direitos Humanos, e havia o expediente 008-82681-03, que foi juntado no dia 30 de
abril de 2003 ao expediente 008-82157-03. Em 7 de fevereiro de 2003, foi apresentada outra denúncia à Delegada
Disciplinar para a Defesa dos Direitos Humanos, ao qual foi atribuído o número de registro 008-82635-03. Em 29
de janeiro de 2004, decidiu-se pela incorporação das diligências que tramitavam nos registros 008-82635 a 008-
82157-03. Posteriormente, a Inspetoria (Procuraduría) Provincial do Valle de Aburrá recorreu ao conhecimento e
atribuiu o número 136-005270-04 (Expediente de prova, anexos 49 e 50 da contestação, folhas 5343 e 5344). 
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devido ao fato de “a conduta ter sido praticada no estrito cumprimento de um dever legal” ,

motivo pelo qual não era possível imputar-lhe responsabilidade disciplinar176.

116. Situação após a soltura. - De acordo com a sentença penal proferida, inter alia, pelo
crime de deslocamento em detrimento das senhoras Mosquera e Naranjo, ambas, bem como
a senhora Yarce, depois de recuperarem a sua liberdade, “foram intimidadas por grupos
paramilitares devido ao trabalho comunitário”177. Neste sentido, a senhora Naranjo declarou
que, depois de recuperar sua liberdade, em novembro de 2002, começou a sofrer ameaças
dos paramilitares quando foi apontada como colaboradora das milícias. Por isso, juntamente
com  a  senhora  Yarce,  decidiu  deixar  o  bairro178,  mas  não  abandonou  o  bairro  Las
Independencias  III,  da  Comuna  13,179 de  forma  definitiva.  No  entanto,  ausentou-se
temporariamente e retornou várias vezes. 

117. Deslocamento  da  senhora  Mosquera  e  de  seus  familiares.  -  A senhora  Mosquera
declarou que, após sua libertação em 22 de novembro de 2002, ela, juntamente com sua
filha Hilda Milena Villa Mosquera e o neto Lubín Alfonso Villa Mosquera, se viram obrigados a
se mudar180, e que “não [os] aceitaram nem registraram como deslocados, portanto não
receb[eu]  nenhuma  ajuda  do  Estado”181.  Seu  deslocamento  intraurbano  ocorreu  em
condições  econômicas  precárias  e  em  separado  de  alguns  de  seus  familiares,  dada  a
escassez de recursos financeiros182. Apesar disso, a senhora Mosquera continuou exercendo
atividades na Comuna 13, e voltou ao bairro Las Independencias, da Comuna 13, em 24 de
abril  de 2004183. Ela disse que, em seguida, viveu anos de "perseguição, estigmatização,

175  Cf. Auto de encerramento da ação e arquivamento definitivo, Registro Nº. 136-005270-04 da Inspetoria-
Geral da Nação, Delegacia Provincial do Valle de Aburrá datado de 9 de novembro de 2007 (Expediente de prova,
anexo 50 da contestação, folhas 5343 a 5354). 

176  Auto de encerramento da ação e arquivamento definitivo datado de 9 de novembro de 2007,
supra.

177  Cf. Ata de formulação de acusações para sentença antecipada solicitada pelo acusado J. C. da
Procuradoria-Geral  da Nação, Direção Seccional  Medellín,  35ª Procuradora de Justiça Especializada em Direitos
Humanos e Direito Internacional Humanitário datada de 25 de março de 2008 (Expediente de prova, anexo 12,
caderno 3 da contestação, folhas 1456 a 1460). 

178  Cf. Declaração da senhora Mery del Socorro Naranjo Jiménez perante a Procuradoria-Geral da
Nação, Unidade de Crimes contra o Regime Constitucional Legal e Outros datada de 13 de dezembro de 2004
(Expediente de prova, anexo 13, caderno 1 da contestação, folha 2404).

179  A senhora Naranjo declarou que, nos anos de 2002 e início de 2003, ela residia no bairro indicado
(cf. Declaração  de  Mery  Naranjo  perante  a  Direção-Geral  de  Procuradorias  datada  de  14  de  maio  de  2009.
Expediente de prova, anexo 58 do Relatório de Mérito, folhas 359 a 363).

180  Cf. Declaração da Sra. María  del  Socorro Mosquera Londoño perante a Procuradoria-Geral  da
Nação, Unidade de Crimes contra o Regime Constitucional Legal e Outros, datada de 16 de dezembro de 2004
(Expediente de prova, anexo 13, caderno 1 da contestação, folha 2409); Complementação de depoimento prestada
pela Sra. Mosquera perante a Procuradoria-Geral da Nação, Direção Seccional da Procuradoria de Medellín, Segunda
Unidade de Apoio à Unidade Nacional de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, datada de 24 de
agosto de 2005 (Expediente de mérito, anexo 13, caderno 1 da contestação, folha 2415) e Declaração de María del
Socorro Mosquera Londoño datada de 2 de maio de 2012, supra. 

181  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera Londoño datada de 2 de maio de 2012, supra, e
Declaração  de  María  del  Socorro  Mosquera  Londoño perante  a  Procuradoria-Geral  da  Nação  datada de  16 de
dezembro de 2004, supra.

182  Cf Declaração de María del Socorro Mosquera datada de 2 de maio de 2012, supra. 

183  Cf. Complementação de depoimento prestada pela Sra. Mosquera perante a Procuradoria-Geral da Nação
datada de 24 de agosto de 2005, supra.



47

dificuldades, ameaças, abuso verbal e físico" por "paramilitares e membros da polícia e do
exército184".  Falou  sobre  os  efeitos  do  deslocamento  e  das  contínuas  ameaças  e  atos
intimidatórios  sobre  a  sua  saúde  física  e  psicológica185.  Desde  a  última  data  indicada,
manteve uma presença intermitente no bairro, pelo menos até 6 de outubro de 2004186. De
acordo com sua declaração perante a Corte, a Sra. Mosquera vive atualmente no bairro Las
Independencias, Setor 3, Comuna 13. 

118. Fatos anteriores ao homicídio  da Sra. Yarce. -  Antes do homicídio da Sra. Yarce,
ocorreram os seguintes fatos: 

a. em 7 de fevereiro de 2003, a Inspetoria-Geral da Nação (doravante “Inspetoria”)
recebeu uma comunicação por escrito da Secretaria de Cultura Cidadã do Município de
Medellín, na qual se mencionava que as senhoras Yarce, Mosquera e Naranjo haviam sido
detidas  e  estavam  sendo  ameaçadas  por  terem  denunciado  violações  de  direitos
humanos187; 
b. Em 6 de agosto de 2003, a Sra. Yarce apresentou uma denúncia criminal pelo crime
de deslocamento forçado188, na qual afirmou que, com base nos fatos ocorridos no dia 3
daquele mês189, havia solicitado ajuda ao exército para evitar que membros dos grupos
paramilitares  espancassem  adolescentes,  inclusive  seu  filho,  e  que,  por  essa  razão,
recebeu ameaças de morte desse grupo ilegal para si e para sua família, o que forçou o
deslocamento. Em 8  de  agosto  de  2003,  a  166ª  Procuradoria  emitiu  um registro  da
denúncia e pediu às forças policiais e militares que colaborassem na proteção da vida e
dos bens da Sra. Yarce e da sua família190; 
c. Em 21 de agosto de 2003, a Sra. Yarce ampliou a denúncia, indicando que, depois

184  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera datada de 2 de maio de 2012, supra.  

185  Cf Declaração de María del Socorro Mosquera datada de 2 de maio de 2012, supra.  

186  A Sra. Mosquera declarou em 2012 que, depois de retornar em 24 de abril de 2004, "nunca mais
saiu do bairro”, explicando que “o que fa[z] é ir [embora] alguns dias para ficar com sua família ou amigas, ou ficar
na sede da AMI, [onde] dorme quando a situação se torna muito difícil, por medo de ir [embora] para casa”. Ela
acrescentou que “[às] vezes, por causa da situação, v[ai] [embora] para a AMI com toda a [sua] família para [se]
proteger” (cf. Declaração de María del Socorro Mosquera datada de 2 de junho de 2012, supra). No entanto, em
dezembro de 2004, declarou que “volt[ou] a sair do [bairro] em 7 de outubro de 2004” (Declaração de María del
Socorro Mosquera Londoño perante a Procuradoria-Geral da Nação datada de 16 de dezembro de 2004, supra), e,
em agosto de 2005, a Sra. Mosquera declarou que “volt[ou] em 24 de abril de 2004, amanhecia um dia sim e outro
não, até 6 de outubro, depois não voltou” (Complementação de depoimento prestada pela Sra. Mosquera perante a
Procuradoria-Geral da Nação datada de 24 de agosto de 2005, supra).

187  Cf. Comunicação da Secretaria de Cultura Cidadã do Município de Medellín dirigida ao Procurador-
Geral da Nação datada de 7 de fevereiro de 2003 (Expediente de prova, anexo 79 do Relatório de Mérito, folha
495).

188  Cf. Denúncia  apresentada pela  Sra.  Ana Teresa Yarce pelo  crime de deslocamento forçado e
outros perante a Procuradoria-Geral da Nação, Direção Seccional Medellín, Unidade Única de Reação Imediata, 166º
Procurador de Justiça Seccional, doravante “166ª Procuradoria”, datada de 6 de agosto de 2003 (Expediente de
prova, anexo 63 do Relatório de Mérito, folhas 406 a 409). 

189  A  Sra.  Yarce  relatou  que  uma  adolescente  e  seus  amigos,  entre  eles  John  Henry  Yarce,
consumiram 325.000 pesos em bebida alcoólica sem autorização. Afirmou que a mãe da adolescente, vendo que
não  iria  recuperar  seu  dinheiro,  pediu  aos  grupos  paramilitares  que  fizessem  justiça  com  os  adolescentes
envolvidos,  razão  pela  qual  pessoas  pertencentes  aos  grupos  paramilitares  espancaram os  rapazes  (Denúncia
apresentada pela Sra. Ana Teresa Yarce datada de 6 de agosto de 2003, supra).

190  Cf. Registro de denúncia apresentado pela Sra. Ana Teresa Yarce perante a Procuradoria-Geral da
Nação, Direção Seccional de Medellín, Unidade Única de Reação Imediata, 166ª Procuradoria Seccional datado de 8
de agosto de 2003 (Expediente de prova, anexo 64 do Relatório de Mérito, folha 411).
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de ter sido deslocada, um sargento a ajudou a capturar a pessoa com iniciais G.N.N.
Também  denunciou  outros  atos  cometidos  pelos  grupos  paramilitares  no  Bairro
Independência III, e reiterou a sua situação de deslocamento191; 
d. em 15 de outubro de 2003, a Sra. Yarce denunciou ameaças e deslocamento forçado
perante a 173ª Procuradoria192, e
e. no sábado, 2 de outubro de 2004, com base em informações que as autoridades
estatais  teriam obtido  da Sra.  Yarce,  uma pessoa que alegadamente  pertencia  a um
grupo armado ilegal foi detida, tendo sido libertada na segunda-feira seguinte193. 

119. Homicídio. - Na quarta-feira, 6 de outubro de 2004, segundo a Procuradoria-Geral da
Nação, aproximadamente “às 9h20 [da manhã], enquanto a Sra. [...] Yarce se preparava
para tomar café da manhã, acompanhada pela [Sra.] Naranjo e sua filha Mónica Dulfary
[Orozco Yarce] em frente ao centro familiar comunitário, [...] chegou um estranho [...que]
disparou uma arma de fogo contra […] a Sra. […] Yarce […] que morreu minutos depois de
ser transportada ao centro hospitalar194”. 

120. Deslocamento da Sra. Naranjo. - A Sra. Naranjo se encontrava na Comuna 13 antes
do homicídio da Sra. Yarce, e sua situação de insegurança aumentou depois de presenciá-
lo195. Por isso, depois desse fato, “todos os dias est[eve] em lugares diferentes, buscando
[seu] bem-estar", mudando os lugares onde passava a noite. Também afirmou que, após o
homicídio da Sra. Yarce, “estev[e] fora por um ano e retorn[ou]”196. Em 2005, voltou para
casa  permanentemente197.  Não  consta  que  tenha  recebido  ajuda  humanitária  das
autoridades  durante o período em que esteve deslocada198.  A Sra.  Naranjo afirmou que

191  Cf. Complementação  de  denúncia  apresentada  pela  Sra.  Ana  Teresa  Yarce  pelo  crime  de
deslocamento  forçado  e  outros  perante  a  Procuradoria-Geral  da  Nação,  Unidade  Seccional  Delitos  Contra  a
Liberdade e a Integridade, 173ª Procuradoria Seccional de Medellín datada de 21 de agosto de 2003 (Expediente de
prova, anexo 12, caderno 2 da contestação, folhas 1353 a 1356).
192  Essa denúncia foi encaminhada para a 18ª Procuradoria Especializada sob o registro Nº. 753.616,
e foi arquivada em 17 de agosto de 2004 (Expediente de prova, anexos da contestação, folhas 1203 a 1206).

193  Cf. Sentença antecipada proferida pelo Nono Juizado Criminal da Comarca em 15 de julho de
2010 contra J. A. por homicídio de pessoa protegida e retaliação, Registro 2010-0713 (Expediente de prova, anexo
10 da contestação, folhas 769 a 778). A filha de Ana Teresa Yarce, em 3 de agosto de 2005, declarou que “no fim
de semana anterior à morte de sua progenitora, sua mãe provocou a detenção de [J. A.] por membros do exército e
ele a ameaçou, dizendo que quando saísse 'muitas cabeças iriam rolar', ele foi libertado na segunda-feira, e na
quarta-feira  seguinte  a  mãe  dela  foi  assassinada”  (Declaração  de  Mónica  Dulfary  Orozco  Yarce  perante  a
Procuradoria-Geral da Nação datada de 3 de agosto de 2005. Expediente de prova, anexo 69 do Relatório de Mérito,
folha 428).

194  Cf.Resolução de situação jurídica  de J. A. proferida  pela  Procuradoria-Geral  da Nação, Registro  2169
datado de 31 de agosto de 2007 (Expediente de prova, anexo 44 do Relatório de Mérito, folhas 219 a 230). 

195  Cf. Declaração  de  Mery  Naranjo  perante  a  Procuradoria-Geral  da  Nação  datada  de  13  de
dezembro de 2004, supra.   

196  Cf. Declaração de Mery Naranjo perante a Direção-Geral de Procuradorias datada de 14 de maio
de 2009, supra. Além disso, há uma declaração da Sra. Naranjo na qual ela afirma que, em 24 de agosto de 2005,
“est[ava] deslocada do bairro” (Complementação da declaração da Sra. Mery Naranjo perante a Procuradoria-Geral
da Nação, Direção Seccional da Procuradoria de Medellín, Segunda Unidade de Apoio à Unidade Nacional de Direitos
Humanos e Direito Internacional Humanitário datada de 24 de agosto de 2005. Expediente de prova, anexo 71 do
Relatório de Mérito, folhas 438 a 444). 

197  Cf. Observações dos Peticionários sobre o caso de Myriam Eugenia Rúa Figueroa e Outras - Caso
12.595 datado de 3 de maio de 2012 (Expediente de prova, anexos ao processo perante a Comissão, folhas 3822 a
8230).

198  Cf. Observações dos Peticionários datadas de 3 de maio de 2012, supra.
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atualmente faz parte de uma “mesa” de direitos humanos na Comuna 13, onde vive. No
entanto, disse que sua atividade como defensora dos direitos humanos nesse espaço hoje é
“muito tediosa e perigosa” 199. 

121. Investigação de atos cometidos contra as senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera. - No
mesmo dia do homicídio da Sra. Yarce200, foi ordenada uma investigação preliminar para
determinar a existência do crime e a individualização dos supostos autores201.  Em 3 de
dezembro de 2004, a investigação foi transferida da Procuradoria-Geral à UNDH, indicando
que se devia ao papel da Sra. Yarce em organizações não governamentais e à presumida
relação com as motivações do homicídio202.  Em 14 de abril de 2005, a 35ª Procuradoria203

ordenou a anexação das diligências realizadas no âmbito da investigação da morte da Sra.
Yarce às das ameaças das senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce por grupos armados ilegais,
com base na figura da conexão substancial dos crimes204. 

122. Dentre as diversas ações realizadas, há algumas que estão indicadas posteriormente
(infra par. 309), bem como as seguintes: 

a. A abertura de investigação formal e declaração preliminar do Sr. J. A. em de 4 de
maio de 2007205, e a sua detenção preventiva em 31 de agosto de 2007206;

199  Cf. Declaração  de  Mery  del  Socorro  Naranjo  Jiménez  perante  a  Corte  na  audiência  pública
realizada em 26 de junho de 2015.
200  Nesse mesmo dia, foi emitido um relatório no qual se determinou que a morte de Ana Teresa Yarce
ocorreu  “por  ferimentos  causados”  por  arma  de  fogo  de  curto  alcance.  (Informe  do  Investigador  Judicial  da
Procuradoria-Geral da Nação datado de 6 de outubro de 2004. Expediente de prova, anexo 45 do Relatório de
Mérito, folhas 232 a 239).

201  Ele foi feito pela Procuradoria-Geral da Nação, Direção Seccional de Procuradorias de Medellín, Unidade
Única de Reação Imediata, em conformidade com o disposto no artigo 322 do Código de Processo Penal (cf. Auto de
abertura de investigação preliminar da Direção Seccional de Procuradorias de Medellín, Unidade Única de Reação
Imediata datado de 6 de agosto de 2004. Expediente de prova, anexo 12, caderno 1 da contestação, folha 802).

202  Cf. Resolução de envio da investigação da Segunda Unidade de Crimes contra a Vida e a Integridade
Pessoal, da Procuradoria-Geral da Nação à Unidade de Direitos Humanos do mesmo órgão datada de 3 de dezembro
de 2004 (Expediente de prova,  anexo 65 do Relatório  de Mérito,  folha 413).  Ali  foi  indicado  que o homicídio
“aparentemente obedece[u] [a] razões políticas dentro de um plano de extermínio  contra as organizações não
governamentais, cometido por supostos membros dos grupos fora da lei, mais especificamente aqueles conhecidos
como ‘Paramilitares’”.

203  A  Procuradoria  citada  interveio,  dado  que  em  6  de  maio  de  2005,  o  Procurador-Geral  nomeou  o
Procurador de Justiça Delegado perante os Juízes Criminais da Comarca Especializada, adstrito à UNDH e ao DIH,
com sede na cidade de Medellín (cf. Resolução Nº. 0-1791 da Procuradoria-Geral da Nação datada de 6 de maio de
2005. Expediente de  prova,  anexo 12, caderno 1 da contestação,  folha  1107).  No dia  20 do  mesmo mês,  o
procurador-chefe da Unidade de Procuradorias da UNDH e DIH determinou que a 35ª Procuradora Especializada era
competente  e  que  a  investigação  teria  o  número  2169  (cf. Resolução  Nº.  133  por  meio  da  qual  se  atribui
investigação por distribuição e número de processo para identificação da Unidade Nacional de Direitos Humanos e
Direito Internacional Humanitário datada de 20 de maio de 2005. Expediente de prova, anexo 12, caderno 1 da
contestação, folha 1109).

204  Cf. Ordem  de  Cumulação  por  Conexão,  Registro  da  Procuradoria-Geral  da  Nação,  Unidade
Nacional de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, Segunda Unidade de Medellín datada de 14 de
abril de 2005 (Expediente de prova, anexo 66 do Relatório de Mérito, folhas 415 a 417).

205  Cf. Resposta  a  solicitação  à  Inspetoria  da  Procuradoria-Geral  da  Nação,  35ª  Procuradora  de
Justiça Especializada em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, Registro 2169 (M-213) datada de 4
de maio de 2007 (Expediente de prova, anexo 12, caderno 2 da contestação, folha 1296).

206  Na Resolução, ordenou-se a medida de detenção preventiva na qualidade de coautor do crime de
homicídio de pessoa protegida, a qual está consagrada no artigo 135 do Código Penal Colombiano, em concurso
com o crime de retaliação, consagrado no artigo 158 do mesmo código, e com a aplicação de uma circunstância
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b. A vinculação legal de J. C. e de J. H., na qualidade de coautores dentro do processo
penal207, e a sua detenção preventiva em 31 de outubro de 2007208; 
c. A formulação de acusações para sentença antecipada realizada em 25 de março de
2008 para  J.  C.,  na  qual  este  reconheceu  a  prática  dos  crimes  sob investigação,
inclusive  o  tipo  penal  de  deslocamento  forçado  contra  as  senhoras  Naranjo  e
Mosquera209;
d. Em 15 de janeiro de 2010, a Procuradoria qualificou o mérito do processo penal
contra J. A., em virtude do que foi adicionada a medida de detenção preventiva pelo
crime de expulsão,  transferência  ou deslocamento  forçado  de  população  civil  e  se
ordenou que fosse emitida a acusação pelo crime de homicídio de pessoa protegida em
concurso  com  os  crimes  de  retaliação  e  deportação,  expulsão,  transferência  ou
deslocamento  forçado  de  população  civil,  aplicando  a  circunstância  de  maior
punibilidade por discriminação ideológica210; e 
e. em 23 de abril de 2010, a Procuradoria proferiu resolução de preclusão em benefício
de J. A., relativamente à prática do crime de deportação, expulsão, transferência ou
deslocamento  forçado  de  população  civil,  uma  vez  que  o  Procurador  de  Justiça
considerou que “o crime não est[ava] totalmente comprovado”, dado que, embora as
senhoras Yarce, Mosquera e Naranjo “se retirassem do setor [...]depois voltavam a
desempenhar todas as suas atividades normais e cotidianas”211. 

123. Condenações.  -  Em 9  de  janeiro  de  2009,  o  Quarto  Juizado  Penal  da  Comarca
Especializada de Medellín proferiu uma sentença condenando o senhor J. C., que recorreu ao
mecanismo de sentença antecipada212. Em 15 de julho de 2010213, o Nono Juizado Penal da
Comarca de Medellín condenou J. A. como autor da conduta punível de homicídio de pessoa

agravante devido à discriminação ideológica a que estão sujeitas as líderes comunitárias (cf. Resolução de Situação
Jurídica de J. A. da Procuradoria-Geral da Nação, Registro: 2169 datado de 31 de outubro de 2007. Expediente de
prova, anexo 12, caderno 2 da contestação, folhas 1391 a 1402).  

207  Cf. Vinculação de outros coautores, Procuradoria-Geral da Nação, Registro 2169 (M-213), datado
de 6 de setembro de 2007 (Expediente de prova, anexo 12, caderno 2 da contestação, folha 1330).

208  Na Resolução citada indicou-se que a medida foi ordenada na qualidade de coautor pelo crime de
homicídio de pessoa protegida, em concurso com os crimes de retaliação, deportação, expulsão, transferência ou
deslocamento forçado de população civil e formação de quadrilha; além disso, foi aplicada a circunstância de maior
punibilidade por discriminação ideológica (cf. Resolução de Situação Jurídica de J. C. da Procuradoria-Geral  da
Nação,  Registro:  2169  datada  de  31  de  outubro  de  2007.  Expediente  de  prova,  anexo  12,  caderno  2  da
contestação, folha 1400). J. H. faleceu em 3 de julho de 2007 (cf. Expediente de prova, anexos da contestação,
folha 1956).

209  Cf. Ata de formulação de acusações para sentença antecipada solicitada pelo acusado J. C. datada
de 25 de março de 2008, supra.

210  Cf. Qualificação do processo contra J. A. da Procuradoria-Geral da Nação datada de 15 de janeiro
de 2010 (Expediente de prova, anexo 12, caderno 4 da contestação, folhas 1736 a 1759). Vale ressaltar que, em
22 de janeiro de 2010, o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão de 15 de janeiro de 2010
que proferiu uma resolução de acusação contra J. A. por considerar que o crime de expulsão, transferência ou
deslocamento forçado de população  civil  não  se  aplicava  neste caso  (cf. Recurso de apelação  interposto  pelo
Ministério Público em 22 de janeiro de 2010. Expediente de prova, anexo 12, caderno 4 da contestação, folhas 1765
a 1769). Posteriormente, em 23 de abril  de 2010, a Procuradoria-Geral,  Unidade Delegada perante o Tribunal
Superior de Medellín, decidiu modificar parcialmente a decisão da resolução de acusação e proferiu Resolução de
preclusão  a  favor  do  réu  J.  A.,  unicamente  pela  alegada  prática  do  crime  de  expulsão,  transferência  ou
deslocamento forçado de população civil (cf. Resolução expedida por Modificação da Procuradoria-Geral da Nação,
Unidade Delegada perante o Tribunal Superior de Medellín, Sétima Procuradoria datada de 23 de abril de 2010.
Expediente de prova, anexo 12, caderno 4 da contestação, folhas 1784 a 1793).

211  Cf. Resolução emitida pela Procuradoria-Geral da Nação em 23 de abril de 2010, supra.  
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protegida, em concurso com o crime de retaliação214. 

124. Continuação  da  investigação.  -  Dado  que  a  investigação  criminal  por  homicídio
envolve  uma conduta  punível  presumivelmente  cometida  por  várias  pessoas,  apesar  de
terem sido  proferidas  duas  sentenças  condenatórias,  a  investigação  está  ainda  em fase
preliminar,  a  fim  de  identificar  e,  posteriormente,  julgar  o  restante  dos  possíveis
responsáveis. Por esta razão, a 35ª Procuradoria levou a cabo novas diligências, como, por
exemplo, em 29 de agosto de 2011215, 24 de fevereiro de 2014216 e 28 de julho de 2014217.
125. Sobre o fato ocorrido em 13 ou 14 de fevereiro de 2006 e sua investigação. - Com
relação aos fatos relacionados à Sra. Naranjo, deve-se também mencionar que, em 13 ou 14
de fevereiro de 2006, homens armados entraram na residência da irmã da Sra. Naranjo e
que Luisa María Escudero foi baleada. No entanto, a prova do ocorrido em 13 ou 14 de
fevereiro  de  2006  não  permite  comprovar  a  participação  de  agentes  do  Estado,  nem
determinar se houve qualquer conduta do Estado relacionada ao fato, como colaboração,

212  A pena imposta foi de 240 meses de prisão e multa de 1.487,5 salários mínimos mensais legais em vigor
em 2004, a título de coautor das condutas puníveis de formação de quadrilha, homicídio de pessoa protegida,
retaliações  e  deslocamento  forçado  de  população  civil,  pelos  atos  de  que  foram  vítimas  as  senhoras  Yarce,
Mosquera  e  Naranjo.  Além disso,  foi  condenado ao  pagamento  do  equivalente  a  200 salários  mínimos  legais
mensais em vigor em 2004 por danos morais em favor de John Henry, Mónica Dulfary e Sirley Vanessa Yarce e de
20 salários mínimos legais mensais em vigor em 2004 em favor das senhoras Mosquera e Naranjo (cf. Sentença
antecipada proferida pelo Quarto Juizado Criminal da Comarca Especializada de Medellín em 9 de janeiro de 2009.
Expediente de prova, anexo 11 da contestação, folhas 780 a 798). 

213  Na  sentença se  indica  “15  de  julho  de  junho  de  2010”  (Expediente  de  prova,  anexo  10 da
contestação, folha 769), embora o Estado determine que foi 15 de julho (cf. Expediente de mérito, folha 563).

214  A pena aplicada foi de 26 anos e 4 meses de prisão, multa equivalente a 3.300 salários mínimos
legais mensais em vigor e desqualificação de direitos e funções públicas por um período de 20 anos. Também foi
condenado a pagar danos morais no valor de 100 salários mínimos legais mensais em vigor em favor das “pessoas
que possam provar  que têm direito  [a  tanto],  de  acordo  com as  normas  civis”.  A sentença foi  proferida  por
homicídio  de pessoa protegida em detrimento de Ana Teresa Yarce e pela crime de retaliação contra ela e as
senhoras Naranjo e Mosquera (Sentença antecipada proferida pelo Nono Juizado Criminal da Comarca datada em
15 de julho de 2010, supra).

215  Esta declaração foi prestada em 29 de agosto de 2011 perante a UNDH e DIH, Seccional Medellín,
e nela J. A. reconheceu ser o autor intelectual do homicídio da Sra. Yarce por motivo de vingança, em função do
que,  em atenção  às  advertências  da  Sra.  Yarce,  o  Sr.  J.  A.  foi  preso  pelo  Exército  Nacional  (cf. Declaração
juramentada de J. A. prestada à Unidade Nacional de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário datada
de 29 de agosto de 2009. Expediente de prova, anexo 12, caderno 4 da contestação, folhas 1832 a 1837).

216  Cf. Resolução  de  Preclusão  da  Investigação  e  Declaração  de  Extinção da  Ação  Penal  da
Procuradoria-Geral  da Nação, Registro  Nº.  2169 datada de 24 de fevereiro  de 2014, iniciada por ocasião  das
ameaças recebidas pelas líderes comunitárias Ana Teresa Yarce, Mery Naranjo e María del Socorro Mosquera e do
posterior homicídio da Sra. Yarce (Expediente de prova, anexo 12, caderno 4 da contestação, folhas 1956 e 1957).
Quanto aos senhores J. O. e J. H., uma vez que já faleceram, houve a preclusão da investigação desses coautores e
continuaram as diligências da investigação preliminar com a finalidade de identificar os outros coautores.

217  Em 28 de julho de 2014, a Procuradoria procedeu à verificação da possibilidade de decretar a
abertura de um inquérito para ordenar a vinculação legal de outros membros do grupo ilegal Heróis de Granada, e
posteriormente foi decretada a recolha das provas condutoras (cf. Abertura de Instrução da Procuradoria-Geral da
Nação datada de 28 de julho de 2014. Expediente de prova, anexo 12, caderno 5 da contestação, folhas 2094 a
2100).
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tolerância ou falta de prevenção218. Assim sendo, a Corte se vê impedida de examinar a
alegada responsabilidade do Estado a este respeito.

VIII
           MÉRITO

VIII. 1.
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS SENHORAS MOSQUERA, NARANJO E YARCE (Artigos

1219, 5220, 7221, 11222, 17223, 19224, 8225 e 25226 da Convenção Americana)

A. Argumentos da Comissão e das partes

126. A  Comissão considerou que “não decorre d[a] normativa interna colombiana [que
regulamenta] a detenção de possíveis suspeitos durante um estado de comoção interna, e
das  disposições  específicas  da  lei  aplicável  ao  Estado  objeto  deste  assunto,  que  estas
tenham  justificado  detenções  sem  a  ordem  de  uma  ‘autoridade  judicial  competente’”.
Acrescentou que não há evidência de que as senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce tenham
sido “surpreendidas  inflagranti, ou sob alguma circunstância de ‘urgência insuperável’ que

218  Diante  da  Corte,  Luisa  María  Escudero  apresentou  uma  declaração,  na  qual  narrou  o  fato,
indicando que aconteceu no dia 13 de fevereiro. Em sua descrição, recorda que no momento do acontecido ela
percebeu que os atacantes eram “homens armados”, mas que apenas alguns meses depois (sem esclarecer por que
meios) “escutou” que haviam sido “soldados” e “policiais” (Cf. Declaração de Luisa María Escudero datada de 9 de
junho de 2015. Expediente de mérito, folhas 1995 a 1996).  
219  O  artigo  1º  da  Convenção  declara  a  respeito:  “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.”
220  O artigo 5 da Convenção prevê a esse respeito: “1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite
sua integridade física, psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis,
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade
inerente ao ser humano”.
221  O artigo 7 da Convenção declara a esse respeito: “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”.
222  O artigo 11 da Convenção exprime: “1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao
reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida
privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou
reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas”. 
223  O  artigo  17  da  Convenção  declara  a  esse  respeito:  “1.  A  família  é  o  elemento  natural  e
fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”.
224  O artigo 19 da Convenção Americana declara: “Toda criança tem direito às medidas de proteção
que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado”.
225  O artigo 8 do tratado estabelece que: “1. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida, com as devidas
garantias  e  dentro  de  um  prazo  razoável,  por  um  juiz  ou  tribunal  competente,  independente  e  imparcial,
estabelecido anteriormente por lei; na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se
determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outro natureza.”
226  O artigo 25 da Convenção indica a esse respeito: “1. Toda pessoa tem direito a um recurso
simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja
contra  atos  que  violem  seus  direitos  fundamentais  reconhecidos  pela  constituição,  pela  lei  ou  pela  presente
Convenção, mesmo quando essa violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas
funções oficiais.”
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justificasse sua detenção” e que também não há elementos que indiquem que a detenção foi
estritamente necessária ou que teve ligação com a declaração de comoção interna. 

127. A  Comissão  considerou  que  “existem  elementos  suficientes  para  concluir  que  a
detenção  arbitrária  das  senhoras  Naranjo,  Mosquera  e  Yarce  também  constituiu  uma
violação da sua integridade psicológica e moral”, uma vez que “pressupõe razoavelmente
que as defensoras sofreram medo e angústia em face da incerteza quanto à privação de sua
liberdade”. Declarou ainda que “[os] familiares [das senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce]
sofreram com a incerteza de sua detenção arbitrária, sua ausência do lar e as constantes
ameaças à sua segurança”, o que também afetou sua integridade pessoal, que por sua vez
teria sido agravada pela impunidade. Concluiu no Relatório de Mérito que foram violados o
artigo 7, incisos 1 e 3 da Convenção e seu artigo 5.1, em relação com o artigo 1.1 do
tratado.  Na  audiência  pública  e  nas  suas  observações  finais  escritas,  argumentou  a
"ilega[lidade]" das detenções e referiu-se ao artigo 7.2 da Convenção.

128. As  representantes afirmaram que a detenção das senhoras Mosquera, Naranjo e
Yarce foi  "sem mandado judicial,  sem a existência  de uma situação  de flagrante delito,
[nem] das condições [ou] motivos estabelecidos pela [l]ei colombiana". Afirmaram que o
direito  à  liberdade  pessoal  foi  violado  pelos  autores  da  detenção  e  por  funcionários  da
Procuradoria,  ao  não  ordenarem a  soltura  imediata  ao  constatarem a  irregularidade  da
detenção e, pelo contrário, ao submeterem as mulheres citadas a um processo, apesar de
não  haver  indícios  mínimos  para  tanto,  e  ao  arquivarem a investigação  apenas  após  6
meses. Por este último ponto, argumentaram também a violação do "direito às garantias
judiciais  e  ao  devido  processo"227. Entenderam  que  "a  ilegalidade  da  detenção  [...],  a
arbitrariedade das autoridades judiciais ao manterem a prisão [...] e as condições de higiene
e salubridade em que permaneceram" as líderes "durante os 11 dias" constituíram atos que
violaram o artigo 7 da Convenção. 

129. Afirmaram também que "os acontecimentos que enquadraram a detenção arbitrária,
a qualificação infundada como 'guerrilheiras', os maus tratos verbais" dos membros da Força
Pública e a "situação difícil" que viveram durante a detenção, "em condições higiênicas e
sanitárias inadequadas [...], marcaram negativamente as suas vidas e as das suas famílias",
o que constitui uma violação do direito à integridade pessoal. 

130. As representantes também alegaram a violação do direito à honra e à dignidade,
considerando que foram os agentes públicos "que deram origem à estigmatização a que as
líderes foram submetidas".  Também observaram que a detenção das senhoras "teve um
impacto negativo e grave em seus filhos, impedindo[-os] de ter um desenvolvimento e bem-
estar adequado[s]".  Explicaram que a ausência  das mulheres de seus lares durante sua
detenção "influenciou negativamente a unidade e o bem-estar dos membros individuais das
famílias,  especialmente  [...]  os  meninos  e  [as]  meninas".  Argumentaram que  o  Estado
violou o direito à proteção da família e os direitos da criança. 

227  No escrito de petições e argumentos, essa alegação foi incluída sob o título "Responsabilidade do
Estado pela violação do Direito às Garantias Judiciais e à Proteção Judicial, em relação ao Artigo 1.1 da Convenção
Americana e ao Artigo 7.b e 7.c da Convenção de Belém do Pará". No entanto, para além do que foi assinalado,
nesse ponto as representantes, no que se refere à privação de liberdade das senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce,
não apresentaram fundamentos precisos quanto à hipotética violação das regras referidas no referido título. 
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131. Por seu lado, o  Estado sustentou que não é responsável pela violação do direito à
liberdade pessoal das senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera. Indicou que, na época dos fatos,
o sistema jurídico colombiano consagrava a "[d]etenção [a]dministrativa [p]reventiva" como
a possibilidade de que "prisões possam ser realizadas sem um mandado prévio de uma
autoridade judicial no contexto de um estado de comoção interna". Ressaltou que isso era
apropriado, de acordo com os regulamentos internos, "quando se verificasse uma urgência
insuperável e a necessidade de proteger um direito fundamental em grave perigo ou perigo
iminente". Em suma, alegou que a detenção foi feita: a) por razões bem fundamentadas,
uma vez que a polícia agiu "de acordo com informações fornecidas por dois cidadãos, que
afirmaram que [...] Yarce, [...] Naranjo e [...] Mosquera faziam parte dos grupos rebeldes
[...] e [...] pretendiam deixar as suas residências para escapar à ação da justiça", o que "foi
registrado na Ata de 12 de novembro de 2002"; b) em conformidade com o critério da
necessidade, uma vez que tratava de "garantir [o] comparecimento ao processo judicial e
evitar possível impacto sobre a convivência pacífica no setor"; c) informando as supostas
vítimas sobre os motivos de sua detenção de acordo com as constâncias das atuações da
investigação identificada como Registro 631.609; e d) colocando as detentas "à disposição
do Procurador de Justiça de Turno", conforme as constâncias do Registro 631.609, sendo
elas postas em liberdade e processadas dentro de um prazo razoável.

132. Quanto à integridade pessoal, o Estado argumentou que não é responsável por tal
violação. Afirmou que "no expediente internacional não há provas de que durante a captura
[das três alegadas vítimas] foram realizados atos de violência contra elas". Acrescentou que
não há quaisquer elementos comprovatórios relativos às alegadas condições inadequadas de
detenção, e que estas não foram denunciadas em âmbito interno. Além disso, considerou
que "o processo levado a cabo pelo crime de rebelião não pode ser considerado [per se]
uma violação [do] direito à [proteção da] honra e [da] dignidade, e que não resulta do
conjunto  de  provas  que  os  funcionários  do  Estado  tenham  estigmatizado  as  alegadas
vítimas".  Por  último,  argumentou  que  não  é  responsável  pela  violação  dos  direitos  às
garantias judiciais e à proteção judicial. 

B. Considerações da Corte

B.1. Consideração preliminar

133. Antes de examinar os argumentos apresentados,  a Corte considera adequado fazer
referência à alegada violação do artigo 27 da Convenção por parte das representantes. 

134. As  representantes explicaram que "[n]o momento dos fatos" estava em vigor um
"estado  de  comoção  interna",  e  que  com  base  em tanto  se  "ordenou  a  realização  de
operações militares [na Comuna 13,] que ignoraram as garantias mínimas referidas [n]o
artigo 27 da Convenção". Afirmaram que "o direito internacional proíbe que, mesmo nestas
circunstâncias, direitos fundamentais como a vida, a integridade e a liberdade pessoal sejam
violados e ignorados".  Consideraram que o Estado,  ao "suspen[der]  de  jure e  de  facto"
certos "direitos que não podiam ser suspensos", violou o referido artigo.

135. Sustentaram que, por conseguinte, em relação às senhoras Ospina, Naranjo, Yarce e
Mosquera, "a violação do seu [d]ireito à [i]ntegridade [p]essoal e à [l]iberdade pessoal, por
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ocasião das atividades realizadas durante a Operação Orión, constituiu uma violação a[o]
número 2) do artigo 27" da Convenção. A  Comissão não alegou a violação desse artigo;
porém,  de  acordo  com o  que  assinalou  este  Tribunal,  as  alegadas  vítimas  ou  os  seus
representantes podem invocar outros direitos para além dos incluídos na apresentação do
caso, com base nos fatos apresentados em tal ato e incluídos no Relatório de Mérito228. 

136. A Corte considera que os argumentos sobre a alegada violação autônoma do artigo 27
da Convenção Americana estão relacionados com a violação de certos direitos das alegadas
vítimas  no  decurso  da  suspensão  de  garantias.  Portanto,  este  Tribunal  analisará  as
consequências legais relacionadas com a declaração de "comoção interna" quando relevante
para a avaliação das alegadas violações de direitos convencionais, em particular em relação
à privação de liberdade das alegadas vítimas. Por outro lado, a Corte esclarece que não se
pronunciará de uma forma geral sobre se as operações militares foram ou não realizadas em
conformidade com a Convenção, sem prejuízo de ter em conta o contexto do caso (supra
pars. 76 a 99). 

137. Em  seguida,  este  Tribunal  analisará  os  argumentos  sobre  a  suposta  violação  da
liberdade pessoal em detrimento das senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce. Além disso, no
que lhe diz respeito, examinará também as alegações de supostas violações aos direitos à
integridade pessoal, ao direito à honra e à dignidade, à proteção da família e aos direitos da
criança, bem como às garantias e proteção judiciais.

B.2. Direito à liberdade pessoal

B.2.1. Considerações gerais

138. Em sua  jurisprudência,  a  Corte  indicou  que  "o  conteúdo  essencial  do  artigo  7  da
Convenção Americana é a proteção da liberdade do indivíduo contra qualquer interferência
arbitrária ou ilegal do Estado229". Explicou também que esta regra

tem dois tipos de regulamentos bem diferenciados, um geral e outro específico. O geral encontra-se
no primeiro número: "[t]oda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais". Por sua vez, a
específica  é composta por uma série  de garantias  que protegem o direito  a não ser privado da
liberdade ilegalmente (artigo 7.2) ou arbitrariamente (artigo 7.3), a conhecer as razões da detenção
e  as  acusações  apresentadas  contra  o  detido  (artigo  7.4),  ao  controle  judicial  da  privação  de
liberdade (artigo 7.5) e a contestar a legalidade da detenção (artigo 7.6). Qualquer violação dos
números 2 a 7 do artigo 7 da Convenção implicará necessariamente a violação do artigo 7.1 da
mesma230.

139. A Corte observou que 

228  Cf. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Peru, supra, par. 155, e Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la
Cruz e seus Membros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C Nº.
305, par. 204. 

229  Cf. Caso  "Instituto  de  Reeducación  del  Menor"  Vs.  Paraguai.  Exceções  Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 2 de setembro de 2004. Série C Nº. 112, par. 223, e Caso Herrera Espinoza e
outros Vs. Equador, supra, par. 131.

230  Cf. Caso  Chaparro  Álvarez  e  Lapo  Íñiguez. Vs.  Equador.  Exceções  Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2007. Série C Nº. 170, pars. 51 y 54, e  Caso Espinoza
Gonzáles Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 20 de novembro de 2014.
Série C Nº. 289, par. 106.
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ao  referir-se  à[s]  Constituição[ões]  e  às  leis  estabelecidas  "de  acordo  com elas",  o  estudo  do
cumprimento  do  Artigo  7.2  da  Convenção  implica  o  exame  do  cumprimento  dos  requisitos
estabelecidos tão especificamente quanto possível e "de antemão" nesse ordenamento em termos
das "causas" e "condições" da privação da liberdade física. Se a normativa interna, tanto no aspecto
material quanto no formal, não for observada ao privar uma pessoa de sua liberdade, tal privação
será ilegal e contrária à Convenção Americana, à luz do artigo 7.2231. 

140. Em relação à alegada arbitrariedade referida no artigo 7.3 da Convenção, a Corte
estabeleceu que "ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento por causas e
métodos que, embora qualificados como legais, possam ser considerados incompatíveis com
o  respeito  aos  direitos  fundamentais  do  indivíduo  por  serem,  entre  outras  coisas,
irrazoáveis, imprevisíveis ou pouco proporcionais"232. Nesse sentido, a arbitrariedade referida
no artigo 7.3 da Convenção tem conteúdo jurídico próprio, cuja análise, em princípio, só é
necessária no caso de detenções consideradas legais233. No entanto, como já expressou este
Tribunal, 

exige-se que a lei interna, o procedimento aplicável e os princípios gerais explícitos ou implícitos
correspondentes  sejam,  em si  mesmos,  compatíveis  com a Convenção234.  Assim,  o  conceito  de
"arbitrariedade" não deve ser equiparado ao de "contrário à lei", mas deve ser interpretado de forma
mais ampla para incluir elementos de incorreção, injustiça e imprevisibilidade235.

141. Por  outro  lado,  este  Tribunal  enfatiza  que  já  levou  em  consideração  a  "opinião
convergente" dos "organismos internacionais de proteção dos direitos humanos" quanto a
que, nas palavras da Corte, "a proibição da privação arbitrária da liberdade é um direito não
derrogável  e  não  susceptível  de  suspensão",  inclusive  "durante  um  conflito  armado
interno"236, ou em outras circunstâncias, como quando a privação de liberdade é praticada
por razões de segurança pública.  

142. Deve-se  recordar  que  os  fatos  do  presente  caso  se  inserem no  contexto  de  um
conflito  armado  interno.  No  entanto,  embora  a  Comissão  e  as  representantes  tenham
mencionado o direito internacional humanitário237, não parece que este permita uma melhor

231  Cf. Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez. Vs. Equador,  supra, par.  57,  e  Caso J.  Vs. Peru.
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2013. Série C Nº. 275, par. 126.

232  Cf. Caso  Gangaram Panday  Vs.  Suriname.  Mérito,  Reparações  e  Custas.  Sentença de  21  de
janeiro de 1994. Série C Nº. 16, par. 47, e Caso Galindo Cárdenas e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 02 de outubro de 2015. Série C Nº. 301, par. 198.

233  Cf., no mesmo sentido, Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador, supra, pars. 93 e 96,
e  Caso Wong Ho Wing Vs. Peru. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de junho de
2015. Série C Nº. 297, par. 238.

234  Cf. Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador, supra, par. 91, e Caso Wong Ho Wing Vs.
Peru, supra, par. 238.

235  Cf. Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador, supra, par. 92, e Caso Wong Ho Wing Vs.
Peru, supra, par. 238.

236  Cf. Caso Osorio Rivera e Familiares Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 26 de novembro de 2013. Série C Nº. 274, par. 120.
237  A  Comissão  declarou  que  "os  fatos  ocorreram  no  contexto  do  conflito  armado  interno
colombiano" e que "[e]m consequência" considerou procedente "analisar [...] as reivindicações das partes à luz
[...]  das  disposições  pertinentes  da  Convenção  Americana  e  do  direito  internacional  humanitário".  As
representantes também afirmaram a relevância do direito internacional humanitário, afirmando que este caso "é
para que a verdade seja conhecida sobre as graves violações sofridas por cinco mulheres defensoras dos direitos
humanos,  [...]  mediante  o  uso  e  o  abuso  da  força  e  do  poder  militar,  em  violação  de  normas  do  direito
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compreensão ou determinação das obrigações estatais relativas à detenção das alegadas
vítimas do que a que decorre da Convenção Americana. Nesse sentido, não há razão para
considerar  o  direito  internacional  humanitário,  na  medida  em que  o  Estado  não  tentou
invocá-lo para justificar as detenções e, em comparação com ele, as normas da Convenção
Americana contêm garantias mais específicas e protetoras do direito à liberdade pessoal.

143. Enfim,  é  relevante  que  a  Corte  passe  a  examinar  a  alegada  ilegalidade  e
arbitrariedade da privação de liberdade das senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce, uma vez
que, segundo mencionaram a Comissão e as representantes, elas teriam sido detidas sem
um mandado e sem qualquer flagrante delito ou circunstância de "urgência insuperável".
Isso, segundo manifestaram, teria por sua vez resultado em uma detenção arbitrária, uma
vez que elas não foram imediatamente libertadas quando a irregularidade da detenção foi
estabelecida, e foram submetidas a um processo para resolver sua situação jurídica sem
determinar a existência de elementos mínimos de prova para tanto. 

144. Por  essa  razão,  é  necessário  expor  o  marco  normativo  interno  relevante  e,  em
seguida, a análise da Corte sobre as supostas violações. 

B.2.2. Marco normativo interno relevante

145. A Constituição Política de 1991, em vigor em 2002, no seu artigo 28 assinala, no
trecho relevante: 

Todas as pessoas são livres. Ninguém pode ser molestado na sua pessoa ou família, nem reduzido a
prisão ou captura, nem detido, nem seu domicílio registrado, exceto com mandado por escrito de
autoridade judiciária competente, com as formalidades legais e por razão previamente definida por
lei.

A pessoa detida preventivamente será apresentada ao juiz competente no prazo de trinta e seis
horas, para que o juiz possa tomar a decisão correspondente no termo fixado pela lei.

146. Por outro lado, o artigo 213 da Constituição, no trecho pertinente, determina que 

[e]m  caso  de  grave  perturbação  da  ordem  pública  que  ameace  iminentemente  a  estabilidade
institucional, a segurança do Estado ou a convivência de cidadãos, e que não possa ser impedida
pelo  uso  dos  poderes  ordinários  das  autoridades  policiais,  o  Presidente  da  República,  com  a
assinatura de todos os ministros, poderá declarar Estado de Comoção Interna [...].

147. De acordo com a Constituição Política,  a Lei  137 de 1994238,  que "regula [...]  os
Estados  de Exceção" na Colômbia,  em seu artigo 15 estabelece que "não será possível
[...s]uspender  os  direitos  humanos  nem as  liberdades  fundamentais;  [...i]nterromper  o
funcionamento  normal  dos  ramos  do  poder  público  nem  dos  órgãos  do  Estado[,  nem
s]uprimir nem modificar os órgãos nem as funções básicas de acusação e julgamento". O
artigo 38 dessa lei estabelece que "[d]urante o Estado de Comoção Interna, o Governo"
pode, em certas "circunstâncias", "agir [...] sem um mandado de um oficial de justiça" na

internacional humanitário". Apesar destas afirmações, nem a Comissão nem as representantes explicaram de que
forma o direito internacional humanitário seria relevante, tendo em conta a sua especificidade na matéria, para
interpretar o alcance das normas ou obrigações convencionais que alegam ter sido violadas no caso em apreço.

238  Cf. Lei Nº. 137 publicada no Diário Oficial 41379 datada de 3 de junho de 1994 (Expediente de
prova, anexo 39 da contestação, folhas 4466 a 4486).
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"apreensão  preventiva"  de  pessoas.  Esta  norma,  na  parte  relevante  do  seu  texto,  foi
declarada "exequível" pela Corte Constitucional por não ser contrária aos artigos 28.2 e 32
da Constituição Política239. No trecho relevante, o referido artigo 38 indica:

Faculdades. Durante o Estado de Comoção Interna, o Governo terá [...] a faculdade de tomar as
seguintes medidas: [...]

(f) Ordenar, com mandado de autoridade judiciária competente, a apreensão preventiva de pessoas
de  quem se  tenha indício  da  participação  ou  de  planos  de  participação  na  prática  de  infrações
relacionadas com as causas da perturbação da ordem pública.

Quando  houver  circunstâncias  de  urgência  insuperáveis  e  for  necessário  proteger  um  direito
fundamental  em perigo  grave  e  iminente,  a  autorização  judicial  previamente  escrita  poderá  ser
comunicada verbalmente. 

Quando surgirem as circunstâncias indicadas no inciso anterior e for impossível exigir autorização
judicial,  poderá  ser  tomada  uma  providência  sem  ordem do  oficial  de  justiça.  O  indivíduo  em
apreensão  preventiva  deverá  ser  colocado  à  disposição  de  um  procurador  de  justiça  o  mais
rapidamente possível e, em qualquer caso, nas vinte e quatro horas seguintes, para que este possa
tomar  a  decisão  correspondente  no  prazo  de  trinta  e  seis  horas.  Neste  caso,  a  Inspetoria
(Procuraduría)  deverá  ser  informada  do  ato  e  das  razões  de  tal  ação,  para  o  que  for  de  sua
competência. 

148. De acordo com os artigos 213 e 214 da Constituição, os estados de exceção são
regulados  por  decretos  legislativos.  No  âmbito  do  presente  caso,  foi  emitido  o  Decreto
Legislativo Nº. 1837 datado de 11 de agosto de 2002 por meio do qual a República da
Colômbia "[d]eclar[ou] Estado de Comoção Interna em todo o território nacional, por um
prazo de noventa (90) dias corridos, contados a partir [da] vigência do [mesmo] decreto",
que "vigor[ou] a partir da data de expedição"240, e que foi posteriormente prorrogado por um
prazo igual contado "a partir de 9 de novembro de 2002"241.

149. Para além disso, expediu-se o Decreto Nº. 2002 publicado em 11 de setembro de
2002242, que em seu artigo 3 regulamentava a captura sem autorização judicial sob o estado
de comoção interna, mencionando entre outros a causa da "urgência insuperável"243.

B.2.3. Exame da privação de liberdade das supostas vítimas

239  Cf. Corte Constitucional,  Sentença C-179/94 datada de  13 de abril  de 1994 (Expediente  de
prova, anexo 40 da contestação, folhas 4488 a 4738).

240  Cf. Decreto Nº. 1837 datado de 11 de agosto de 2002, artigos 1 e 4, supra.

241  Cf. Decreto Nº. 2555 datado de 8 de novembro de 2002, artigo 1, supra. 

242  Cf. Decreto Nº. 2002 de 11 de setembro de 2002, supra.
243  De acordo com a sentença C-1024/02, de 26 de novembro de 2002, da Corte Constitucional da
Colômbia  (Expediente  de  prova,  anexo  41  da  contestação,  folhas  4740  a  4955),  o  referido  artigo  3  indicava:
"Captura sem autorização judicial. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a captura do suspeito será feita sem
mediação de autorização judicial quando existam circunstâncias que impossibilitem o seu requerimento, desde que
haja urgência insuperável e a necessidade de proteger um direito fundamental em perigo grave ou iminente. A
autoridade que efetue a captura deve fazer um registro em um livro especial, indicando a data, a hora, o local e o
motivo da captura, bem como os nomes das pessoas afetadas pela medida. O capturado deverá ser colocado à
disposição de um procurador de justiça tão cedo quanto permitam as circunstâncias do fato e, em qualquer caso, nas
vinte e quatro (24) horas seguintes, para que aquele possa tomar a decisão correspondente no prazo de trinta e seis
(36) horas. Quando a captura tiver sido efetuada nos termos indicados neste artigo, a autoridade que a efetuou
deverá  informar  a  Inspetoria-Geral  da  Nação  sobre  o  fato  e  as  razões  que  motivaram tal  ação,  por  meio  da
apresentação do respectivo registro". 
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150. Em relação ao exposto, cabe mencionar, em primeiro lugar, que a apreensão das
supostas  vítimas  ocorreu  no  contexto  de  estado  de  comoção  interna  declarado  pela
Colômbia.  Em segundo lugar,  que  o sistema jurídico  em vigor  naquela  data  estava em
conformidade com a Constituição Política de 1991, Lei Nº. 137 de 1994, que regulamenta os
estados de comoção interna, bem como os Decretos Nº. 1837, Nº. 2002 e Nº. 2001, todos
de 2002. 

151. Em terceiro lugar, este Tribunal observa, por um lado, em relação à sentença C-802-
02, que a Corte Constitucional afirmou que os decretos “de desenvolvimento” de um estado
de comoção interna devem estar “direta e especificamente relacionados” com os motivos da
declaração,  expressos  nos  decretos  declaratórios  pertinentes.  Por  outro  lado,  que  na
sentença C-1024/02, a Corte Constitucional244 declarou inexequíveis diversas disposições do
Decreto Nº. 2002 de 2002, incluindo as que regulavam a apreensão sem mandado judicial.
Essa sentença foi proferida em 26 de novembro de 2002 e não teve efeitos retroativos,
portanto não teve qualquer impacto nos acontecimentos relacionados à captura e privação
de liberdade das três líderes, que ocorreram em 12 de novembro do mesmo ano.

152. Da normativa vigente no momento dos fatos, emerge que uma captura poderia ser
realizada sem autorização judicial em casos de urgência insuperável, a fim de proteger um
direito fundamental em perigo e somente se fosse impossível requerer a autorização judicial.
Compete ao Tribunal determinar se estes pontos foram satisfeitos à luz do artigo 7.2 da
Convenção.

153. Os fatos demonstram claramente que as senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce foram
capturadas durante o estado de comoção interna e após a execução da Operação Orión. A
apreensão baseou-se nas declarações de duas pessoas que indicavam que essas senhoras
eram "milicianas" e que iriam deixar as suas moradias. O "relatório de retenção" indica que
foram  recebidas  informações  "de  [dois]  moradores  do  setor",  que  afirmaram  que  as
senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera eram "milicianas" e que "estavam mudando de local de
[r]esidência" porque "i[ri]am bater nelas"245. Após a detenção, um dos dois vizinhos afirmou
que as mulheres tinham "utiliza[do] as [f]orças vivas do bairro para impedi-lo de pertencer à
[JAC]". Ele também declarou que “não […] conhec[ia] nenhuma ação criminosa” por parte
de Yarce, Naranjo e Mosquera246, mas que “alguma amizade [...] deve[ria] existir” entre as
mulheres e as milícias,  porém que não as viu operando “ativamente”247.  Por sua vez, o
segundo  morador  em  questão  declarou  que  não  tinha  conhecimento  direto  dos  fatos
alegados, uma vez que estes provinham de boatos públicos, e que ele não sabe de nada
diretamente, mas que o primeiro morador é que sabia. À luz do exposto, o 40º Procurador

244  Cf. Sentença C-1024/02 de 26 de novembro de 2002, supra. 

245  Cf. Relatório de retenção emitido pelo Comandante de Esquadra datado de 12 de novembro de
2002, supra.

246  Cf. Procuradoria-Geral  da  Nação.  Unidade  de  Procuradorias  Delegadas  perante  os  Juízes
Criminais Especializados da Comarca de Medellín. Registro 631601. Resolução datada de 21 de novembro de 2002
sobre a “situação jurídica” das senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce (Expediente de prova, anexo 35 do Relatório
de Mérito, folhas 144 a 155).

247  Cf. Declaração perante a Procuradoria-Geral da Nação, Unidade Delegada perante os Juízes Criminais
Especializados da Comarca, Décima-Sexta Procuradoria, datada de 19 de novembro de 2002 (Expediente de prova,
anexo 37, Caderno 3 da contestação, folhas 4273 a 4277).
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de Justiça Especializado, na Resolução de Situação Jurídica emitida em 21 de novembro de
2002,  expôs  a  existência  de  um  “vazio  probatório  absoluto”  nas  declarações  dos  dois
informantes e sustentou que “o boato público não é um meio de prova admitido por lei”.
Finalmente, determinou “[não] emitir medida de detenção preventiva” contra as mulheres
“por falta de provas sérias, verazes e contundentes”, e ordenou a sua “liberdade imediata” e
“emi[tir] o correspondente alvará de soltura”248. O 84º Procurador de Justiça, na Resolução
datada de 22 de maio de 2003, determinou a preclusão da investigação e o arquivamento do
expediente (supra par. 114). 

154. De  acordo  com  a  legislação  em  vigor  no  momento  dos  acontecimentos  e  em
conformidade com o artigo 3 do Decreto Legislativo Nº. 2002 de 2002 (supra par. 149), a
detenção podia ocorrer no contexto de estados de comoção interna e não exigia autorização
judicial  prévia  em casos nos quais houvesse “urgência insuperável”  e a “necessidade de
proteger um direito fundamental” que se encontrasse em “perigo grave ou iminente”, e em
que  não  se  pudesse  recorrer  à  autoridade  judicial.  Nesse  cenário,  as  senhoras  Yarce,
Naranjo e Mosquera foram apreendidas. 
 
155. Quanto  à  “detenção administrativa  preventiva”,  a  perita  Magdalena  Inés  Correa
Henao argumentou que este cenário estava contemplado no mês de novembro de 2002 no
sistema jurídico  colombiano e que seu cumprimento não requer “a plena verificação dos
fatos”  que  lhe  dão  origem  “pelas  mesmas  características  que  a  medida  possui”.  Ela
acrescentou que, ainda que a sentença C-1024-02 tenha declarado, nas palavras da perita
"contrários  à  Constituição  alguns  preceitos”  do Decreto  Nº.  2002 datado  de 2002,  esta
declaração teve efeitos “para o futuro”249. Este Tribunal observa que, na sentença C-1024-
02, a Corte Constitucional não se pronunciou sobre os efeitos temporais de vários artigos do
Decreto Nº. 2002, inclusive sobre o artigo 3, que foram declarados inexequíveis na mesma
decisão250.

156. Com relação à “urgência insuperável”, a Corte observa que os oficiais do exército e
da polícia nacional levaram a cabo a apreensão com base em informações de dois moradores
do bairro que disseram que as três mulheres iriam abandonar suas moradias e escapar da
justiça. No entanto, de acordo com os fatos, elas permaneciam em suas casas no momento
da detenção, e não está claro que iriam cometer um crime ou colocar em grave perigo um
direito fundamental, conforme era exigido pela normativa em vigor. Este Tribunal adverte
que não resulta das provas apresentadas que, no presente caso, a situação apresentada
constitua indício suficiente para justificar a detenção sem mandado judicial, tal como era
permitido  pela  normativa  colombiana.  Precisamente,  o  40º  Procurador  de  Justiça
Especializado,  que  tinha  conhecimento  do  assunto,  considerou  que  a  declaração  do
informante não era uma prova idônea, somado ao fato de a informação dos declarantes ser
baseada em "rumores públicos", e apontou a existência de um "vazio probatório absoluto".
Consequentemente, a Corte considera que o Estado não observou os requisitos previstos na
legislação  interna  relativos  à  existência  de  uma  "urgência  insuperável"  e  de  elementos

248  Cf. Procuradoria-Geral  da  Nação,  Resolução  datada de  21  de  novembro  de  2002 sobre  a  “situação
jurídica” das senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce (Expediente de prova, anexo 35 do Relatório de Mérito, folhas
144 a 155).
249  Perícia de Magdalena Inés Correa Henao apresentada à Corte Interamericana na audiência pública
realizada em 26 de junho de 2015.

250  Cf. Sentença C-1024/02 de 26 de novembro de 2002, supra.
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suficientes  para  determinar  que  existia  um  perigo  grave  ou  iminente  a  um  direito
fundamental que justificasse uma apreensão administrativa preventiva, o que constitui uma
violação do artigo 7.2 da Convenção.

157. Com base no acima exposto, foi constatada a ilegalidade da apreensão das senhoras
Mosquera, Naranjo e Yarce. Cabe agora à Corte examinar se, nos termos do artigo 7.3 da
Convenção, houve arbitrariedade adicional àquela decorrente da ilegalidade indicada251.

158. Apesar de a detenção ter ocorrido em um contexto de estado de comoção e depois da
Operação  Orión,  não  foi  apresentada  a  este  Tribunal  qualquer  prova  que  evidencie  a
existência  de  um  ato  que  forneça  motivação  suficiente  para  as  alegadas  finalidade,
idoneidade,  necessidade  e  proporcionalidade  da  privação  de  liberdade  sofrida  pelas  três
supostas  vítimas  durante  os  nove  dias  em  que  permaneceram  detidas.  Com  efeito,  a
Resolução do Procurador de Justiça Especializado datada de 13 de novembro de 2002, pela
qual ordenou a abertura do processo e no ponto resolutivo terceiro deixou à disposição do
Procurador de Justiça as mulheres detidas nas celas da SIJIN com uma ordem de prisão para
serem levadas à prisão feminina El Buen Pastor na cidade de Medellín, não indica qualquer
fundamento ou justificativa para terem sido privadas de sua liberdade.  O terceiro ponto
resolutivo, assim como o restante do texto da referida Resolução, não estabeleceu base
suficiente  para  justificar  a  suposta  necessidade  da  medida,  dado  que  não  explica,  nem
tampouco fornece à Corte qualquer outro meio de prova pelo qual teria sido necessário que
as detentas fossem privadas de sua liberdade. Também não indicou a existência de outras
medidas  menos  prejudiciais  à  luz  das  condições  em que  ocorreu  a  apreensão.  A  este
respeito,  a  Corte  considerou  que  "qualquer  restrição  à  liberdade  que  não  contenha
motivação  suficiente  para  permitir  uma  avaliação  do  cumprimento  das  condições
estabelecidas será arbitrária e, portanto, violará o artigo 7.3 da Convenção"252. Portanto,
durante toda a duração da privação de liberdade das três senhoras, a mesma foi arbitrária. 

B.2.4. Conclusão

159. Tendo em conta o acima exposto, este Tribunal conclui que a privação de liberdade
das  senhoras  Mosquera,  Naranjo e  Yarce foi  ilegal  e  arbitrária,  na  medida  em que não
respeitou as normas internas em vigor na Colômbia no momento dos fatos, nem teve uma
motivação suficiente  para justificar  a sua detenção. Portanto,  a Corte considera que, no
presente caso, o Estado violou o direito à liberdade pessoal consagrado nos artigos 7.1, 7.2
e 7.3 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo tratado, em detrimento
das senhoras María del Socorro Mosquera Londoño, Ana Teresa Yarce e Mery del Socorro
Naranjo Jiménez.

B.3. Integridade pessoal e direito à honra e à dignidade 

251  De acordo com a jurisprudência da Corte, toda privação ilegal de liberdade implica um grau de
arbitrariedade, que está incluído nessa ilegalidade. Nesse sentido, ver Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez. Vs.
Equador, supra, par. 96. 

252  Cf. Caso García Asto e Ramírez Rojas Vs. Peru. Sentença de 25 de novembro de 2005. Série C Nº.
137, par.  128, e  Caso  Argüelles  e outros Vs. Argentina.  Exceções Preliminares,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C Nº. 288, par. 120.
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160. A Comissão e as representantes alegaram a violação do artigo 5.1 da Convenção,
tendo em conta o fato de a detenção ilegal e arbitrária ter causado impacto psicológico e
moral às supostas vítimas, devido ao medo, angústia e incerteza que sentiram durante a sua
privação de liberdade, bem como às condições higiênicas e insalubres em que foram detidas
e por não terem podido ver os seus familiares. Além disso, as representantes alegaram que,
ao  serem  apontadas  como  "milicianas"  ou  "guerrilheiras",  as  supostas  vítimas  foram
estigmatizadas, o que afetou sua reputação, honra e dignidade, e que foram colocadas na
mira dos grupos armados.

161. A Corte considera que as alegações da Comissão e das representantes se referem a
condições genéricas da detenção e não a circunstâncias particulares que demonstrem um
impacto sobre o direito à integridade pessoal.

162. Não obstante o acima exposto, este Tribunal observa que, na época da detenção das
supostas vítimas, vivia-se um conflito armado no qual, por um lado, as mulheres estavam
em uma condição vulnerável e, por outro, os defensores dos direitos humanos eram objetos
de  ameaças,  perseguição  e  estigmatização.  Nesse  sentido,  a  Relatora  Especial  sobre  a
situação  dos  defensores  dos  direitos  humanos  destacou  em  seu  relatório  que  "grupos
paramilitares  não  desmobilizados  e  novos  grupos  armados  ilegais  também  fizeram
campanhas  de  difamação  contra  os  defensores  dos  direitos  humanos,  obstruindo  seu
trabalho"253. Além disso, a Relatora indicou que foi “inform[ada] repetidamente [...] sobre
procedimentos penais abertos sem fundamento contra defensores dos direitos humanos por
crimes contra a ordem constitucional ("rebelião") e a segurança pública ("terrorismo"), com
base em relatórios de [...] testemunhas nada confiáveis"254 e declarou que esta tendência
era muito prejudicial para o trabalho dos defensores.

163. No presente caso, as senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce foram detidas de forma
ilegal e arbitrária ao serem apontadas por dois vizinhos como "milicianas ou guerrilheiras",
permanecendo privadas de liberdade por nove dias, período durante o qual foi aberto um
processo penal  baseado em declarações de testemunhas pouco confiáveis  com base em
"boatos  públicos",  embora,  por  fim,  não  tenha  sido  encontrada  nenhuma  base  ou
justificativa para sua acusação. Diante do exposto, esta Corte considera que a situação em
questão afetou o exercício do trabalho delas como defensoras de direitos humanos, dado
que na comunidade onde trabalhavam foram identificadas como colaboradoras da guerrilha
e estigmatizadas, o que as expôs a ameaças, insultos e práticas humilhantes.

164. Consequentemente, a Corte considera que o Estado é responsável pela violação do
direito à integridade pessoal e do direito à honra e à dignidade consagrados nos artigos 5.1
e  11.1  da  Convenção  Americana,  em relação  com o  artigo  1.1  do  mesmo tratado,  em
prejuízo  das  senhoras  María  del  Socorro  Mosquera  Londoño,  Mery  del  Socorro  Naranjo
Jiménez e Ana Teresa Yarce.

253  Cf. Nações Unidas, Relatório da Relatora Especial sobre a situação dos defensores dos direitos
humanos datado de 1º de março de 2010, Doc. A/HRC/13/22/Add.3, supra, pág. 12. 

254  Nações Unidas,  Relatório  da  Relatora Especial  sobre a situação  dos  defensores  dos direitos
humanos datado de 1º de março de 2010, Doc. A/HRC/13/22/Add.3, supra, pág. 14.
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B.4. Garantias Judiciais e Proteção Judicial

165. A Corte estabeleceu que, de acordo com a Convenção Americana, os Estados Partes
são obrigados a proporcionar recursos judiciais efetivos às vítimas de violações de direitos
humanos (artigo 25), recursos que devem ser substanciados de acordo com as regras do
devido processo legal (artigo 8.1), tudo dentro da obrigação geral dos próprios Estados de
garantir  o  livre  e  pleno  exercício  dos  direitos  reconhecidos  pela  Convenção  a  qualquer
pessoa sob sua jurisdição (artigo 1.1)255. 

166. As representantes alegaram a violação das garantias judiciais e do devido processo
das senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce, como consequência da aludida vinculação ilegal a
um processo penal, sem elementos probatórios mínimos nem idôneos para tanto, e porque
se decidiu  arquivar  a investigação seis  meses após a resolução que resolveu a situação
jurídica das supostas vítimas e ordenou a sua libertação.

167. Nesse sentido, a Corte considera que essa alegação está vinculada aos fatos relativos
à captura dessas senhoras sem ordem judicial, o que, como já determinou este Tribunal, foi
ilegal e arbitrária. Além disso, em suas alegações não invocaram concretamente as garantias
que supostamente teriam sido violadas na investigação criminal  iniciada,  que durou seis
meses e onze dias, entre a captura das supostas vítimas e a preclusão da investigação. 

168. Tendo em conta o acima exposto, a Corte conclui que o Estado não violou os direitos
às  garantias  judiciais  e  à  proteção  judicial  estabelecidos  nos  artigos  8.1  e  25.1  da
Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 da mesma, em detrimento das senhoras
Mosquera, Naranjo e Yarce. 

B.5. Direito à proteção da família e dos direitos da criança

169. A Corte considera que não é possível concluir por uma violação da proteção da família
e dos direitos da criança, porque as representantes não argumentaram suficientemente as
razões pelas quais a detenção ilegal  teria gerado esses efeitos, para além da separação
familiar gerada por uma detenção.

C. Conclusão

170. Com base no acima exposto, a Corte conclui que a captura e privação de liberdade
das senhoras María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez e Ana
Teresa  Yarce  pelas  autoridades  estatais  foi  realizada  em violação  ao  quadro  normativo
interno  colombiano  no  momento  dos  fatos  e  que  não  houve  motivação  suficiente  para
justificar  sua  detenção.  Portanto,  a  Corte  determina  que  o  Estado  é  responsável  pela
violação do direito à liberdade pessoal consagrado nos artigos 7.1, 7.2 e 7.3 da Convenção
Americana,  em  relação  com  o  artigo  1.1  do  mesmo  instrumento,  em  detrimento  das
senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce. 

255  Cf. Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, supra,  par. 91, e  Caso Herrera
Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 103.
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171. Em relação à captura e privação de liberdade das senhoras mencionadas, a Corte
considera que o Estado violou o direito à integridade pessoal estabelecido no artigo 5.1 da
Convenção e o direito à honra e à dignidade consagrado no artigo 11.1 da Convenção, em
relação com o artigo 1.1 do mesmo instrumento, em detrimento das senhoras Mosquera,
Naranjo e Yarce. Finalmente, este Tribunal considera que o Estado não violou os direitos às
garantias judiciais e à proteção judicial consagrados nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção,
nem os direitos à proteção da família e os direitos da criança, reconhecidos nos artigos 17 e
19 da Convenção. 

VIII.2.
A MORTE DA SENHORA YARCE E A SITUAÇÃO POSTERIOR DE SEUS FILHOS (Artigos
1, 4256, 5, 17 e 19 da Convenção Americana e 7 da Convenção de Belém do Pará257)

A. Argumentos da Comissão e das partes

172. A Comissão, em suas observações finais escritas, argumentou que, 

como resultado  da existência  na Comuna 13 de um contexto  acreditado  de  controle  de grupos
paramilitares  que atuaram na época dos acontecimentos em coordenação e com a anuência  de
agentes estatais, [...] são atribuíveis ao Estado os efeitos perpetrados contra as vítimas do presente
caso que foram causados por grupos paramilitares e que não foram evitados pelo Estado, mas, pelo
contrário, encorajados, por permitir que tais grupos atuassem sob os seus auspícios. Nesse sentido,
[...] é atribuível ao Estado por violação do dever de respeito o assassinato da Sra. [...] Yar[c]e.

173. Também argumentou uma vulneração do dever de evitar a violação do direito à
vida. Afirmou que a Colômbia "tinha um dever acentuado de proteger a população civil na
Comuna 13, dado o contexto de conflito armado na área, a implementação [...] de um
número seguido de operações militares durante 2002 e o aumento da presença paramilitar
[...]  depois  dessas operações”.  Considerou que o Estado  devia levar  em conta o  risco
particular das mulheres defensoras dos direitos humanos, devido à discriminação histórica
que sofrem em razão de seu sexo e porque seu trabalho representa um obstáculo  ao
avanço do controle territorial por parte dos atores do conflito armado. Disse também que a
inefetividade do Estado no desmantelamento de grupos paramilitares acarreta um dever
especial e contínuo de prevenção e proteção. Declarou que o Estado não protegeu a vida
da  Sra.  Yarce,  apesar  de  ter  conhecimento  da  sua  situação  de  risco  por  meio  de
apresentações feitas às autoridades, particularmente em 7 de fevereiro e 8 de agosto de
2003. Também entendeu que "[o] contato que, indicou-se, Ana Teresa Yarce mantinha com
duas pessoas da força pública [...] longe de constituir uma proteção efetiva, trouxe um
risco adicional"258.

256  O artigo 4 da Convenção Americana indica, a esse respeito, que: “1. Toda pessoa tem o direito de
que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.
257  O artigo 7 da Convenção de Belém do Pará declara a esse respeito: "Os Estados Partes condenam todas
as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora,
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em: a. abster-se de qualquer ato ou
prática de violência contra a mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes
e  instituições  públicos  ajam  de  conformidade  com  essa  obrigação;  b.agir  com  o  devido  zelo  para  prevenir,
investigar e punir a violência contra a mulher; [...]”. 
258  A Comissão acrescentou que "na emergência do dever de proteção, não é adequado adotar uma
perspectiva de análise estritamente temporal entre o momento em que o Estado tomou conhecimento do risco e a
data em que o atentado [...] se materializou". 
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174. A Comissão concluiu que o Estado violou o artigo 4.1 da Convenção, em relação com
seu artigo 1.1, em detrimento da Sra. Yarce. Também entendeu que a Colômbia transgrediu
o artigo 5.1 do tratado,  em relação com o citado artigo 1.1,  em detrimento de Mónica
Dulfary Orozco Yarce, Sirley Vanessa Yarce, Jhon Henry Yarce, Arlex Efrén Yarce e James
Adrián Yarce. 

175. As representantes apresentaram argumentos sobre a violação do direito à vida, em
detrimento da Sra. Yarce, no mesmo sentido que os da Comissão. Neste contexto, indicaram
que "as [supostas vítimas] apresentaram denúncias e chamaram a atenção das autoridades
para os fatos de ameaça e risco que viviam". Observaram que, apesar disso, o Estado "não
agiu diligentemente para evitar [a] materialização [de riscos], mas gerou ativamente riscos
particulares [...] tais como os decorrentes da detenção arbitrária das [senhoras] Yarce, [...]
Mosquera e [...] Naranjo". Afirmaram que depois disso "as ameaças [...] dos paramilitares
foram quase imediatas", e embora a Sra. Yarce tenha se deslocado de sua moradia, ela
voltou dentro de 8 dias devido à absoluta  falta  de apoio do Estado.  Concluíram que "a
violação d[o] direito [...] à vida [... tem] estreita relação com o incumprimento do dever de
proteger as mulheres sob um enfoque diferencial de gênero", e que o Estado violou "o artigo
4 da Convenção, em relação à obrigação geral de respeito e garantia reconhecida no artigo
1.1 do mesmo instrumento, e o dever de prevenir, punir e erradicar a violência contra a
mulher no artigo 7 da Convenção de Belém do Pará". 

176. As representantes expressaram que "os filhos, filhas e netos da senhora [...] Yarce
tiveram  de  suportar  a  dor  e  o  sofrimento  gerados  pela  perda  de  um  ente  querido,
especialmente da mãe". Acrescentaram que, em relação aos filhos de Ana Teresa Yarce, "os
acontecimentos  violentos  e  o  assassinato  da  mãe implicaram a  destruição  da  família  e
transformações  nas  dinâmicas  familiares  que  ocasionaram  conflitos,  distanciamentos  e
fragmentação das relações". Também afirmaram que a morte de Ana Teresa Yarce afetou a
"integridade  psíquica  das  senhoras  [...]  Naranjo  e  [...]  Mosquera,  porque  as  três  [...]
compartilhavam não só o trabalho comunitário e social, mas uma amizade de muitos anos”.
Por conseguinte, solicitaram que se declare que os artigos 5, 17 e 19 da Convenção foram
violados. 

177. O Estado afirmou que: 

não é internacionalmente responsável pelo homicídio de Ana Teresa Yarce. Isso deve-se às seguintes
razões: 1) não há nenhum indício de que agentes do Estado tenham cometido o assassinato direta
ou indiretamente (em conivência com terceiros); 2) o Estado colombiano não sabia do risco certo e
iminente que a defensora dos direitos humanos corria e, portanto, não podia protegê-la; e 3) o
Estado realizou as investigações devidas e obteve resultados contundentes a fim de fazer justiça pelo
assassinato da defensora. 

178. Acrescentou ainda que "na abundante jurisprudência interamericana [...]  tem sido
necessário contar com fatos particulares que envolvam a conivência de agentes do Estado
com os grupos  causadores das violações",  e  que tais  fatos,  nesse caso,  "não existem".
Também argumentou que "cumpriu [...] o dever de prevenção. As alegações da existência
de um risco foram levadas ao conhecimento das autoridades competentes e o Estado [...]
agiu diligentemente com o seu aparelho polici[al], investigativo e judicial". Recordou que, na
sequência  de  uma denúncia  apresentada  pela  Sra.  Yarce  em 8  de  agosto  de  2003,  foi
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concedido à denunciante um documento para que agentes policiais e militares cooperassem
na sua proteção. Afirmou ainda que "[o] Estado [...] investigou diligentemente, [e] conta
[...]  com duas sentenças penais,  nas quais  [...]  sancionou os perpetradores materiais  e
intelectuais desse assassinato”.  

B. Considerações da Corte

B.1. Sobre a alegada vulneração do direito à vida em detrimento de Yarce 

179. A Corte,  em primeiro  lugar,  fará  referência  à  alegação  de  violação  do  dever  de
respeito e, em segundo lugar, abordará o suposto incumprimento do dever de garantia.

B.1.1. Sobre o dever de respeito

180. A  Corte  observa  que  as  sentenças  internas  não  concluíram  que  houve  qualquer
participação de agentes estatais no homicídio259. Além disso, de acordo com a jurisprudência
deste Tribunal, a fim de estabelecer a responsabilidade do Estado por transgressão do dever
de respeito com relação à atuação de terceiros, não basta haver uma situação geral de
contexto, mas é necessário que, no caso específico, a aquiescência ou colaboração do Estado
seja  inferida  nas  circunstâncias  do  caso260.  Nem  a  Comissão  nem  as  representantes
explicaram, para além de alegarem uma situação contextual, de que forma, com relação aos
fatos  do  homicídio  da  Sra.  Yarce,  teriam  ocorrido  atos  que  implicaram  a  colaboração,
assistência, ajuda, tolerância ou aquiescência do Estado. Diante do exposto, a Corte não
encontra elementos para atribuir ao Estado a violação do dever de respeitar o direito à vida. 

B.1.2. Sobre o dever de garantia 

181. A partir do artigo 1.1. da Convenção derivam deveres especiais, determináveis de
acordo com as necessidades particulares de proteção do sujeito de direito, quer pela sua

259  Com efeito,  no  caso  em apreço,  houve  uma  determinação  judicial  de  pessoas  consideradas
responsáveis pelos atos, a qual indicou que esses atos foram cometidos por particulares. Quando tal conclusão foi
alcançada, os órgãos judiciais  internos envolvidos consideraram certos fatos como acreditados,  sem apontar a
responsabilidade dos agentes estatais nos mesmos. Por outro lado, convém assinalar que, em qualquer caso, a
possível falta de certeza quanto à vinculação de agentes do Estado nos fatos referidos não poderia levar o Tribunal
a concluir pela existência de tal vinculação. (No mesmo sentido,  Cf. Caso Palma Mendoza e outros Vs. Equador.
Exceção Preliminar e Mérito. Sentença de 3 de setembro de 2012. Série C Nº. 247, par. 102). 

260  No  Caso  19  comerciantes,  a  Corte  considerou  a  Colômbia  responsável  com  base  em  sua
colaboração nos atos anteriores ao ato ilícito do terceiro, na aquiescência do Estado à reunião dos terceiros na qual
o  ato  foi  planejado  e  na  colaboração  ativa  do  Estado  na  execução  dos  atos  ilícitos  dos  terceiros  (Caso  19
Comerciantes Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 5 de julho de 2004, Série C N°. 109, par.
135). Em relação ao caso do "Massacre de Mapiripán",  a Corte concluiu pela responsabilidade da Colômbia com
base na coordenação de ações e omissões entre agentes estatais  e particulares,  encaminhada à comissão do
massacre,  com base  em que,  embora  tenha  sido  perpetrado  por  grupos  paramilitares,  não  poderia  ter  sido
concretizado sem a assistência das Forças Armadas do Estado ("Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, supra, par.
123).  No  caso  dos  Massacres  de  Ituango,  a  Corte  encontrou  responsabilidade  com base  na  concordância  ou
tolerância por parte do exército nos atos perpetrados pelos paramilitares (Massacres de Ituango Vs. Colômbia,
supra, pars. 132, 150, 153, 166. 197, 219. Da mesma forma, em relação ao caso da Operação Gênesis, a Corte
determinou a concordância do Estado na prática do ato ilícito com base em um "teste de causalidade", em virtude
do qual considerou insustentável uma hipótese pela qual o ato ilícito poderia ter sido praticado sem a assistência do
Estado (Comunidades afrodescendentes deslocadas da bacia do rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia,
supra, par. 280). O perito René Urueña expressou-se no mesmo sentido em sua declaração de 12 de junho de 2015
(Expediente de mérito, folhas 1596 a 1627). 
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condição pessoal quer pela situação específica em que se encontre261. Assim, a obrigação de
garantia dá origem a um dever de meio ou de comportamento, e não de resultado262, de
evitar que particulares violem bens protegidos por direitos consagrados no tratado263. Esse
dever, na medida em que seja relevante para a prevenção de atos de violência contra a
mulher, também surge e adquire caráter específico com base no artigo 7. b) da Convenção
de Belém do Pará264.

182. O critério deste Tribunal para avaliar o surgimento da responsabilidade do Estado
pelo não cumprimento deste dever foi verificar que: (1) no momento dos fatos existia uma
situação de risco real e imediato para um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos; (2)
que  as  autoridades  tinham ou  deveriam ter  conhecimento  desse  risco265;  e  (3)  que  as
autoridades,  apesar  disso,  não  tomaram,  no  âmbito  das  suas  atribuições,  as  medidas
necessárias que, em termos razoáveis, podiam ser esperadas para prevenir ou evitar esse
risco266.

183. Tal não exclui a relevância do conhecimento estatal de uma situação geral de risco;
pode ser relevante para avaliar se um determinado ato é ou não suficiente para gerar, no

261  Cf. Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia. Sentença de 31 de janeiro de 2006. Série C
Nº. 140, par. 111, e  Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 29 de fevereiro de 2016. Série C Nº. 312, par. 26. 

262  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, supra, par. 166, e Caso Duque Vs. Colômbia,
supra, par. 155. 

263  Cf. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, supra, par. 111, e  Caso Rodríguez Vera e
outros (Desaparecidos do Palácio da Justiça) Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 14 de novembro de 2014. Série C Nº. 287, par. 520.

264  Cf. Caso  González  e  outras  (“Campo  Algodonero”)  Vs.  México.  Exceção  Preliminar,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C Nº. 205, pars. 253 e 258. A Corte indicou que
o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará institui deveres estatais que especificam e complementam as obrigações
decorrentes da Convenção Americana (Cf. Caso do Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru, supra, par. 344, e Caso
Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 108). Nesse sentido, cabe ressaltar que as representantes, além
de expressarem que a Convenção de Belém do Pará foi desrespeitada em relação à violação do direito à vida, bem
como em relação a outros direitos (supra par. 175 e  infra par. 209), argumentaram que o artigo 7 do referido
tratado foi transgredido de forma autônoma, ou seja, sem relação com outras normas que alegaram terem sido
violadas. Fizeram considerações gerais sobre essa alegação, sem indicar expressamente os fatos em relação a cada
uma das supostas vítimas nem em detrimento daqueles que pontualmente consideravam a norma violada, pois
apenas indicaram "as mulheres [supostas] vítimas [deste] caso". A Corte não considera procedente, neste caso,
realizar  um  exame  autônomo  da  Convenção  de  Belém  do  Pará,  pois  considera  que  os  argumentos  das
representantes não proporcionam uma base suficiente para tanto. Este Tribunal levara em conta a alegada violação
desse tratado apenas na medida em que tenha sido alegada em relação às normas da Convenção Americana cuja
transgressão foi presumida.

265  O conhecimento do risco foi determinado pela Corte com base em atos como denúncias e manifestações
diretas às autoridades (Caso Luna López Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 10 de outubro de
2013. Série C Nº. 269, par. 125 e 126). Pelo contrário, o conhecimento, por parte do Estado, de uma "situação de
insegurança" foi considerado insuficiente num caso em que a suposta vítima não tinha sido objeto de ameaças e
não tinha "exist[ido] uma denúncia pública ou perante as autoridades estatais de uma situação de risco que [a]
afetasse [...,] ou [a] seus familiares, ou a necessidade de contar com medidas de proteção" (Caso Castillo González
e outros Vs. Venezuela. Mérito. Sentença de 27 de novembro de 2012. Série C Nº. 256, pars. 127 e 131).

266  Este Tribunal explicou que "[os] deveres [estatais] de adotar medidas de prevenção e proteção
dos indivíduos em suas relações entre si estão condicionados ao conhecimento de uma situação de risco real e
imediato para um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos e às possibilidades razoáveis de prevenir ou evitar
esse risco" (Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia, supra, par. 123, e  Caso Rodríguez Vera e outros
(Desaparecidos do Palácio da Justiça) Vs. Colômbia, supra, par. 520). 
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caso em apreço, o conhecimento, por parte das autoridades, de um risco real e imediato, ou
a resposta das mesmas a esse risco. Por exemplo, no caso Defensor de Direitos Humanos
Vs. Guatemala,  este Tribunal "lev[ou] em conta que nos anos 2003 e 2004 o Estado da
Guatemala  tinha  conhecimento  de  uma  situação  de  especial  vulnerabilidade  para  as
defensoras e os defensores de direitos humanos" e, considerando isso, analisou se, no caso,
seria possível  dar por certo que o Estado tinha ou devia ter  tido conhecimento de uma
situação de risco real e imediato para as supostas vítimas do caso267. Da mesma forma, no
caso  Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, a Corte observou que "dado o contexto de
aumento da violência homicida contra as mulheres na Guatemala", no momento em que as
autoridades estatais souberam que os familiares de uma mulher não tinham informações
sobre seu paradeiro, o Estado "teve conhecimento de que havia um risco real e imediato"
em relação a essa mulher268. 

B.1.2.1. Sobre a existência de um risco

184. Na análise particular do caso, emerge das sentenças condenatórias internas que um
"grupo ilegalmente armado" sujeitou a Sra. Yarce, antes de sua morte, a "ações criminosas,
entre elas [...] ameaças de morte [...] constantemente" e "agressões". Isso é o suficiente
para  deduzir  que  Ana  Teresa  Yarce  estava  em  situação  de  risco269,  que  finalmente  se
materializou com sua morte.  Essa  situação  de risco adquiria  características  particulares,
tornando-se mais evidente, uma vez que, numa situação de conflito armado, se apresentava
um contexto em que a violência contra as mulheres, incluindo ameaças e homicídios, era
habitual e em que também ocorriam numerosos atos de agressão e perseguição dirigidos
contra defensoras ou defensores de direitos humanos (supra pars. 87 a 99). 

B.1.2.2. Sobre o conhecimento do risco por parte do Estado

185. Os fatos do caso são apresentados dentro do quadro geral de um conflito armado, e
após operações militares, com a presença de grupos armados ilegais na área. O próprio
Estado reconheceu que "existia uma situação de risco geral derivada do conflito armado na
Comuna 13", e que a Sra. Yarce era "uma defensora de direitos humanos localizada em uma
área com altos níveis de violência". Nesse contexto, de acordo com o contexto acreditado,
havia uma situação de risco, conhecida pelo Estado, tanto para os defensores de direitos
humanos quanto para as mulheres (supra pars. 87 a 99). 

186. Além disso, a Sra. Yarce, juntamente com as senhoras Naranjo e Mosquera, havia
sido detida pelas autoridades estatais por suspeita de colaboração com a guerrilha, sob o
tipo penal de "formação de quadrilha". Na presente análise, esse fato resulta relevante, pois
é razoável supor que, dado o contexto do caso, esse fato aumentou ainda mais o risco para
as pessoas citadas, pois foram apontadas como colaboradoras de grupos guerrilheiros.

267  Caso  Defensor  de  Direitos  Humanos  e  outros  Vs. Guatemala.  Exceções  Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 28 de agosto de 2014. Série C Nº. 283, pars. 143, 149 e 159.

268  Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 121.
269  Em relação ao exposto, o perito Eguren Fernández destacou que, em casos em que defensores ou
defensoras de direitos humanos se encontram em risco, é possível avaliar a magnitude do mesmo de acordo com a
vulnerabilidade em que se encontra o defensor ou defensora e a entidade da ameaça (medida por vários fatores,
entre outros, se ela se sustenta no tempo ou se o perpetrador dispõe dos meios para realizá-la). Perícia de Luis
Enrique Eguren Fernández datada de 12 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas 1576 a 1588).  
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187. Por  outro  lado,  foram apresentadas  várias  denúncias.  Em especial,  as  denúncias
datadas  de  7  de  fevereiro  e  6  de  agosto  de  2003 (supra par.  118),  sendo dirigidas  a
autoridades estatais,  evidenciavam o risco sofrido por Ana Teresa Yarce. Por outro lado,
quando da emissão da condenação (supra par. 123), percebeu-se que a Sra. Yarce tinha
contato habitual com membros do exército, e está registrado no expediente que um cabo
manifestou ter conhecimento de repetidas ameaças contra a Sra. Yarce por parte dos grupos
fora da lei. Da mesma forma, este militar, que estava encarregado da segurança da Sra.
Yarce, quando questionado se tinha conhecimento das ameaças de morte que ela recebeu,
respondeu  que  "[s]im  muitas  vezes,  [...]  as  ameaças  eram por  telefone,  por  meio  de
amigos, e que devia ter cuidado porque [a] matariam"270. Ele também afirmou que conhecia
a  Sra.  Yarce  por  sua  "[participação]  na  Junta  de  Ação  Comunitária  [...  era  uma  das]
encarregadas de nos conscientizar sobre os problemas que estavam ocorrendo no bairro”271. 

188. Além disso, a Corte leva em consideração o que foi apontado pelo perito Luis Enrique
Eguren Fernández sobre a possibilidade de que,  em contextos como o deste caso,  uma
situação de ameaça contra uma defensora de direitos humanos persista ao longo do tempo.
O perito salientou igualmente que, no quadro desta continuidade, pode haver um "equilíbrio
instável" até que certos acontecimentos desencadeiem as ações do perpetrador272. 

189. No entanto, a posição do Estado no caso em apreço foi a de que desconhecia o risco
"certo e iminente" que resultou na morte (supra par. 177). Nesse sentido, alegou que esse
risco foi desencadeado pela detenção de uma pessoa pertencente a um grupo armado ilegal
em 2 de outubro de 2004 e pela sua posterior soltura no mesmo dia , sendo que a detenção
teria ocorrido com base em informações que as autoridades estatais teriam obtido da Sra.
Yarce. 

190. A Corte adverte, por um lado, que as próprias sentenças internas condenatórias, sem
prejuízo de dar conta do ato acima referido, vincularam o assassinato da Sra. Yarce a "atos
de hostilidade" prévios contra ela, devido à sua condição de líder comunitária, cometidos por
um grupo ilegal no âmbito do objetivo do grupo de "impor o seu regime de terror". Portanto,
de acordo com o que as próprias autoridades internas estabeleceram, o homicídio da Sra.
Yarce  não  foi  um  acontecimento  pontual,  desvinculado  de  uma  situação  de  risco  pré-
existente.

191. O Estado estava ciente dessa situação, como se pode ver pelo exposto. No âmbito
desse conhecimento, ao deter e depois libertar quem, de acordo com o que foi decidido
pelas autoridades judiciárias  internas,  foi  o autor intelectual  da morte da Sra. Yarce, as
próprias autoridades deviam saber que isso implicava a introdução de um fator agravante do
risco já existente para ela273. Não se trata aqui de avaliar se a detenção e posterior soltura

270  Declaração  de  um Terceiro  Cabo perante  o  Ministério  da  Defesa Nacional,  Exército  Nacional,
Décima-Sétima  Brigada,  Trigésimo  Juizado  de  Instrução  Penal  Militar,  datada  de  1º  de  setembro  de  2006
(Expediente de prova, anexo 12, caderno 1 da contestação, folhas 1253 a 1254).

271  Declaração de um Terceiro Cabo datada de 1º de setembro de 2006, supra.

272  Perícia de Luis Enrique Eguren Fernández datada de 12 de junho de 2015, supra.

273  O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em sua sentença datada de 15 de dezembro de 2009
no caso Maiorano e Outros Vs. Itália (Nº. 28634/06), considerou que a soltura da pessoa que mais tarde cometeu
um novo crime constituiu uma violação do direito das vítimas à vida em razão do dever de cuidado que o Estado
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dessa pessoa foi ou não correta, mas sim de constatar que, mediante o ato da sua soltura,
nas circunstâncias específicas do caso, as autoridades tinham de saber que isso implicava
um risco para a Sra. Yarce. As circunstâncias particulares referidas estão relacionadas com o
contexto do caso e os antecedentes relacionados às ameaças e à situação de risco da Sra.
Yarce, aspectos já referidos (supra pars. 76 a 99 e 184). Nesse sentido, é preciso sublinhar
que não se tratava de um risco em potencial que pudesse afetar toda a Comunidade, mas
que a Sra. Yarce era um possível alvo de retaliação por ter sido a pessoa que denunciou seu
agressor  em um contexto  de  certa  periculosidade  para  os  defensores  e  defensoras  de
direitos humanos na Comuna 13. 

B.1.2.3. Sobre ações estatais para evitar a consumação do risco

192.  A  Corte  já  reiterou que "a defesa  dos direitos  humanos só  pode ser  livremente
exercida quando as pessoas que a realizam não são vítimas de ameaças nem de qualquer
tipo de agressão física, psicológica ou moral ou outros atos de perseguição274. Recordou
também que "em determinados contextos, os Estados têm a obrigação de tomar todas as
medidas necessárias e razoáveis para garantir o direito à vida, à liberdade pessoal e à
integridade  pessoal  das  pessoas  que  se  encontrem  em  uma  situação  de  especial
vulnerabilidade, especialmente como consequência de seu trabalho, desde que o Estado
tenha  conhecimento  de  um  risco  real  e  imediato  contra  elas  e  desde  que  existam
possibilidades razoáveis de se prevenir ou evitar esse risco"275. 

193. A Corte já afirmou que cabe às autoridades estatais que tomam conhecimento de
uma situação  de  risco  especial  identificar  ou avaliar  se  a  pessoa objeto  de  ameaças  e
perseguições  precisa  de  medidas  de  proteção  ou  remeter  essa  questão  à  autoridade
competente, bem como fornecer à pessoa em risco informações oportunas sobre as medidas
disponíveis276.  Com  relação  a  defensoras  e  aos  defensores  de  direitos  humanos,  este
Tribunal afirmou que a idoneidade de medidas de proteção requer que estas sejam: a) de
acordo com as funções desempenhadas pelas defensoras e defensores; b) objeto de uma
avaliação de acordo com o nível de risco, a fim de adotar e monitorar as medidas em vigor;
e c) modificáveis de acordo com a variação da intensidade do risco277. 

194. Por outro lado, embora não tenha sido demonstrado que o homicídio da Sra. Yarce foi

tinha para com elas. Em sua análise, o Tribunal realizou duas avaliações, sendo a primeira sobre a índole exposta
na presente sentença. Em primeiro lugar, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem examinou se as vítimas do
caso se apresentavam como potenciais vítimas do autor do crime, por terem algum tipo de vínculo ou ligação com
ele. Sobre esta primeira questão, no caso concreto, a Corte concluiu que não, indicando que o dever do Estado
neste ponto não se desvinculava de um dever geral de proteção da sociedade no seu conjunto. A segunda análise
que fez, e pela qual declarou a violação no caso, relaciona-se a se o Estado teria deixado de levar em consideração
os antecedentes criminais do autor do crime e o seu comportamento na prisão, bem como a falta de informação do
Procurador de Justiça responsável pelo caso ao Tribunal de Execução responsável sobre as atividades do réu depois
que foi solto. Neste ponto, constatou o erro do Estado italiano e, consequentemente, a vulneração do direito à
vida). 

274  Cf. Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 142.

275  Cf. Caso  Defensor  de  Direitos  Humanos  e  outros  Vs.  Guatemala,  supra,  par.  141,  e  Caso
Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 109.

276  Cf. Caso Vélez Restrepo e Familiares Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença  de  3  de  setembro  de  2012,  Série  C  Nº.  248,  par.  201,  e  Caso  Rodríguez  Vera  e  outros
(Desaparecidos do Palácio da Justiça) Vs. Colômbia, supra, par. 256.

277  Cf. Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 157.
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motivado pelo seu gênero, o que é certo é que, de acordo com o que já foi apontado (supra
pars. 181, 183 e 185), antes disso, o Estado tinha, com base no artigo 7.b) da Convenção
de Belém do Pará, um dever específico de proteção, dado o conhecimento do contexto de
violência  contra  as  mulheres  e  defensoras  dos  direitos  humanos  no  âmbito  do  conflito
armado  que  se  manifestava  nos  bairros  de  Medellín.  De  fato,  como  foi  indicado,  está
documentado  que,  nesse  âmbito,  as  mulheres,  em  especial  as  que  se  encontravam
organizadas,  tinham a sua segurança afetada,  e vários pronunciamentos feitos  antes da
morte da Sra. Yarce, tanto por organizações internacionais como por outros, fizeram menção
ao aumento da violência, incluindo homicídios, e das violações dos direitos humanos contra
as mulheres. 

195. A Corte compreende que, no momento dos fatos, era evidente que as autoridades
tinham conhecimento de que a Sra. Yarce se encontrava em uma situação de risco. Tanto é
verdade que, como o próprio Estado indicou, depois de a Sra. Yarce ter apresentado uma
denúncia criminal em 8 de agosto de 2003, as autoridades lhe concederam um documento
para que agentes policiais e militares lhe prestassem a colaboração necessária para protegê-
la. No entanto, não parece que essa medida estivesse em conformidade com as diretrizes
indicadas nos parágrafos anteriores, considerando a condição da Sra. Yarce de mulher e
defensora dos  direitos  humanos,  e  acrescenta-se a  isso  que,  apesar  do risco  específico
mencionado  que  a  soltura  da  pessoa  que  mais  tarde  seria  condenada  como  o  autor
intelectual do homicídio implicou, não foi possível corroborar nenhuma medida de proteção
adicional adotada em relação à Sra. Yarce. Isso leva à conclusão de que as medidas de
proteção  não  foram  adequadas  de  acordo  com  o  risco  para  a  vítima  no  contexto
anteriormente descrito (supra pars. 76 a 99).

196. Portanto, de acordo com as circunstâncias específicas do caso, a Corte considera que
a Colômbia infringiu o dever de prevenir a violação do direito à vida, pois não avaliou a Sra.
Yarce  como  potencial  vítima  de  quem mais  tarde  atentou  contra  sua  vida  nem tomou
medidas adequadas, idôneas e eficazes para protegê-la. Portanto, este Tribunal conclui que
o Estado violou o artigo 4.1 da Convenção, em relação com o artigo 1.1 do tratado e com a
obrigação  de  agir  com  a  devida  diligência  para  prevenir  a  violência  contra  a  mulher,
estabelecida no artigo 7.b) da Convenção de Belém do Pará, em detrimento de Ana Teresa
Yarce. 

B.2.  Sobre o alegado impacto sobre a integridade pessoal dos familiares da Sra.
Yarce e outras pessoas,  bem como sobre o direito  à proteção da família  e dos
direitos da criança

197. A Corte estabeleceu que os familiares das vítimas de violações dos direitos humanos
podem, por sua vez, ser vítimas278.  Este Tribunal  considerou que o direito à integridade
psicológica e moral de alguns familiares foi violado, tendo em conta, entre outros fatores, a
existência  de um vínculo  familiar  estreito279.  A  Corte  também declarou a violação  deste
direito  devido ao sofrimento gerado a partir  dos atos perpetrados contra os seus entes

278  Cf. Caso Castillo Páez Vs. Peru. Mérito. Sentença de 3 de novembro de 1997. Série C Nº. 34,
ponto resolutivo 4, e  Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 23 de novembro de 2015. Série C Nº. 308, par. 244. 

279  Cf. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Mérito. Sentença de 25 de novembro de 2000. Série
C Nº. 70, par. 163, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 209.
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queridos280.  Por  outro  lado,  em  pronunciamentos  anteriores,  a  Corte  já  se  referiu  ao
conteúdo do direito à proteção da família e dos direitos da criança (infra pars. 246 e 248). 

198. A Corte recebeu várias declarações sobre o impacto da morte da Sra. Yarce sobre os
seus familiares. Mónica Dulfari Orozco Yarce, filha da Sra. Yarce, declarou que testemunhou
a morte de sua mãe e que "seu irmãozinho chegou logo em seguida". Disse que suas vidas
mudaram desde aquele dia, e que "a família foi destruída"281. John Henry Yarce, filho da Sra.
Yarce, um menino na época dos acontecimentos, declarou que estava a cem metros de onde
ela se encontrava quando a assassinaram, e que ouviu os tiros e correu para lá. Disse que,
ao chegar, "pela primeira vez come[çou] a [se] sentir desamparado", e que depois da morte
de sua mãe ele não foi mais "o mesmo de antes", e que ele "termin[ou] nas drogas282".
Sirley Vanessa Yarce, filha da Sra. Yarce, uma menina na época dos eventos, declarou que
"foi muito difícil" quando soube da morte de sua mãe, e que depois disso ela sentiu "muita
raiva" e que não tinha "vontade de fazer nada". Explicou que depois disso ela e seu irmão
John colaboraram com um novo "combo" que tinha sido formado, para receber proteção. Por
essa razão, foi mais tarde condenada à prisão e ao pagamento de uma soma em dinheiro
pelo crime de formação de quadrilha, e passou 20 meses na prisão283. A perita Liz Yasmit
Arévalo Naranjo identificou diferentes impactos específicos sobre as pessoas citadas a partir
da  morte  da  Sra.  Yarce.  A  perita  também explicou,  em termos mais  gerais,  que  “[o]s
acontecimentos violentos e o assassinato de Ana Teresa implicaram a destruição da família e
transformações  nas  dinâmicas  familiares  que  ocasionaram  conflitos,  distanciamentos  e
fragmentação das relações”284. 

199. De acordo com as provas analisadas, é evidente que a morte da Sra. Yarce teve um
impacto negativo sobre seus familiares, que causou sofrimentos e várias alterações na vida
familiar, uma vez que a vítima era a chefe da família e a única pessoa responsável por seus
filhos. Por outro lado, embora tenham sido apresentadas provas específicas relativamente a
Mónica Dulfary Orozco Yarce, John Henry Yarce e Sirley Vanessa Yarce, a Corte toma nota
da conclusão geral da perita Arévalo sobre as consequências da morte da Sra. Yarce para o
conjunto  dos  membros  da  família  e  considera  razoável  deduzir  que  estas  se  estendem
igualmente a Arlex Efrén Yarce e James Adrián Yarce, já falecidos. Este Tribunal determina
que o não cumprimento do dever estatal de garantia da vida da Sra. Yarce violou o direito à

280  Cf. Caso das Irmãs Serrano Cruz. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de março de 2005.
Série C Nº. 120, pars. 113 e 114, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 209.
281  Acrescentou que ela  teve de sustentar seus dois  irmãos mais  novos que "se tornaram muito
difíceis devido ao consumo de drogas", um dos quais, John, "entrou numa gangue". Segundo declarou, sua irmã
Vanessa esteve detida por dois anos e não tem emprego estável, e ambos, Vanessa e John, "se entregaram aos
vícios" por causa da morte de sua mãe, e ele foi condenado a 50 anos de prisão por um homicídio. Disse também
que Yurani,  filha  da declarante e neta da Sra.  Yarce,  "desde pequena perguntava pela  avó e chorava muito"
(Declaração de Mónica Dulfari Orozco Yarce datada de 9 de junho de 2015. Expediente de mérito, folhas 2010 a
2012). 
282  Declaração de John Henry Yarce datada de 7 de maio de 2015 (Expediente de mérito, folhas 2041 a
2050).
283  Declaração de Sirley Vanessa Yarce em 10 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas 2051 a
2054). 
284  A perita, em relação à determinação da "família" da Sra. Yarce, explicou que "[a] família de Ana
Teresa Yarce, no momento de seu assassinato, em 2004, era composta por ela e seus cinco filhos: Arlex Efrén
Yarce, Mónica Dulfari Orozco Yarce, James Adrián Yarce, John Henry Yarce e Sirley Vanesa Yarce, os dois últimos
então menores de idade. Atualmente, três dos seus cinco filhos estão vivos: Mónica, Vanessa e John Henry, que
atualmente se encontra na prisão de Valledupar, César". Perícia de Liz Yasmit Arévalo Naranjo datada de 10 de
junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas 2089 a 2170). 
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integridade pessoal das outras pessoas citadas.

200. No que  diz  respeito  à alegada violação  da  proteção da  família  e  dos  direitos  da
criança, cabe salientar, em primeiro lugar, que a Corte se pronunciou em outras ocasiões
sobre os efeitos gerados pela desintegração familiar, bem como pela perda de uma figura
essencial na vida de uma criança, como um dos seus pais285, e o impacto que a separação da
mãe pode ter sobre as crianças286. Além disso, é inegável que a morte da Sra. Yarce teve um
impacto  sobre  seus  filhos,  especialmente  sobre  os  que  eram crianças  no  momento  dos
acontecimentos. No entanto, a fim de determinar uma vulneração dos direitos da criança ou
do  direito  à  proteção  da  família,  é  necessário  que  os  danos  à  criança  ou  às  relações
familiares  apresentem  particularidades  que  vão  além  da  mera  constatação  de  que  os
impactos produzidos pela violação de um direito (neste caso, o direito à integridade pessoal)
apresentam uma modalidade ou magnitude própria em virtude de a vítima ser criança ou
por  pertencer  a  uma  família.  Tais  características  são,  neste  caso,  aspectos  do  dano
produzido pela violação de um direito, mas não estão aptasper se a configurar transgressões
adicionais287.  Por  conseguinte,  a  Corte  considera  que  as  alegações  feitas  pelas
representantes relativamente ao impacto produzido pela morte da Sra. Yarce se referem a
impactos que estão compreendidos na violação da integridade pessoal, razão pela qual não
considera necessário proferir uma declaração adicional a este respeito288.    

201. Quanto ao argumento sobre a suposta quebra da integridade pessoal das senhoras
Mosquera e Naranjo devido à morte de Ana Yarce, a Corte não dispõe de provas específicas
para  além das  declarações  das  duas  primeiras  senhoras  mencionadas.  Por  conseguinte,
tendo em conta que não há motivo para afastar o critério da Corte de que as declarações
das supostas vítimas não podem ser consideradas de forma isolada, este Tribunal não dispõe
de elementos que lhe permitam se pronunciar sobre a violação apontada. 

C. Conclusão 

285  Cf. Caso  Chitay  Nech  e  outros  Vs.  Guatemala.  Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e
Custas. Sentença de 25 de maio de 2010. Série C Nº. 212, pars. 156 e 163.

286  Cf. Caso Gudiel Álvarez e outros ("Diário Militar") Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 20 de novembro de 2012 Série C Nº. 253, par. 312.

287  Em  outro  caso,  a  Corte  avaliou  que  "sequelas  pessoais,  físicas  e  emocionais"  que  foram
"gerad[as]” pelo  “desaparecimento de [...]  entes queridos",  bem como a "afeta[ção de] relações sociais  e [a]
ruptura na dinâmica familiar, bem como uma mudança na atribuição de papéis dentro delas" produzidas pelos
acontecimentos, implicaram que familiares de vítimas desaparecidas vissem "afetada sua integridade pessoal" e
considerou violados o respectivo direito. No entanto, "[r]elativamente à suposta violação da proteção da família e
dos direitos da criança, a Corte consider[ou] que [...] [...esses] impactos [...] foram examinados [...] ao analisar a
violação  do  direito  à  integridade  pessoal  dos  familiares  [...],  portanto  não  consider[ou]  necessário  fazer  um
pronunciamento adicional a esse respeito". (Caso Gudiel Álvarez e outros ("Diário Militar") Vs. Guatemala, supra,
pars. 288, 191 e 311). A Corte se pronunciou na mesma linha em relação aos direitos à integridade pessoal e à
proteção da família no caso  González Medina e familiares Vs. República Dominicana (supra, pars. 270 a 275). É
interessante estabelecer que uma circunstância que pode ser distinguida do acima referido é, por exemplo, quando
a violação de um direito também foi direcionada a afetar outro, como a Corte observou no caso  Chitay Nech e
outros Vs. Guatemala, no qual declarou que foi violado o artigo 17 advertindo, inter alia, que "o desaparecimento
forçado se destinava a punir não só a vítima, mas também sua família" (Caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala,
supra, par. 162).   
288  Além disso, embora em seus argumentos finais escritos as representantes tenham mencionado "a
ausência de proteção do Estado" após a morte da Sra. Yarce, considerando circunstâncias que mencionaram sobre
Sirley Vanessa Yarce, John Henry Yarce e Mónica Dulfari Orozco Yarce, não apresentaram nenhuma fundamentação
a este respeito que permitisse a este Tribunal analisar as alegações.
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202. À luz do exposto, a Corte conclui que o Estado não cumpriu o dever de impedir a
violação do direito à vida em detrimento de Ana Teresa Yarce, em violação do artigo 4.1 da
Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1 e com a obrigação de agir com a devida
diligência  para  prevenir  a  violência  contra  a  mulher,  estabelecida  no  artigo  7.b)  da
Convenção  de  Belém do  Pará.  O  Estado  também violou o  direito  à  integridade  pessoal
consagrado  no  artigo  5.1  da  Convenção  Americana,  em  relação  com  o  artigo  1.1  da
Convenção, em detrimento dos seguintes familiares de Ana Teresa Yarce: Mónica Dulfari
Orozco Yarce, Sirley Vanessa Yarce, John Henry Yarce, Arlex Efrén Yarce e James Adrián
Yarce.

VIII. 3.
DESLOCAMENTO DAS SENHORAS RÚA, OSPINA, MOSQUERA, NARANJO E SEUS

FAMILIARES 
(Artigos 1, 5, 11, 17, 19289, 21290 e 22291 da Convenção Americana e 7 da Convenção

de Belém do Pará292)

A. Argumentos da Comissão e das partes

203. A  Comissão indicou  que  "o  deslocamento  forçado  das  senhoras  Rúa,  Ospina,
Mosquera e Naranjo ocorreu em um contexto de risco acentuado para mulheres defensoras
[de direitos humanos], gerado pelo agravamento do conflito armado na Comuna 13 durante
2002 e seus efeitos posteriores. O seu deslocamento forçado coincide com as operações
militares implementadas pelo Estado na Comuna 13 em 2002 e com a posterior incursão
paramilitar”.

204. Ao indicar causas pontuais dos deslocamentos, a Comissão considerou: a) que a Sra.
Rúa e seus familiares abandonaram o bairro em 26 de junho de 2002 ao saber que seu
nome estava em uma lista de pessoas que os paramilitares queriam assassinar, e notou
ainda  que  o  Sistema  Municipal  de  Prevenção  e  Assistência  a  Desastres  (doravante
"SIMPAD") certificou que o "despejo" se devia a "confrontos armados" entre "milícias" e
"[a]utodefesas"; b) que a Sra. Ospina e seus familiares foram deslocados em novembro de
2002  depois  que  ela  soube  que  seu  nome  estava  em  uma  lista  de  pessoas  que  os
paramilitares  estavam  procurando,  e  também  devido  ao  medo  que  ela  sofreu  após  a
detenção das senhoras Yarce, Mosquera e Naranjo ocorrida no dia 12 do mês indicado; c) a
Sra. Mosquera deixou o local após recuperar a sua liberdade, depois de ter permanecido
detida entre "12 e 21 de novembro de 2002", por "medo de [sofrer] retaliações" após a sua
soltura, regressando em 2004 à Comuna 13, e d) a Sra. Naranjo, embora viva na Comuna

289  Os artigos 1.1, 5.1, 11, 17.1 e 19 da Convenção já foram transcritos, em forma completa ou no
que é pertinente, de acordo com o caso (supra notas de rodapé 218, 219, 221, 222 e 223).
290  O artigo 21 estabelece: “1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode
subordinar esse uso e gozo ao interesse social.  2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante
o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma
estabelecidos pela lei”.
291  O artigo 22 da Convenção Americana, em sua parte relevante, declara: “1. Toda pessoa que se
ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as
disposições legais”. 

292  O texto relevante do artigo 7 da Convenção de Belém do Pará já foi transcrito (supra nota de
rodapé 256). 
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13,  teve  de  se  deslocar  sozinha  em  várias  ocasiões  e  declarou  que  sua  situação  de
segurança foi prejudicada devido ao assassinato da Sra. Yarce em 2004 e, nas palavras da
Comissão, pelo posterior "aumento das ameaças dos paramilitares radicados na área".

205. A Comissão considerou que "o Estado não adotou medidas razoáveis e suficientes de
prevenção  e  proteção  a  fim  de  remediar  o  contexto  que  causou  o  deslocamento  das
senhoras Rúa, Ospina, Mosquera e Naranjo"293. De acordo com o acima exposto, argumentou
que o Estado incorreu em responsabilidade internacional pelo deslocamento forçado em dois
níveis diferentes. Em primeiro lugar, por seu papel ativo em originar o deslocamento e, em
segundo  lugar,  pela  falta  de  uma  resposta  adequada  e  efetiva  após  o  deslocamento.
Considerou, por um lado, que "são atribuíveis ao Estado os efeitos perpetrados contra as
[supostas] vítimas do presente caso que foram causados por grupos paramilitares e não
foram  evitados  pelo  Estado"  e,  por  outro  lado,  que  "[o]  Estado  [...]  não  apresentou
nenhuma informação que permita concluir que as [pessoas referidas] tenham recebido ajuda
humanitária  integral  como resultado de seu deslocamento; que o mesmo tenha adotado
medidas para melhorar suas condições de vida nas comunidades receptoras; ou que tenha
decretado as medidas de proteção necessárias para garantir seu retorno à Comuna 13 em
condições de segurança". Portanto, considerou que "o Estado violou os direitos protegidos
pelos artigos 5 e 22 da Convenção[, em relação com o artigo 1.1 do tratado,] por não ter
adotado medidas em conformidade com suas obrigações internacionais diante da situação de
deslocamento de que foram vítima[s], como resultado de ações paramilitares, as defensoras
e líderes Mosquera, Naranjo, Ospina e Rúa”. Da mesma forma, advertiu que os fatos do
deslocamento envolveram não só as senhoras citadas, mas também familiares das senhoras
Rúa, Ospina e Mosquera, entendendo que também em relação a elas foram transgredidos os
mencionados artigos 5, 22 e 1.1 da Convenção. 

206. Além  disso,  a  Comissão  afirmou  que  "[o]  deslocamento  forçado  tem  um  efeito
inerente na estrutura familiar  das pessoas deslocadas" e que "as falhas de prevenção e
proteção"  em  relação  às  crianças  na  situação  de  deslocamento  forçado  "tiveram
repercussões particularmente graves nos filhos, filhas e netos das senhoras Rúa, Ospina e
Mosquera". Considerou, portanto, que a alegada violação do artigo 22 da Convenção se
apresentava "em relação" com seus artigos 17 e 19, bem como, em ambos os casos, com o
artigo 1.1 do tratado294.

207. A Comissão também observou que "após o deslocamento forçado das senhoras Rúa e
Ospina e seus respectivos familiares, suas moradias foram destruídas de forma escalonada e
seus bens foram apropriados", e que até hoje "não puderam retornar ao que resta de suas

293  Deve ser esclarecido que, apesar da menção, pela Comissão, do deslocamento como uma forma
de violência contra as mulheres, a Comissão não invocou a violação da Convenção de Belém do Pará em relação ao
deslocamento. 

294  Em relação ao artigo 17, a Comissão mencionou “as senhoras Mosquera, Rúa, Ospina, Naranjo e
seus familiares”, nomeando Gustavo de Jesús Tobón, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa,
Valentina Estefanía Tobón Rúa, Oscar Julio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina,
Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera, Lubín Alfonso Villa Mosquera, Iván Alberto Mosquera,
Marlon  Daniel  Mosquera,  Juan  David  Naranjo,  Sandra  Janeth  Naranjo,  Alejandro  Naranjo  Jiménez,  Alba  Mery
Naranjo Jiménez, María Camila Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo e Esteban Torres (también mencionou
“Nancy Gutiérrez”, “Alejandro” e “Matías”, sobre os quais, conforme já foi determinado (supra par. 55), a Corte não
se pronunciará). Em relação ao artigo 19, a Comissão considerou Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela
Palacios Rúa, Valentina Estefanía Tobón Rúa, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Lubín Alfonso Villa Mosquera e Marlon
Daniel Herrera Mosquera.
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moradias  [nem]  recuperar  [...]  [qualquer]  objeto".  Mencionou  que  as  senhoras  citadas
apresentaram denúncias  "identificando  os  paramilitares  como  responsáveis  pelos  fatos".
Acrescentou que o Estado teve conhecimento dos fatos e considerou que "a ausência de
medidas razoáveis de proteção por parte da força pública que controla a zona constitui[u]
uma  grave  privação  do  uso  e  gozo  dos  bens  das  senhoras  Rúa  e  Ospina  e  de  seus
familiares”. Concluiu que o Estado causou a vulneração do "direito à propriedade privada
contido no artigo 21 [da Convenção] e seus incisos 1 e 2", em relação com o artigo 1.1 do
tratado.

208. As representantes sustentaram que o Estado é responsável pela violação do artigo
22 da Convenção, em relação com o artigo 1.1, uma vez que os agentes da Força Pública e
membros dos grupos paramilitares que atuavam na Comuna 13 obrigaram as senhoras Mery
Naranjo, María del Socorro Mosquera, Myriam Rúa e Luz Dary Ospina e suas respectivas
famílias a se deslocarem de suas casas e do bairro mediante ameaças e perseguição. Ao
indicar os fatos que supostamente motivaram os deslocamentos, afirmaram que: a) a Sra.
Rúa recebeu informação de um vizinho de que seu nome estava em uma "lista de pessoas
que os paramilitares poderiam matar" e "[dia]nte da ameaça[,] em 26 de junho [de 2002]
ela  abandonou o bairro  na  companhia  de  seu  companheiro  permanente  e  de  suas  três
filhas"; b) a Sra. Ospina, após 12 de novembro de 2002 (quando as senhoras Naranjo,
Mosquera e Yarce foram detidas), também recebeu a informação de que seu nome estava
em uma lista do mesmo tipo e "[p]or essa razão, imediatamente [...] abandonou sua casa"
junto com seus familiares, e c) as senhoras Mosquera e Naranjo "tiveram de sair de su[as]
residência[s]"  como  "consequência  do  assassinato  da  [Sra.  Yarce]",  ocorrido  em  6  de
outubro de 2004, "e devido às ameaças e à perseguição que continuavam sofrendo".

209. As representantes  argumentaram a violação  do direito  à integridade  pessoal,  em
relação com "a obrigação geral de respeito e garantia contida no artigo 1.1." da Convenção
Americana e com "a obrigação de prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência
contra a mulher" conforme o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará, em razão do "dano
psicológico e moral" causado às líderes, o que deve ser avaliado de acordo com sua situação
de  vulnerabilidade295.  Para  isso,  entenderam  que  se  devem-se  levar  em  conta  as
"circunstâncias  socioeconômicas  particulares  de  uma  mulher  chefe  de  família"  e  "sua
condição de defensoras dos direitos humanos, pelo trabalho que realizavam como líderes
comunitárias,  integrantes  da  [AMI]  e  das  [JACs]  de  seus  respectivos  bairros,  o  que  as
expunha a um maior nível de risco”. Entenderam que os familiares das senhoras Rúa e
Ospina também tiveram violado o seu direito à "integridade psicológica e moral, pois todos
foram vítimas do despojo arbitrário e ilegal de seus pertences e de suas moradias e de
deslocamento forçado", "afetando de maneira particular e grave as meninas que sofreram
esses atos". Solicitaram que a Corte "declare a responsabilidade do Estado" pela violação do
"direito à [i]ntegridade [p]essoal", contido no artigo 5 da Convenção Americana e no art[igo]
7 d[a] Convenção 'Bel[é]m [d]o Pará'”. 

295  Especificamente,  quanto  à  violação  da  integridade  pessoal  em  relação  com o  deslocamento
forçado, argumentaram que, diante desse fato, as senhoras Rúa, Ospina, Naranjo e Mosquera se viram forçadas a
se separar  de  seus entes  queridos ou  a  se deslocar  com eles,  abandonar  seu  local  de  trabalho,  perder  seus
empregos, perder seus trabalhos em favor da comunidade, ter de abandonar as casas de sua propriedade e o seu
local de residência habitual.
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210. Por  outro  lado,  as  representantes  alegaram  a  responsabilidade  do  Estado  pela
"grave" violação do direito à proteção da honra e da dignidade das senhoras Rúa, Ospina "e
suas  famílias",  dada  a  "entrada  ilegal  e  forçada  em  suas  respectivas  moradias",  sua
posterior  destruição  e  a  apoderação  de  bens  móveis  feita  por  "membros  dos  grupos
paramilitares com a conivência de agentes do Estado". Em relação à alegada violação do
artigo  21  da  Convenção,  em  relação  ao  artigo  1.1  do  tratado,  as  representantes
apresentaram, no que é substancial, argumentos equivalentes aos da Comissão.  

211. O Estado argumentou que não é responsável pela suposta vulneração do direito de
circulação e residência e, consequentemente, que também não é responsável pelas alegadas
violações dos direitos à proteção da família e dos direitos da criança, uma vez que "não é
atribuível a ele a responsabilidade pelo deslocamento forçado das [supostas] vítimas [nem]
pela separação familiar". Sustentou que "não há nenhum fato que possa provar ou indicar"
que  das  ameaças  e  perseguições  que  "supostamente"  geraram  o  "deslocamento
intraurbano" das senhoras Rúa, Ospina, Mosquera e Naranjo "tenham participado" agentes
do Estado. Afirmou ainda que o dever de proteção contra atos cometidos por terceiros não é
ilimitado: "há de se verificar que exista: 1) uma vítima determinada ou determinável; 2) o
conhecimento de um risco certo e imediato[,] e [...] 3) as possibilidades razoáveis de evitar
a consumação desse risco", e que "nunca tomou conhecimento do risco certo e iminente que
teria pairado sobre as defensoras [de direitos humanos] para causar o seu deslocamento".

212. O Estado considerou que "não participou da prática das ameaças contra as supostas
vítimas". Além disso, acrescentou argumentos sobre a sua falta de responsabilidade pela
alegada violação do direito à integridade pessoal em relação ao deslocamento forçado das
senhoras Rúa e Ospina. Afirmou que a Comissão não provou a tolerância ou aquiescência de
agentes  estatais  "frente  às  ações  de  grupos  de  autodefesa  ilegal  na  Comuna  13"  e  às
ameaças que ambas as senhoras teriam sofrido. Por outro lado, em relação ao seu dever de
garantia,  alegou que sua capacidade  de evitar  uma ameaça não existiu,  pois  "não [há]
evidência sobre a denúncia que [as senhoras Rúa e Ospina] teriam feito dessas ameaças
perante as autoridades competentes". Entendeu que, em qualquer caso, as ameaças que
teriam gerado o deslocamento são "inseparávei[s] da conduta de deslocamento forçado, que
foi efetivamente investigad[a]". O Estado não apresentou argumentos específicos sobre a
suposta  violação  do  dever  de  garantir  o  direito  à  integridade  pessoal  relativamente  ao
deslocamento das senhoras Naranjo e Mosquera.

213. Por outro lado, em sua contestação, o Estado declarou que não é responsável pela
violação  do artigo  21 da  Convenção porque os bens  das  senhoras Ospina  e Rúa foram
"abandonados  [e]  foram  desmantelados  por  terceiros". Considerou  que  "é  uma  carga
desmedida  exigir  [...]  proteção  [dos  imóveis  e  pertences],  considerando  o  período  dos
acontecimentos  e a situação  de ordem pública  em que se encontrava a Comuna 13 de
Medellín". O Estado argumentou que também não é responsável pela violação do artigo 11
da Convenção Americana.

B. Considerações da Corte
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214. A Corte apontou que a liberdade de circulação é uma condição indispensável para o
livre desenvolvimento da pessoa296. Nesse sentido, convergiu com o que foi indicado pelo
Comitê  de Direitos  Humanos das  Nações Unidas  em sua Observação Geral  Nº.  27,  que
estabelece que o direito de circulação e de residência consiste, inter alia, no seguinte: a) o
direito  das  pessoas  que  se  encontram  legalmente  dentro  de  um  Estado  de  circularem
livremente nesse Estado e de escolherem o seu local de residência, e b) o direito de uma
pessoa de entrar e permanecer no seu país. O gozo deste direito não depende de nenhum
objetivo  ou motivo  em particular  da pessoa que  deseja  circular  ou permanecer  em um
lugar297. Da mesma forma, protege o direito de não ser deslocado à força dentro de um
Estado  Parte  e  de não  ter  de  sair  à  força  do território  do Estado  no qual  se  encontra
legalmente298. 

215. Este Tribunal também afirmou que o direito de circulação e de residência pode ser
vulnerado de maneira formal ou por restrições de fato se o Estado não tiver estabelecido as
condições ou previsto os meios que permitam exercê-lo299. Um exemplo do exposto ocorre
quando uma pessoa é vítima de ameaças ou de perseguição e o Estado não disponibiliza as
garantias  necessárias  para  que  possa  transitar  e  residir  livremente  no  território  em
questão300, inclusive quando as ameaças e a perseguição provêm de atores não estatais301.
Do mesmo modo, a Corte indicou que a falta de uma investigação efetiva de atos violentos
pode propiciar ou perpetuar um exílio ou deslocamento forçado302.

216. A Corte também considerou que, em circunstâncias de deslocamento, outros direitos
podem ser afetados. Assim, em relação ao caso do "Massacre de Mapiripán",303 afirmou que:

a situação de deslocamento interno forçado [...] não pode ser desvinculada de [...] outras violações
declaradas [...]. As circunstâncias do presente caso e a situação especial e complexa de vulnerabilidade
que afeta essas  pessoas abrangem, e  também transcendem, o conteúdo da proteção  devida  pelos
Estados no âmbito do artigo 22 da Convenção.

217. No presente caso, a Corte considera necessário analisar, em primeiro lugar, o que se
relaciona ao dever de respeitar os direitos estabelecidos no artigo 1.1 da Convenção, se os

296  Cf. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de
2004. Série C Nº. 111, par. 115 e Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 165.  

297  Cf. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguai, supra, par. 115 e Caso Defensor de Direitos Humanos e
outros Vs. Guatemala, supra, par. 165. Veja-se Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, Observação Geral
Nº. 27 datada de 2 novembro de 1999, pars. 1, 4, 5 e 19.

298  Cf. Caso do “Massacre de Mapiripán” Vs. Colômbia, supra, par. 188, e Caso Defensor de Direitos
Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 165.

299  Cf. e Caso da Comunidade Moiwana Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 15 de junho de 2005. Série C Nº. 124, pars. 119 e 120, e Caso Defensor de Direitos Humanos
e outros Vs. Guatemala, supra, par. 166.

300  Cf. Caso Valle Jaramillo e outros Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de
novembro de 2008. Série C Nº. 192, par. 139,  e Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala,
supra, par. 166. 

301  Cf. Caso Valle Jaramillo e outros Vs. Colômbia, supra, par. 139,  e Caso Defensor de Direitos
Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 166.

302  Cf. Caso da Comunidade Moiwana Vs. Suriname,  supra, pars. 119 e 120,  e Caso Defensor de
Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 166.

303  Cf. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, supra, par. 186.
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deslocamentos são diretamente atribuíveis a uma ação estatal. Em segundo lugar, o que diz
respeito ao dever de garantia recepcionado na mesma norma. Deve-se avaliar se, depois
que o Estado tomou conhecimento dos fatos relativos ao deslocamento, adotou ações, no
âmbito das suas obrigações, para permitir um retorno seguro ou se prestou assistência às
pessoas deslocadas. Os argumentos vinculados à investigação dos fatos serão examinados
em relação com os artigos 8 e 25 da Convenção (infra Capítulo VIII.5)

B.1. Sobre o dever de respeito 

218. Dos fatos emerge que: a) a Sra. Rúa e seus familiares se deslocaram em maio de
2002,  e  depois,  em 24  de  junho  daquele  ano,  por  causa  "dos  diferentes  conflitos  que
exist[iam] no setor", ligados ao grupo paramilitar Comando Cacique Nutibara, e por terem
sido  avisados  de  que  o  nome  dela  se  encontrava  em  uma  lista  de  pessoas  que  os
paramilitares poderiam assassinar (supra par. 107 e nota de rodapé na página 141); b) a
Sra. Ospina e seus familiares (seu marido e três filhos) se deslocaram em novembro de
2002 porque ela recebeu informações de que seu nome constava de uma lista de pessoas
que os paramilitares pretendiam assassinar, por "ameaças feitas contra ela por um grupo
irregular" e, como ela disse, em razão da violência e perseguição que sofriam as líderes na
Comuna 13 e da violência no setor (supra par. 109); c) a Sra. Mosquera, assim como sua
filha  e  um  neto,  se  deslocaram  em novembro  de  2002,  depois  que  a  Sra.  Mosquera
recuperou sua liberdade, por medo de "retaliações" e de que a matariam; segundo declarou
nos dias 16 de dezembro de 2004, 24 de agosto de 2005 e 2 de maio de 2012, tempos
depois várias pessoas lhe indicaram que os paramilitares diziam que “iriam matá-la” e ela
não voltou até 24 de abril de 2004, e então, pelo menos até 6 de outubro de 2004, manteve
uma presença intermitente no bairro Las Independencias na Comuna 13304 (supra par. 117 e
notas de rodapé 179 e 185), e d) a Sra. Naranjo se ausentou da Comuna 13 depois do
assassinato da Sra. Yarce em outubro de 2004 e voltou a residir na Comuna 13 um ano
depois, em 2005305 (supra par. 120). 

219. A Corte entende que as causas que levaram as pessoas em questão a se deslocarem
são  complexas,  no  sentido  de  que  não  obedecem a  um  único  fato  desencadeador  do
deslocamento,  mas,  sim,  a  múltiplas  circunstâncias.  Apesar  do  acima  exposto,  não  é

304  A  Sra.  Mosquera  fez  declarações  contraditórias  a  respeito  de  sua  presença  no  bairro  Las
Independencias depois de 24 de abril de 2004, apontando em uma ocasião, em 2012, que depois dessa data ela
"nunca mais" saiu do bairro e em outras, em 2004 e 2005, que depois de 7 de outubro de 2004 ela havia partido
novamente,  e  não havia  retornado ao  lugar.  Das declarações referidas,  no entanto,  há consistência  nas  suas
afirmações de que, pelo menos entre 24 de abril de 2004 e 6 de outubro do mesmo ano, manteve uma presença
intermitente no local. As declarações da Sra. Mosquera não permitem elucidar claramente a situação posterior a 6
de outubro de 2004, sem prejuízo do fato de que a Corte tem por certo que ela atualmente reside no bairro Las
Independencias, na Comuna 13.
305  No relatório Nº 1386-A-17-CT-I-FGN da Procuradoria-Geral da Nação datado de 16 de dezembro
de 2004, constatou-se que Alba Mery Naranjo Jiménez, filha da Sra. Naranjo, ao ser entrevistada, indicou que após
a  morte  da  Sra.  Yarce  "minha  mãe  teve  de  deixar  o  bairro"  (Inspetoria-Geral  da  Nação.  Ministério  Público.
Inspetoria 123 Judicial II – Penal. Conceito Pré-Classificatório. Medellín, 3 de novembro de 2009. Expediente de
prova, anexo 12, caderno 3 da contestação, folhas 1701 a 1723). Além disso, o Estado tomou conhecimento do
deslocamento da Sra. Naranjo por meio da comunicação datada de 22 de outubro de 2004, quando a Comissão
solicitou ao Estado a adoção de medidas cautelares, em virtude de que, após o assassinato da Sra. Yarce, a Sra.
Naranjo "teve de abandonar a sua residência" (Expediente de prova, anexo 12, caderno 1 da contestação, folha
841).  Posteriormente,  em  13  de  dezembro  de  2004,  a  Sra.  Naranjo,  ao  dar  sua  declaração  para  efeito  da
investigação interna sobre a morte da Sra. Yarce, indicou que "devido a estes fatos eu vivo na rua e todos os dias
eu estou em lugares diferentes”. Expediente de prova, anexo 12, caderno 1 da contestação, folhas 1022 a 1026). 
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possível atribuir responsabilidade estatal pela violação do dever de respeito se não se pode
constatar  a  participação  de  agentes  estatais  em  atos  concretos  que  tenham gerado  o
deslocamento. As informações de que a Corte dispõe a este respeito não são suficientes para
tal. Das sentenças internas também não emerge a participação de agentes estatais de forma
alguma. 

220. Do mesmo modo, nem a Comissão nem as partes explicaram de que forma, em
relação a  atos  atribuídos  a grupos  armados  ilegais,  agentes estatais  teriam colaborado,
assistido,  ajudado  ou  tolerado  os  mesmos,  nem que  tais  grupos  tenham agido  com  a
aquiescência estatal nos fatos concretos que originaram os deslocamentos das vítimas. A
este respeito, a Corte considerou que, para que seja possível afirmar a responsabilidade
estatal por ações de terceiros, com base em elementos como aquiescência ou tolerância,
colaboração,  assistência  ou  ajuda,  foi  levada  em  conta  não  só  uma  situação  geral  de
contexto, mas também que a aquiescência (ou tolerância, colaboração, assistência ou ajuda)
fosse evidenciada nas circunstâncias relacionadas ao caso, ou que as mesmas não poderiam
ter ocorrido sem a aquiescência ou colaboração estatal (supra par. 180)306. Esses aspectos
não  estão  demonstrados  no  presente  caso.  Por  conseguinte,  a  Corte  não  pode  atribuir
responsabilidade estatal com base neles. 

B.2. Sobre o dever de garantia 

221. Sem prejuízo do fato de que este Tribunal considera que não se pode demonstrar que
o Estado tenha gerado ou propiciado os deslocamentos das supostas vítimas, cabe avaliar as
medidas adotadas uma vez que tomou conhecimento do deslocamento forçado das senhoras
Rúa, Ospina, Naranjo e Mosquera e, de acordo com o caso, de seus familiares (supra par.
217). 

222. Previamente,  deve-se deixar  claro que não é relevante,  em relação aos fatos de
deslocamento  deste  caso,  examinar  a  observância  do  dever  de prevenção  por  parte  do
Estado.  Com efeito,  a  responsabilidade  do  Estado  em um caso  concreto  não  pode  ser
determinada pela mera alusão a uma obrigação estatal geral, dada a situação de contexto,
de adotar ações para proteger a população e evitar o seu deslocamento. No exame de um
caso  particular,  descartada  a  atribuição  de  responsabilidade  ao  Estado  pelos  fatos  de
deslocamento por inobservância do dever de respeito (supra pars. 218 a 220), a fim de
determinar  a eventual  responsabilidade estatal  pela  falta  de prevenção,  seria necessário
constatar  se o deslocamento se  relacionou a uma situação de risco real  e imediato  em
relação a uma ou mais pessoas específicas e se o Estado, apesar de ter conhecimento desse
risco,  não  adotou  ações  dirigidas  a  evitar  a  sua  consumação307.  No  presente  caso,  as

306  O mesmo se depreende da explicação dada pelo perito René Urueña, na sua declaração datada de
12 de junho de 2015, supra.

307  A Corte indicou que o direito de circulação e de residência pode ser violado quando uma pessoa é
vítima de ameaças ou de perseguição e o Estado não fornece as garantias necessárias para que possa transitar ou
residir livremente (Cf. Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra,  par. 166). Porém, é
evidente que isso requer o conhecimento, por parte do Estado, dessas ameças e perseguição ou, em geral, dos
fatos concretos que poderiam ter por efeito impedir a livre circulação ou residência de uma determinada pessoa. De
acordo com a jurisprudência da Corte, para determinar a responsabilidade estatal em relação a um caso concreto, o
conhecimento de uma situação geral ou contextual não é suficiente, mas, sim, que "os deveres de adotar medidas
de prevenção e proteção dos particulares em suas relações entre si encontram-se condicionados ao conhecimento
de uma situação de risco real e imediato para um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos – ou ao fato de que
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circunstâncias que deram origem ao deslocamento são complexas (supra pars. 107, 109,
117, 120, 218 e 219) e não há elementos para relacionar pontualmente os deslocamentos
do caso a um aviso prévio, por parte do Estado, de uma situação de risco para as supostas
vítimas obrigadas a se deslocarem.
 
223. Dito isto, tendo em consideração as várias violações alegadas, bem como as diversas
circunstâncias das supostas vítimas, no presente caso a Corte considera apropriado efetuar a
análise  indicada no que diz  respeito  a: a)  os direitos de circulação  e de residência  e à
integridade pessoal308. Uma vez concluído o precedente, se for o caso, se verificará se a
conduta  estatal  violou:  b)  o  direito  à proteção da  família  e,  em relação ao mesmo, os
direitos da criança, e c) os direitos à proteção da honra e da dignidade e à propriedade
privada.  

B.2.1. Direitos de circulação e de residência e à integridade pessoal

224. A Corte afirmou que a obrigação de garantia do Estado de proteger os direitos das
pessoas  deslocadas  implica  o  dever  de  adotar  medidas  destinadas  a  proporcionar  as
condições  necessárias  para  facilitar  um  retorno  voluntário  e  seguro  ao  seu  local  de
residência habitual ou a sua reinstalação voluntária em outra parte do país. Para tal, deve
ser assegurada a sua plena participação no planejamento e na gestão do seu regresso ou
reintegração309. 

225. Além disso, dada a complexidade do fenômeno do deslocamento interno e da ampla
gama de direitos humanos que ele afeta ou põe em risco, e em atenção a circunstâncias de
especial  debilidade,  vulnerabilidade  e  indefensabilidade  em  que  as  pessoas  deslocadas
geralmente  se  encontram  como  sujeitos  de  direitos  humanos,  sua  situação  pode  ser
entendida como uma condição individual de desproteção de fato310. Tal situação obriga os

o Estado devia ter conhecimento de tal situação de risco real e imediato" (Cf. Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs.
Colômbia, supra, par. 123, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 109).

308  No que diz respeito aos direitos da criança, embora a Corte tenha identificado anteriormente a
violação do artigo 19 da Convenção, em relação aos direitos à integridade pessoal e ao direito de circulação e
residência,  tratou-se  de  casos  que  apresentavam  diferenças  em  relação  ao  presente  caso.  Assim,  no  caso
"Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, concluiu-se que o Estado violou o artigo 19 em relação com o artigo 22 da
Convenção, tendo em conta as particularidades  do direito  a uma vida  digna em relação às crianças.  A Corte
entendeu que no caso, sendo que "[as] consequências [do massacre] criaram um clima de permanente tensão e
violência que afetou o direito das crianças a uma vida digna [...] o Estado [...] as ti[nha] exposto a um clima de
violência e insegurança" (Cf. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, supra, pars. 123 e 162). Em outro
caso, o Estado foi declarado responsável pela violação do direito à integridade pessoal, em relação com os artigos
1.1 e 19 da Convenção Americana, em detrimento das crianças deslocadas, que foram alojadas em lugares onde
sofriam "diferentes tipos de carências e violações de seu direito à integridade (em termos de condições sanitárias,
acesso  à  assistência  à  saúde,  serviços  básicos  essenciais,  entre  outros)"  (Cf. Caso  das  Comunidades
Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 329 e ponto
resolutivo 5). Trata-se de circunstâncias que não podem ser equiparadas às do presente caso, em que a Corte, em
conformidade com o que se indica a seguir, adverte que é apropriado examinar os direitos da criança em relação ao
direito à proteção da família (infra pars. 246 a 253). A Corte já analisou desta maneira a violação aos direitos das
crianças e à proteção da família em situações de deslocamento. (Cf. Caso Defensor de Direitos Humanos e outros
Vs. Guatemala, supra, pars. 225 a 232).

309  Cf. Caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala,  supra,  par. 149, e Caso Defensor de Direitos
Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 167.

310  Cf. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, supra, par. 177, e  Caso das comunidades
afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 315.
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Estados a concederem um tratamento preferencial a seu favor e a adotarem medidas de
caráter positivo para reverter os efeitos da sua condição de debilidade, vulnerabilidade e
indefensabilidade311.  Em apoio,  esta Corte já  afirmou em outros casos que,  no contexto
colombiano do deslocamento interno, há certos grupos de indivíduos que se encontram em
uma situação  de  vulnerabilidade  acentuada,  entre  os  quais  se  encontram as  mulheres,
especialmente mulheres chefes de família, juntamente com meninas, meninos e idosos312.

226. Por outro lado, este Tribunal  considerou que a insuficiência  estatal  na assistência
básica durante o deslocamento pode comprometer a responsabilidade do Estado em relação
ao direito à integridade pessoal se as condições físicas e psicológicas que as vítimas tiveram
de enfrentar não estiverem de acordo com padrões mínimos exigidos neste tipo de casos313.
Assim, a Corte declarou violações à integridade pessoal relacionadas com o deslocamento
em  casos  em  que  houve  impactos  específicos  adicionais  aos  produzidos  pelo  fato  do
deslocamento314. Por essa razão, a Colômbia foi anteriormente condenada pela inobservância
de suas obrigações de garantir a assistência humanitária e um retorno em segurança, no
âmbito do direito de circulação e de residência, e a proteção do direito à integridade pessoal,
reconhecidos nos artigos 22.1 e 5.1 da Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1
do mesmo instrumento315. 

227. Com base nas diretrizes apontadas, serão examinados a seguir os fatos relativos ao
conhecimento estatal das circunstâncias de deslocamento e das ações subsequentes, bem
como os efeitos sofridos pelas supostas vítimas, a fim de determinar se o Estado violou, em
detrimento dessas pessoas, os direitos de circulação e de residência e à integridade pessoal.

B.2.1.1. Fatos relevantes e efeitos demonstrados

228. Sobre a Sra. Rúa e seus familiares. - Em 8 de julho de 2002, a Sra. Rúa apresentou
uma denúncia pelo deslocamento ocorrido em 26 de junho de 2002 (supra par. 107), e com
esse ato o Estado tomou consciência do fato. A Sra. Rúa não pôde retomar seu trabalho
como líder porque, como resultado do deslocamento, teve de trabalhar para poder sustentar
suas filhas, e teme a identificação e a perseguição que as líderes sofreram316. Além disso, a
Sra.  Rúa  Figueroa  e  seus  familiares  não  puderam retornar  ao  bairro  onde  viviam,  não

311  Cf. Caso  Chitay  Nech  e  outros  Vs.  Guatemala,  supra,  par.  141,  e  Caso  das  comunidades
afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 315.

312  Cf. Caso do “Massacre de Mapiripán” Vs. Colômbia, supra, par. 175, e  Caso dos Massacres de
Ituango Vs. Colômbia, supra, par. 212. 

313  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio  Cacarica (Operação
Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 323.

314  No  caso  das  comunidades  afrodescendentes  deslocadas  da  Bacia  do  Rio  Cacarica  (Operação
Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 321), a Corte levou em conta "as condições de vida dos deslocados", em um
período que durou "mais de dois anos", que "se caracterizaram por superlotação, falta de privacidade, carência de
serviços básicos de saúde, alimentação desequilibrada e insuficiente, insuficiência e má qualidade da água". Além
do fato de que, em determinado momento, "a ajuda a 75 famílias foi oficialmente suspensa 'por falta de fundos' [, e
que t]udo o que foi citado anteriormente levou à multiplicação de enfermidades e a riscos de epidemia. Tudo isso
permitiu ao Tribunal constatar que as medidas tomadas pelo Estado em matéria de proteção da população foram
insuficientes 

315  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio  Cacarica (Operação
Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 324.

316  Cf. Declaração de Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 27 de abril de 2012, supra.
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puderam recuperar nenhum objeto de sua casa, e atualmente vivem em um município perto
da cidade de Medellín317.   

229. Em 10 de julho de 2002, a SIMPAD certificou que a Sra. Rúa perdeu sua moradia e
todos os seus pertences na quarta-feira, 26 de junho de 2002, "data em que ela teve de se
mudar para outro lugar em busca de segurança"318. A senhora Rúa solicitou sua matrícula no
"Registro Único de Deslocados" em diversas oportunidades de 2002 a 2010, sem consegui-
lo319, mesmo quando apresentou duas ações de tutela320. No entanto, em 6 de março de
2014, a Unidade de Assistência e Reparação Integral às Vítimas revogou decisões anteriores
e ordenou que ela fosse registrada como deslocada321. Por outro lado, em 16 de abril de
2007, cinco anos após ter sido deslocada, a Ação Social  destinou uma única quantia  de
ajuda humanitária à senhora Rúa, por um valor de 618.000 pesos colombianos322.

230. Por  outro  lado,  das  provas  surgem  os  efeitos  que  a  situação  de  deslocamento
produziu sobre a Sra. Rúa. Nesse sentido, a Sra. Rúa declarou perante a Corte que as suas
perdas não foram apenas materiais, “mas também emocionais e de saúde mental e física”.

317  Cf. Declaração  de Myriam Eugenia  Rúa Figueroa datada de 13 de junho de 2015,  supra.  Do
mesmo modo, isso foi indicado, supra, par. 107.

318  Cf. Registro Número 289, Secretaria do Meio Ambiente (SIMPAD) datado de 10 de julho de 2002
(Expediente de prova, anexo 4 do Relatório de Mérito, folha 18).   

319  A  primeira  vez  que  o  seu  pedido  foi  rejeitado  foi  em  9  de  agosto  de  2002  (cf. Rede  de
Solidariedade Social,  Município de Medellín, Departamento de Antioquia, Resolução 050012342, 9 de agosto de
2002. Expediente de prova, anexo 5.1 do Relatório de Mérito, folha 20). Este pedido foi reiterado pela Sra. Rúa em
2 de outubro de 2006 (cf. Pedido de matrícula no SUR apresentado por Myriam Eugenia Rúa Figueroa em 2 de
outubro de 2006,  supra), e novamente rejeitado pela Ação Social em 10 de outubro de 2006 (cf. Nota da Ação
Social datada de 10 de outubro de 2006, dirigida à Sra. Rúa. Expediente de prova, anexo 7 do Relatório de Mérito,
folha 48).  

320  Em  31  de  outubro  de  2007,  a  Sra.  Rúa  apresentou,  por  meio  de  sua  representante,  uma
solicitação à Ação Social a qual chamou de "direito de petição", com o objetivo de conhecer o trâmite a ser seguido
para ser incluída no RUD, obter uma atualização do valor recebido e ter acesso a outros direitos (cf. Documento
dirigido à Ação Social datado de 26 de outubro de 2007. Expediente de prova, anexo 9 do Relatório de Mérito,
folhas 53 e 54). Na ausência de contestação, apresentou uma ação de tutela em 18 de dezembro de 2007 (cf. Ação
de tutela, 18 de dezembro de 2007. Expediente de prova, anexo C 79 do escrito de petições e argumentos, folhas
4710 a 4711), pela qual, em 22 de janeiro de 2008, a Ação Social foi intimada a responder à solicitação (cf. Décimo
Quarto Juizado Criminal da Comarca de Primeira Instância, 22 de janeiro de 2008. Expediente de prova, anexo C 80
do escrito de petições e argumentos, folhas 4712 a 4716). No entanto, no mesmo dia, a Ação Social informou que a
Sra. Rúa e sua família não estavam inscritas no Registro Único de População Deslocada, de modo que não podiam
acessar os benefícios da lei para a população em situação de deslocamento (cf. Ação social, resposta a direito de
petição, 22 de janeiro de 2008. Expediente de prova, anexo C 81 do escrito de petições e argumentos, folha 4717).
Em 6 de agosto de 2010, a Sra. Rúa ajuizou ação de tutela contra a Agência Presidencial para a Ação Social,
relatando  uma série  de  diligências  que  ela  havia  concluído  perante  a  entidade  e  o  caráter  contraditório  das
respostas (cf. Ação de tutela apresentada por Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 6 de agosto de 2010, supra).
O Décimo Sétimo Juizado Cível da Comarca de Medellín, em 24 de agosto de 2010, deu lugar à ação de tutela
movida pela Sra. Myriam Rúa Figueroa, aludindo ao caráter impreciso das comunicações recebidas da Ação Social, e
ordenou que o Escritório de Ação Social de Antioquia emitisse uma resposta clara à Sra. Rúa sobre sua inclusão no
RUPD (cf. Décimo Sétimo Juizado Cível da Comarca, Ação de Tutela, 24 de agosto de 2010. Expediente de prova,
anexo 11 do Relatório de Mérito, folhas 62 a 76). Em 7 de setembro de 2010, a Sra. Rúa recebeu uma comunicação
da Ação Social confirmando a sua não inclusão no RUPD (cf. Ação Social,  Resposta a direito de petição, 18 de
agosto de 2010. Expediente de prova, anexo 12 do Relatório de Mérito, folha 78). 

321  Cf. Unidade de Assistência e Reparação Integral às Vítimas, Resolução Nº. 050012342RO datada
de 6 de março de 2014, supra. 

322  Cf. Ação Social, Outorga de Ajuda Humanitária a Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 15 de
abril de 2007 (Expediente de prova, anexo 8 do Relatório de Mérito, folhas 50 a 51). 
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Ela também afirmou que "pass[ou] de ter uma certa estabilidade [a] tentar se virar na vida",
e sobre como sua família foi afetada disse que "[suas] filhas [...] não [puderam] viver sua
infância e adolescência em um ambiente seguro, [e que] elas agora manifestam situações de
medo e insegurança diante de qualquer barulho que possam associar com tiros”323.

231. Manuela Palacio Rúa, filha da Sra. Rúa, declarou que sofreu a "perda do espaço onde
vivi[am], desenraizamento com amigos e amigas, desenraizamento de um entorno onde se
sentia cômoda e feliz". Destacou ainda que "[para sua] irmã mais nova, a situação vivida
não lhe permitiu interagir com as outras meninas da sua idade, efeitos psicológicos, que se
traduzem em medo de sons altos, como explosões"324. Da mesma forma, a perita Liz Yasmit
Arévalo Naranjo declarou que 

a situação  de  vitimização  da [Sra.  Rúa]  e de  sua família  está  caracterizada  pelo  deslocamento
forçado [...].  Como resultado da dor,  do medo e da angústia  causados pelos eventos violentos,
Mir[y]am [Rúa] e Gustavo [de Jesús Tobón Meneses] se viram obrigados a mudar seu projeto de
vida, que antes de 2002 tinha se concentrado no trabalho comunitário. [...] O contexto de violência,
ameaças e deslocamento forçado provocou na família um cenário emocional de medo constante, que
influenciou a forma como cada um de seus integrantes vive o dia a dia325. 

232. Sobre a Sra. Ospina e seus familiares. - Em 18 de julho de 2003, a Sra. Ospina
apresentou uma denúncia pelo deslocamento forçado ocorrido em novembro de 2002 (supra
pars. 109, 110 e nota de rodapé 149), por meio da qual o Estado tomou conhecimento
desse fato. A moradia da Sra. Ospina foi destruída ao longo dos anos e todos os seus bens
foram saqueados326. Ela se viu impedida de retornar ao bairro e não quis voltar a trabalhar
em organizações sociais ou comunitárias. Atualmente vive em outro setor de Medellín327.  

233. Em 2 de dezembro de 2003, foi negada à Sra. Luz Dary Ospina a sua solicitação,
apresentada  antes  dessa  data,  para  sua  matrícula  no  "Registro  Único  de  População
Deslocada". Em seguida, em 13 de fevereiro de 2004, o Coordenador da Unidade Territorial
Bogotá da Rede de Solidariedade Social, em resolução do recurso de restituição apresentado
por ela, revogou a decisão que negou sua matrícula e ordenou sua inclusão imediata328.
Durante o período de 20 de agosto de 2004 a 26 de julho de 2005, a Sra. Ospina, seu
marido Oscar Hoyos e sua filha Migdalia Andrea foram beneficiários do Programa de Saída
Temporária de Colombianos, patrocinado pelo Secretariado Nacional da Pastoral Social da

323  Cf. Declaração de Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 13 de junho de 2015, supra.

324  Cf. Declaração de Úrsula Manuela Palacio  Rúa datada de 9 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 2055 a 2057).

325  Cf. Perícia de Liz Yasmit Arévalo Naranjo datada de 10 de junho de 2015, supra.

326  Cf. Fotografias do estado da casa da Sra. Ospina (Expediente de prova, anexo 5.1 do Relatório de
Mérito, folhas 27 a 43), e constatação do estado da propriedade da Sra. Ospina pela Prefeitura de Medellín, 17 de
outubro de 2006 (Expediente de prova, anexos C95 e C 98 do escrito de petições e argumentos, folhas 4787 e 4808
a 4819, respectivamente).

327  Cf. Declaração de Luz Dary Ospina Bastidas datada de 27 de abril de 2012, supra.

328  Cf. Rede de Solidariedade Social, Resolução Nº. 11001-12791R datada de 13 de fevereiro de 2004
(Expediente de prova, anexo 28 da apresentação do caso, folhas 122 a 123). A Sra. Ospina salientou que, apesar
de estar inscrita no Registro Único de População Deslocada, ela só recebeu "uma ajuda humanitária que consistia
em três compras no supermercado e no valor total de trezentos e trinta mil (330.000) pesos para pagamento de
moradia por três meses, equivalente a cento e dez mil (110.000) pesos por mês. Isso foi em 2004. Depois disso,
não volta[ram] a receber nenhuma outra ajuda ou apoio do Estado”. (Cf. Declaração de Luz Dary Ospina Bastidas
datada de 27 de abril de 2012, supra).
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Igreja  Católica  Apostólica  Romana  da  Colômbia,  que  os  levou  a  residir  na  cidade  de
Montevidéu, Uruguai329. 

234. Edid Yazmin Hoyos Ospina, filha da Sra. Ospina, declarou que: 

o  deslocamento  a  outra  cidade  implicou  um choque  cultural,  uma mudança  de  clima  extrema,
condições  de  vida  extremas,  porque  [seus]  pais  não  tinham  dinheiro,  nem  conhecidos,  nem
parentes. Tinham de [se] acomodar às condições que [lhes] proporcionavam na entidade que [os]
ajudou a chegar [a Bogotá...]. O membro da família que sofreu maior impacto psicológico foi [seu]
irmão, o qual expressa para que voltar a construir algo, se em qualquer momento pode voltar a
acontecer a mesma coisa e voltar a ficar sem nada. Além disso, usa drogas há 15 anos, vendo no
consumo a maneira de não lembrar o que aconteceu330. 

235. Da mesma forma, Liz Yasmit Arévalo Naranjo apontou, em sua perícia perante este
Tribunal,  que as várias transferências que a família teve de fazer "implic[aram] deixar o
conhecido, fugir, ter de se despedir da família estendida e enfrentar a hostilidade das outras
cidades às quais chegaram"331.

236. Sobre  as  senhoras  Mosquera  e  Naranjo,  e  seus  familiares.  -  Como  referido
anteriormente (supra par. 117), a Sra. Mosquera, sua filha e um neto foram deslocadas em
novembro de 2002. A Sra. Mosquera retornou ao bairro Las Independencias, da Comuna 13,
em 24 de abril de 2004, depois manteve presença intermitente no local até pelo menos 6 de
outubro de 2004, e atualmente vive na Comuna 13332. Sua filha Hilda Milena e seu neto
Lubín Alfonso só voltaram em 2006333. A Sra. Naranjo se ausentou da Comuna 13 depois do
assassinato da Sra. Yarce em outubro de 2004 e voltou a se ausentar da Comuna um ano
depois,  em  2005.  O  Estado,  por  meio  de  ações  estatais,  tomou  conhecimento  do
deslocamento das senhoras Naranjo e Mosquera em 13 e 16 de dezembro de 2004 (supra
pars. 117 e 120 e notas de rodapé 180 e 194).

237. Quanto à situação das senhoras Mosquera e Naranjo, as informações fornecidas pelas
representantes  e  pela  Comissão  não  foram  tão  pormenorizadas.  No  entanto,  a  Sra.
Mosquera indicou que quando ela, sua filha e neto partiram como deslocados, "não [os]
aceitaram nem registraram como deslocados, por isso não receb[eram do Estado] nenhuma
ajuda334", nem mesmo humanitária335. Por outro lado, durante o trâmite do caso perante a
Comissão, foi indicado que a Sra. Naranjo nunca recebeu ajuda humanitária da parte das

329  Cf. Constatação  do  Coordenador  do  Programa  de  Saída  Temporária  de  Colombianos  do
Secretariado  Nacional  da  Pastoral  Social  da  Igreja  Católica  Apostólica  Romana  da  Colômbia  datada  de  6  de
novembro de 2008 (Expediente de prova, anexo 27 do Relatório de Mérito, folha 120).

330  Cf. Declaração  de Edid  Yazmin  Hoyos Ospina datada de 9 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 2027 a 2028).

331  Cf. Perícia de Liz Yasmit Arévalo Naranjo datada de 10 de junho de 2015, supra.

332  Cf. Complementação do depoimento prestado pela Sra. Mosquera perante a Procuradoria-Geral da
Nação datada de 24 de agosto de 2005,  supra e declaração da Sra. Mosquera datada de 13 de junho de 2015
(Expediente de mérito, folhas 2013 a 2020).

333  Cf. Declaração de Hilda Milena Villa  Mosquera datada de 6 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 2029 a 2032).

334  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera datada de 2 de maio de 2012, supra.

335  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera Londoño datada de 13 de maio de 2015, supra.
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autoridades durante os períodos em que esteve deslocada336. Neste sentido, a Corte observa
que o Estado não informou nem reverteu o que foi declarado a respeito da falta de ajuda
humanitária e assistência às senhoras Mosquera e Naranjo em seu retorno à Comuna 13.

238. Tanto  a  Sra.  Mosquera  quanto  a  sua  filha  relataram  que,  durante  o  seu
deslocamento, sofreram a rejeição de seus familiares, que as receberam em suas moradias
mas lhes negavam comida, as maltratavam e as faziam dormir no chão337. A Sra. Mosquera
também  indicou  que,  desde  que  retornou  à  Comuna  13,  tem  sofrido  perseguição  e
estigmatização constantes338. Em relação à Sra. Naranjo, segundo o que declarou perante
esta  Corte,  seu  trabalho  atual  como  defensora  na  Comuna  13  é  "muito  tedioso  e
perigoso"339.  No  mesmo  sentido,  sua  filha  declarou  como  a  saúde  da  Sra.  Naranjo  se
deteriorou como resultado de tudo o que aconteceu; segundo informou, sua mãe "não está
bem de moral,  chora por dias inteiros, não quer sair de casa, economicamente também
[está muito] afet[ada] porque não se sente capaz de sair e vender as confecções, a vejo
muito deprimida e chora muito"340.

B.2.1.2. Exame das violações alegadas

239. Uma vez estabelecido o acima exposto, é procedente analisar a conduta estatal, uma
vez que o Estado teve conhecimento das situações de deslocamento. A este respeito, como
em ocasiões anteriores, a Corte entende que, uma vez que o Estado toma conhecimento de
uma situação de deslocamento, é seu dever adotar, entre outras, as medidas destinadas a
proporcionar as condições necessárias  para um retorno digno e seguro ao seu lugar  de
residência habitual ou seu reassentamento voluntário341, sem prejuízo do dever de permitir a
participação das pessoas deslocadas na elaboração e implementação dessas medidas342. 

240. Do exposto, emerge que o Estado prestou ajuda humanitária à Sra. Rúa. No entanto,
o fez vários anos depois do seu deslocamento. Da mesma forma, o Estado inscreveu a Sra.
Ospina no Registro Único de Deslocados,  mas não emerge que isso tenha resultado em
ações  concretas  de  assistência,  com exceção  de  uma  quantia  em dinheiro  como ajuda
humanitária, entregue em 2004. Também não resulta dos fatos que as medidas referidas se
destinassem a possibilitar um retorno seguro à Comuna 13, nem consta que tenha tomado
outras medidas para tal fim. Também não consta que o Estado tenha adotado medidas que
pudessem permitir que as senhoras Mosquera e Naranjo e os familiares da primeira que se
deslocaram com ela retornassem de forma segura à Comuna 13. Nesse sentido, é necessário

336  Cf. Observações dos Peticionários datadas de 3 de maio de 2012, supra.

337  Cf. Declaração de Hilda Milena Villa Mosquera datada de 6 de junho de 2015, supra, e declaração
de María del Socorro Mosquera Londoño datada de 12 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas 2013 a
2020).

338  Cf. Declaração de María del Socorro Mosquera datada de 2 de maio de 2012, supra.  

339  Cf. Declaração de Mery del Socorro Naranjo Jiménez datada de 26 de junho de 2015, supra. 

340  Cf. Declaração de Alba Mery Jiménez Naranjo datada de 6 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 2037 a 2040).

341  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação
Gênesis) Vs. Colômbia, supra, par. 220, e Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par.
167.

342  Cf. Caso  Massacres  de  Rio  Negro  Vs. Guatemala.  Exceção  Preliminar,  Mérito,  Reparações  e
Custas. Sentença de 4 de setembro de 2012, Série C Nº. 250, par. 176.
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assinalar que essa falha estatal coincide com o que foi apontado sobre a recusa estatal que
existiu em Medellín, e na Comuna 13 em particular, de registrar e ajudar as pessoas que
sofreram  deslocamento  intraurbano,  apesar  do  que  foi  determinado  pela  Corte
Constitucional Colombiana na Sentença T-268 datada de 2003 (supra pars. 85 e 86). À luz
do exposto, a Corte conclui que houve uma conduta omissiva estatal que contribuiu para o
impedimento de que as pessoas nomeadas, bem como seus familiares que se deslocaram
com elas,  pudessem decidir  livremente  o  seu  lugar  de  residência.  Embora  as  senhoras
Naranjo e Mosquera residam na Comuna 13, não regressaram aos seus locais de residência
originais em condições de segurança propiciadas pelo Estado. 

241. Além disso, o deslocamento fez com que as condições de vida dessas pessoas fossem
significativamente afetadas. Como exposto acima (supra pars. 117, 120, 229, 233 e 237 e
nota de rodapé 327), o Estado foi omisso em prestar assistência ou, quando lhe foi solicitada
assistência, prestou ajuda humanitária de forma limitada e atrasada. A Corte considera que
a assistência insuficiente do Estado contribuiu para o sofrimento que, sendo em princípio
próprio  da  situação  de  deslocamento,  poderia  ter  sido  aliviado  por  uma  assistência
adequada. Em conformidade com o que precede, este Tribunal entende que o fato de as
senhoras  Mosquera  e  Naranjo  terem  regressado  ao  seu  local  de  residência  apesar  de
persistir uma situação de insegurança não pode absolver o Estado de responsabilidade, já
que não contribuiu para abrandar tal situação, que foi o que provocou os deslocamentos. A
subsistência de um estado de insegurança é constatada pelo que elas disseram, bem como
por familiares e conhecidos343.

242. Por outro lado, a Corte leva em conta o argumento das representantes de que o
Estado é responsável por violar o artigo 5 da Convenção Americana, em relação com o
artigo 7 da Convenção de Belém do Pará. No entanto, elas não explicaram de que forma as
obrigações decorrentes da Convenção de Belém do Pará seriam relevantes em relação ao
dever  estatal  de  adotar  medidas  para  prestar  assistência  a  pessoas  deslocadas  e
possibilitar  um  retorno  seguro  e  voluntário. Isso  não  implica  desconhecer  o  impacto
particular do deslocamento sobre as mulheres, mas, sim, apontar que, no caso, tendo em
vista o modo em que foi declarada a responsabilidade estatal em relação ao deslocamento
e considerando os argumentos das partes, não emergem elementos que permitam concluir
a responsabilidade estatal pela violação da Convenção de Belém do Pará.

243. No  que  se  refere  ao  impacto  particular  mencionado,  a  Corte  observa  que  do
contexto  demonstrado  resulta  que  o  deslocamento  forçado  na  Colômbia  teve  efeitos
diferenciados  ou  desproporcionais  sobre  as  mulheres  em  razão  de  seu  gênero.  Essa
circunstância foi documentada por diversos organismos internacionais, que identificaram
que as mulheres não só eram o maior grupo populacional deslocado, mas que também
enfrentaram de modo "exacerbad[o]" as "dificuldades" próprias do deslocamento ou, nas
palavras da Corte Constitucional colombiana, as maiores "durezas" do fenômeno. A própria
Corte Constitucional colombiana declarou que a violência derivada do conflito armado tinha
um  impacto  diferenciado  e  agravado  sobre  as  mulheres,  que  se  viram
desproporcionalmente  afetadas  pelo  deslocamento  forçado  como  consequência  desse

343  Cf. Declarações de Luis Alberto Paniagua, datada de 9 de junho de 2015 (Expediente de mérito, folhas
1981 a 1983); de Lourdes Amerita Mosquera Londoño, datada de 6 de junho de 2015 (Expediente de mérito,
folhas 1984 a 1985), e de Iván Alberto Herrera Mosquera, datada de 6 de junho de 2015 (Expediente de mérito,
folhas 2033 a 2036). Veja-se também supra, par. 238.
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impacto.  Esse  impacto  se  refletiu  no  aprofundamento  de  diferentes  padrões  de
discriminação  e  violência  de  gênero,  incluindo  a  violência  contra  as  mulheres  líderes.
Destacou a existência  de  uma "exposição  e  uma vulnerabilidade  inusitadamente  altas"
devido  a  "perigos  de  toda  índole"  para  as  mulheres  que  se  encontravam deslocadas.
Somado  a  disso,  a  Corte  Constitucional  identificou  diversos  problemas  específicos  das
mulheres deslocadas, como dificuldades com o sistema oficial  de registro de população
deslocada,  bem  como  os  obstáculos  para  acessar  o  sistema  de  assistência  para  a
população  deslocada344.  Este  Tribunal  parte  do  princípio  de  que  o  deslocamento  das
senhoras Naranjo, Rúa, Ospina e Mosquera, inserindo-se na situação descrita, teve um
impacto  particular  sobre  elas  vinculado  ao  seu  gênero.  Como  resultado  de  seu
deslocamento, enfrentaram uma situação de vulnerabilidade agravada. Da mesma forma,
constam dos fatos do presente caso as dificuldades que as mulheres tiveram para acessar
os sistemas estatais para a população deslocada. A Corte, devido às particularidades do
deslocamento forçado de mulheres, reconhece tais circunstâncias.

244. No mesmo sentido, no que diz respeito ao direito à integridade pessoal dos familiares
das senhoras Mosquera e Naranjo que não foram deslocados, a Corte considera que, no
presente  caso,  os  respectivos  impactos  estão  estreitamente  vinculados  à  separação  das
famílias, e não considera procedente efetuar um exame autônomo, mas, sim, analisá-los em
relação aos direitos à proteção da família e aos direitos da criança.

245. Tendo em conta o acima exposto, a Corte conclui que o Estado violou os artigos 22.1
e 5.1 da Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1 da Convenção, em detrimento
das senhoras Naranjo, Rúa, Ospina e Mosquera e dos familiares deslocados das três últimas,
a saber, Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela
Palacios Rúa, Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina,
Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera e
Lubín Alfonso Villa Mosquera.

B.2.2. Direitos à proteção da família e direitos da criança

246. Entre os direitos que podem ser afetados por situações de deslocamento forçado,
está o relativo à proteção da família, contido no artigo 17 da Convenção Americana, bem
como os direitos da criança, em conformidade com o artigo 19 do tratado. A primeira norma
reconhece que a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à
proteção  da  sociedade  e  do  Estado345.  A  Corte  estabeleceu  que  o  Estado  é  obrigado  a
promover o desenvolvimento e a força do núcleo familiar346 e que a separação de crianças da
sua família  constitui,  em determinadas condições, uma violação do seu direito à família.

344  Cf. Auto  092-08,  Corte  Constitucional  da  Colômbia,  disponível  em

:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm (Indicado na nota de rodapé
183 do Relatório de Mérito, Expediente de mérito, folha 58).

345  Cf. Condição jurídica e direitos humanos da criança. Parecer Consultivo OC-17/02 de 28 de
agosto de 2002. Série A Nº. 17, par. 66, e Caso Massacres de Rio Negro Vs. Guatemala, supra, par. 145. 

346  Cf. Condição  jurídica  e  direitos  humanos  da  criança,  supra,  par.  66,  e  Caso  de  pessoas
dominicanas e haitianas expulsas Vs. República Dominicana, supra, par. 414. 

file:///G:/SECOM/01_SECOM%202019/05_Subsecretaria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20-%20%C3%81rea%20FIM/03_Coord%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o_Jornal%C3%ADstica/03_Atendimento_GAB/05_SRI/Senten%C3%A7as%20Traduzidas/Arquivos%20odt/http:%2F%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2FC:%2FUsers%2Fgianefigueiredo%2FDocuments%2FGroupWise%2F:http:%2F%2Fwww.corteconstitucional.gov.co%2Frelatoria%2Fautos%2F2008%2Fa092-08.htm
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Assim,  a  criança  tem  o  direito  de  viver  com  sua  família,  chamada  a  satisfazer  suas
necessidades materiais, afetivas e psicológicas347. 

247. A  Corte  considerou  em  casos  de  deslocamento  forçado  que  esse  fenômeno,  na
medida em que implica a separação ou fragmentação do núcleo familiar, pode dar origem à
responsabilidade do Estado pela transgressão do artigo 17 da Convenção, bem como, se for
o caso, do seu artigo 19 com relação às crianças afetadas por essa situação348. Examinou
também a responsabilidade estatal em relação a pessoas que se encontravam deslocadas,
independentemente do exame dos atos que causaram o deslocamento349. 

248. A Corte entende que em situações de deslocamento forçado surge um dever estatal
de procurar a reunião familiar, especialmente em casos de famílias com crianças350. Este
dever, relativo aos direitos à proteção da família e aos direitos da criança, é independente
de outros que também se relacionam a situações  de deslocamento  forçada,  como o de
possibilitar  um  retorno  seguro.  O  que  precede  não  exclui  que,  de  acordo  com  as
circunstâncias do caso, as medidas destinadas a possibilitar o retorno em segurança sejam
igualmente adequadas para o êxito da reunião familiar.  

249. As senhoras Mosquera, Naranjo e Ospina e seus familiares se viram forçados a se
separarem de certos familiares diretos no momento de se deslocarem. 

250. Assim, a Sra. Mosquera se deslocou com sua filha Hilda Milena Villa Mosquera e seu
neto Lubín Alfonso Villa Mosquera, separando-se do restante de seus familiares: seus filhos
Lubín Arjadi Mosquera, Iván Alberto Herrera Mosquera, Marlon Daniel Herrera Mosquera e
Carlos  Mario  Villa  Mosquera,  e  seus  netos:  Luisa  Fernanda  Herrera  Vera,  Sofía  Herrera
Montoya,  Madelen  Araujo  Correa,  Luisa  María  Mosquera  Guisao,  Luis  Alfonso  Mosquera
Guisao, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna e Mateo Rodríguez.

251. A Sra. Naranjo, ao se deslocar, se separou de seus quatro filhos e filhas com quem
vivia:  Juan David,  Alejandro,  Sandra  Yaneth e Alba  Mery,  todos  de sobrenome Naranjo
Jiménez, bem como de seus netos e netas: Esteban Torres Naranjo, Erika Johann Gómez,
Heidi Tatiana Naranjo Gómez, María Camila Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo e
Sebastián  Naranjo  Jiménez.  Por  causa  de  seu  deslocamento,  a  Sra.  Naranjo  não  pôde
permanecer na Comuna 13, embora tenha regressado várias vezes. Esta situação conduz a

347  Condição jurídica e direitos humanos da criança, supra, par. 7, e Caso de pessoas dominicanas
e haitianas expulsas Vs. República Dominicana, supra, par. 414.  

348  Cf. Caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala, supra, par. 163.

349  Assim, no que diz respeito ao caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala, a Corte considerou que
"embora os argumentos da Comissão e dos representantes sejam baseados no [...] deslocamento familiar  [...]
ocorri[do] antes de sua competência, ess[e] fato[, inter alia] determin[ou] que a estrutura familiar permanecesse
desintegrada  até  depois  dessa  data,  razão  pela  qual  este  Tribunal  afirm[ou]  sua  competência  para  tomar
conhecimento d[o] mesmo [...] e de suas consequências jurídicas internacionais" (Cf. Caso Chitay Nech e outros
Vs. Guatemala, supra, par. 155).

350  Cf. Princípio  17  dos  Princípios  Orientadores  do  Deslocamento  Interno  das  Nações  Unidas,
E/CN.4/1998/53/Add.2  datado  de  11  de  fevereiro  de  1998,  p.  5.   Disponível  em

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/resdi/E-CN-4-1998-53-
ADD-2.html 

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/resdi/E-CN-4-1998-53-ADD-2.html
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/resdi/E-CN-4-1998-53-ADD-2.html
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uma alteração da vida familiar, ainda que se possa presumir que ela não perdeu contato
com seus familiares durante períodos prolongados. 

252. Em  relação  à  Sra.  Ospina,  deve-se  esclarecer  que,  embora  o  deslocamento
originalmente não tenha levado à separação familiar,  a impossibilidade de regressar em
condições de segurança fez com que ela e seu marido Oscar Tulio Hoyos Oquendo e sua filha
Migdalia Andrea Hoyos Ospina deixassem o país, como medida de proteção, o que implicou a
separação do restante de seus familiares que viviam com eles: sua filha Edid Yazmín e seu
filho Oscar Darío, ambos com o sobrenome Hoyos Ospina351.

253. Neste caso, este Tribunal  considera que a conduta estatal  omissiva em relação à
adoção de medidas apropriadas para possibilitar um regresso em segurança violou o direito
à proteção da família consagrado no artigo 17 da Convenção, em detrimento das senhoras
Ospina, Mosquera e Naranjo, bem como em detrimento de Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid
Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera, Lubín Arjadi
Mosquera,  Ivan  Alberto  Herrera  Mosquera,  Carlos  Mario  Villa  Mosquera,  Luisa  Fernanda
Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya, Madelen Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera,
Carlos Mario Bedoya Serna, Mateo Rodríguez, Juan David Naranjo Jiménez, Sandra Janeth
Naranjo  Jiménez,  Alejandro  Naranjo  Jiménez,  Alba  Mery  Naranjo  Jiménez,  María  Camila
Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Erika Johann Gómez
e  Heidi  Tatiana  Naranjo  Gómez.  As  vítimas  Migdalia  Andrea  Hoyos  Ospina,  Sebastián
Naranjo Jiménez, Lubín Alfonso Villa Mosquera, Luis Alfonso Mosquera Guisao, Luisa María
Mosquera Guisao e Marlon Daniel Herrera Mosquera, crianças que viram comprometido seu
direito à proteção da família, também sofreram, em relação a tanto, a violação do artigo 19
da Convenção. 

B.2.3. Direitos à proteção da honra e da dignidade e à propriedade privada

254. Quanto ao direito à proteção da honra e da dignidade, o mesmo foi alegado apenas
pelas representantes. 

255. A Corte recorda que o artigo 11 da Convenção Americana exige a proteção estatal
dos indivíduos frente a ações arbitrárias das instituições estatais que afetem a vida privada e
familiar. Ele proíbe qualquer ingerência arbitrária ou abusiva na vida privada das pessoas,
enunciando  diversos  âmbitos  da  mesma,  como  a  vida  privada  de  suas  famílias.  Nesse
sentido, a Corte sustentou que o âmbito da privacidade se caracteriza por ficar isento e
imune  a  invasões  ou  agressões  abusivas  ou  arbitrárias  por  parte  de  terceiros  ou  da
autoridade pública352. Do mesmo modo, este Tribunal apontou que "em virtude do artigo
11.2  da  Convenção,  toda  pessoa  tem  direito  a  receber  proteção  contra  ingerências
arbitrárias  ou  abusivas  em sua  família,  especialmente  as  crianças,  dado  que  a  família
desempenha um papel essencial em seu desenvolvimento"353. 

351  Em relação a Fabio Alberto Rodríguez Buriticá, genro da Sra. Ospina, os fatos demonstrados não
sugerem que ele tenha se deslocado com a família ou que tenha sido afetado pela separação familiar. 

352  Cf. Caso  dos  Massacres  de  Ituango  Vs.  Colômbia,  supra,  par.  194,  e  Caso  Comunidade
Camponesa de Santa Bárbara Vs. Peru, supra, par. 200.

353  Cf. Condição  jurídica  e  direitos  humanos  da  criança,  supra,  par.  71,  e  Caso  de  pessoas
dominicanas e haitianas expulsas Vs. República Dominicana, supra, par. 424.
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256. No presente caso, a Corte determinou que a destruição das moradias das senhoras
Myriam Rúa Figueroa e Luz Dary Ospina Bastidas,  bem como a perda dos bens que se
encontravam em seu interior, ocorreram depois que as senhoras citadas foram deslocadas e
abandonaram suas moradias. Trata-se de questões relacionadas com a alegada violação do
direito à propriedade privada. Este Tribunal considera que os fatos alegados não se vinculam
ao  conteúdo  do  artigo  11.2  da  Convenção  Americana,  de  modo que  não  é  possível  se
pronunciar  sobre  a  alegada  ingerência  arbitrária  ou  abusiva  em sua  vida  privada  e  no
domicílio das supostas vítimas.

257. O artigo 21 da Convenção, no entanto, merece uma análise diferente. Nesse sentido,
este Tribunal desenvolveu um amplo conceito de propriedade em sua jurisprudência que
abrange,  entre  outros,  (a)  "o  uso  e  gozo  dos  bens,  definidos  como  coisas  materiais
apropriáveis ou como objetos intangíveis354, bem como todo direito que possa fazer parte do
patrimônio de uma pessoa"355; (b) que o conceito "compreende todos os bens móveis e
imóveis, elementos corpóreos e incorpóreos e qualquer outro objeto imaterial suscetível a
valor"356, e c) que o direito à propriedade privada reconhecido na Convenção inclui ainda que
tanto o uso como o gozo podem ser limitados pelo mandato de uma lei, em consideração ao
"interesse social ou por razões de utilidade pública e nos casos e nas formas estabelecidas
por lei, e que tal privação se fará mediante o pagamento de uma justa indenização"357. 

258. A esse respeito, as senhoras Rúa e Ospina, quando denunciaram seu deslocamento,
se referiram pela primeira vez ao abandono de suas moradias, e que as mesmas foram
paulatinamente  destruídas  e  saqueadas  por  terceiros.  Nesse  sentido,  como  esta  Corte
afirmou em outros casos, o dever de proteção do Estado deve ser avaliado por meio da
obrigação de devida diligência na qual se encontrava para tomar medidas razoáveis para
prevenir tais violações. No presente caso, o Estado não tinha conhecimento prévio do que
tinha acontecido com as senhoras Rúa e Ospina, ou seja, do seu deslocamento e abandono
de  suas  moradias  e  dos  pertences  que  se  encontravam dentro  delas,  e  por  isso  seria
desproporcional exigir do Estado o dever de prevenir a proteção do direito à propriedade
privada na situação proposta.

259. Pois bem, está provado que no presente caso, após o abandono das casas pelas
senhoras  Rúa  e  Ospina  e  seus  familiares,  as  mesmas  progressivamente  foram
desmanteladas até ficarem em ruínas e serem saqueadas por terceiros (supra pars. 107 e
110358. Depois de tomar conhecimento dos fatos ocorridos às senhoras Rúa e Ospina por
meio das denúncias que elas apresentaram em 8 de junho de 2002 e 18 de julho de 2003,

354  Cf. Caso Furlan e familiares Vs. Argentina.  Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C Nº. 246, par. 220, e Caso Comunidade Camponesa de Santa Bárbara
Vs. Peru, supra, par. 122 e 199.

355  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de
2001. Série C Nº. 74 par. 122, e Caso Furlan e familiares Vs. Argentina, supra, par. 220. 

356  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru, supra, par. 122, e Caso Comunidade Camponesa de Santa Bárbara Vs.
Peru, supra, par. 199.

357  Cf. Caso  da Comunidade Mayagna (Sumo)  Awas  Tingni  Vs.  Nicarágua.  Mérito,  Reparações  e
Custas. Sentença de 31 de agosto de 2001. Série C Nº. 79, par. 143. 

358  Além do que está expresso nos parágrafos indicados, em relação à moradia da Sra. Rúa e de seus
familiares, o seguinte documento: Sistema Municipal de Prevenção e Atenção a Desastres, certificado datado de 10
de julho de 2002, supra.
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respectivamente, o Estado não adotou as medidas necessárias para proteger, conforme o
caso, a propriedade das supostas vítimas, nem lhes forneceu mecanismos para a obtenção
de uma moradia adequada. Também não tomou as medidas necessárias para garantir às
supostas vítimas um regresso seguro à Comuna 13, em violação do dever de garantir o
direito de circulação e de residência. Tudo isso gerou uma grave privação do uso e do gozo
dos bens das supostas vítimas. 

260. A proteção da propriedade neste caso tinha relevância particular, pois a violação do
direito de propriedade não só levou à deterioração patrimonial ou econômica, como também
ao  impacto  sobre  outros  direitos  humanos.  De  fato,  as  senhoras  Rúa e  Ospina  e  seus
familiares se viram privados de suas moradias. Como em outros casos, é relevante apreciar
a  relação  e  a  interdependência  entre  diferentes  direitos  e  interpretar  o  conteúdo  dos
mesmos a partir daí359. 

261. Tendo em conta o acima exposto, o dever estatal de proteger os bens das supostas
vítimas  é  entendido  cabalmente  advertindo  a  relevância  dos  bens  em questão  para  as
pessoas prejudicadas, uma vez que se trata das suas moradias, bem como o impacto que a
sua privação causou no caso, particularmente no que diz respeito às mulheres e às crianças.

262. Consequentemente, dadas as circunstâncias do caso em apreço, a Corte conclui que
o Estado é responsável por não garantir o uso e o gozo do direito à propriedade privada
consagrado  no  artigo  21.1,  da  Convenção,  em  relação  com  o  artigo  1.1  do  mesmo
instrumento, em detrimento de Luz Dary Ospina Bastidas, seu esposo Oscar Tulio Hoyos
Oquendo, Edid Yazmín, Oscar Darío e Migdalia Andrea, todos Hoyos Ospina, e Gustavo de
Jesús Tobón Meneses, Myriam Rúa Figueroa e suas filhas Bárbara del Sol Palacios Rúa,
Úrsula Manuela Palacios Rúa e Valentina Estefanía Tobón Rúa.

C. Conclusão

263. Em conclusão,  o Estado não cumpriu a sua obrigação de garantir  o regresso em
segurança das pessoas referidas à Comuna 13. Portanto,  este Tribunal  considera que o
Estado violou os direitos de circulação e de residência e à integridade pessoal consagrados
nos artigos 22.1 e 5.1 da Convenção Americana, em relação ao dever de garantir os direitos
estabelecidos  no  artigo  1.1  da  Convenção,  em  detrimento  das  senhoras  Myriam  Rúa
Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera Londoño e Mery del Socorro
Naranjo Jiménez, bem como dos seguintes familiares da Sra. Rúa: Gustavo de Jesús Tobón
Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa e Valentina Tobon Rúa;
dos seguintes familiares da Sra. Ospina: Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos
Ospina,  Oscar  Darío  Hoyos  Ospina  e  Migdalia  Andrea  Hoyos  Ospina;  e  dos  seguintes
familiares da Sra. Mosquera: Hilda Milena Villa Mosquera e Lubín Alfonso Villa Mosquera. 

264. A Corte considera que o Estado violou o direito à proteção da família estabelecido no
artigo  17  da  Convenção,  em relação  com o  artigo  1.1  do  tratado,  em detrimento  das
senhoras Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera Londoño e Mery del Socorro
Naranjo Jiménez; dos seguintes familiares da Sra. Ospina: Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid

359  Cf. Caso  Comunidade  Indígena  Xákmok  Kásek  Vs.  Paraguai.  Mérito,  Reparações  e  Custas.
Sentença de 24 de agosto de 2010. Série C Nº. 214, parágrafos 194 a 213. 
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Yazmín  Hoyos  Ospina,  Oscar  Darío  Hoyos  Ospina;  dos  seguintes  familiares  da  Sra.
Mosquera:  Hilda  Milena  Villa  Mosquera,  Lubín  Arjadi  Mosquera,  Ivan  Alberto  Herrera
Mosquera, Carlos Mario Villa Mosquera, Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya,
Madelen Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna e Mateo
Rodríguez; e dos seguintes familiares da Sra. Naranjo: Juan David Naranjo Jiménez, Sandra
Janeth  Naranjo  Jiménez,  Alejandro  Naranjo  Jiménez,  Alba  Mery  Naranjo  Jiménez,  María
Camila Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Erika Johann
Gómez e Heidi Tatiana Naranjo Gómez. 

265. Adicionalmente,  considera  que  a  Colômbia  violou  o  direito  à  proteção  da  família
consagrado no artigo 17 da Convenção, em relação aos direitos da criança, consagrados no
artigo 19 da Convenção e no artigo 1.1 do tratado, em detrimento de Migdalia Andrea Hoyos
Ospina,  Sebastián Naranjo Jiménez, Lubín Alfonso Villa  Mosquera, Luis Alfonso Mosquera
Guisao, Luisa María Mosquera Guisao e Marlon Daniel Herrera Mosquera. 

266. Finalmente,  conclui  que o Estado também violou o direito à propriedade privada,
consagrado  no  artigo  21.1  da  Convenção  Americana,  em  relação  ao  artigo  1.1  da
Convenção, em detrimento das senhoras Myriam Rúa Figueroa e Luz Dary Ospina Bastidas e
de seus familiares Oscar  Tulio  Hoyos Oquendo,  Edid  Yazmín Hoyos Ospina,  Oscar  Darío
Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del
Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa e Valentina Estefanía Tobón Rúa. 

VIII.4.
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 

(Artigos 1 e 16 da Convenção Americana360)

267. Neste  ponto,  a  Corte  analisará  a  alegada  violação  do  artigo  16  da  Convenção,
considerando  se  os  fatos  ocorridos  com  as  cinco  líderes  estão  relacionados  às  suas
atividades como membros de diferentes organizações comunitárias e defensoras dos direitos
humanos. Os argumentos apresentados a este respeito relacionam-se tanto à privação de
liberdade de que foram vítimas as senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce, quanto à morte
desta  última  e  aos  fatos  de  deslocamento.  Por  essa  razão,  apesar  da  ligação  entre  os
argumentos e outros aspectos já examinados, o Tribunal considera conveniente proceder a
um exame em separado da suposta violação da liberdade de associação. 

A. Argumentos da Comissão e das partes

268. A  Comissão alegou que  o deslocamento  forçado  das  senhoras  Rúa e  Ospina  as
obrigou a abandonar as suas funções de liderança no interior da AMI e da JAC por temor de
acusações, perseguição e outros atos de retaliação pelo seu trabalho. Ao mesmo tempo, elas
se  viram  impedidas  de  regressar  ao  exercício  das  suas  funções  devido  à  ausência  de
condições que garantissem um retorno seguro à Comuna 13. Acrescentou que a detenção
ilegal e arbitrária e o posterior processo investigativo das senhoras Naranjo, Mosquera e

360  O artigo 16 da Convenção estabelece: “1. Todas as pessoas têm direito de associar-se livremente
com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer
outra natureza.  2.  O exercício  de tal  direito  só pode estar sujeito  às restrições previstas pela  lei  que sejam
necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas,
ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 3. O disposto neste
artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos
membros das forças armadas e da polícia”.
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Yarce não só interferiram em seu trabalho como defensoras, como também estigmatizaram
o trabalho da AMI e da JAC na Comuna 13. Entendeu que esses fatos "fazem parte do
padrão  de  perseguição  e  desproteção  em  que  as  defensoras  dos  direitos  humanos  se
encontram na Comuna 13 de Medellín, Colômbia". Concluiu que o Estado violou o direito à
livre associação das senhoras Rúa, Ospina, Naranjo, Mosquera e Yarce, em relação com o
artigo 1.1 do mesmo instrumento. 

269. As representantes afirmaram que o deslocamento interurbano vivido pelas líderes
resultou na suspensão obrigatória de suas atividades na JAC e na AMI, o que significou uma
interferência  ilegítima em seu direito  de se  associar  livremente.  Argumentaram que  "os
paramilitares,  com  a  anuência  de  agentes  do  Estado,  intervieram  arbitrariamente  no
trabalho comunitário e social realizado pelas mulheres por meio de sua participação ativa
nas [AMI e JAC],  com a perseguição e estigmatização que fizeram contra el[a]s”.  Além
disso, "as falsas acusações de que foram objeto as líderes a respeito de seu trabalho e as
ações realizadas por suas organizações tiveram um impacto negativo sobre o apoio que
tanto a AMI quanto as JAC recebiam da comunidade”. Solicitaram uma declaração de que o
Estado violou o artigo 16 da Convenção. 

270. O Estado alegou que "reconhece a qualidade de defensoras de direitos humanos às
supostas vítimas deste caso", mas que as investigações internas revelaram a ausência de
um vínculo causal entre os atos criminosos e a qualidade de defensoras de direitos humanos
das mulheres.  À luz do exposto, entendeu que não é possível  declarar responsabilidade
internacional pela violação do artigo 16 da Convenção361. 

B. Considerações da Corte 

271. O artigo 16.1 da Convenção estabelece que aqueles que estão sob a jurisdição dos
Estados Partes têm o direito e a liberdade de se associarem livremente com outras pessoas
e de se reunirem com a finalidade de buscar a realização comum de um objetivo lícito, sem
pressões  ou  intromissões  que  possam  alterar  ou  desnaturalizar  essa  finalidade362.
Compreende o direito de toda pessoa de formar e participar livremente de organizações,
associações  ou  grupos  não  governamentais  orientados  para  a  vigilância,  denúncia  e
promoção dos direitos humanos363. O direito implica uma obrigação positiva aos Estados de

361  A Colômbia acrescentou que tem informações que levam a afirmar que a força policial tomava
medidas  de  proteção  em  relação  às  organizações  sociais  na  época.  Afirmou  que  a  AMI  é  uma  organização
reconhecida e respeitada pelo Estado, com a qual o governo distrital da cidade de Medellín trabalha pelo bem-estar
da Comuna 13. Referiu-se a uma declaração prestada em novembro de 2004 por uma representante da AMI que
indicou a inexistência de ameaças contra a organização e que as senhoras Naranjo e Mosquera não tinham sofrido
ameaças diretas de grupos paramilitares ou milícias contra as suas vidas.

362  Cf. Caso Baena Ricardo e outros. Sentença de 2 de fevereiro de 2001. Série C Nº. 72, par. 156, e
Caso López Lone e outros Vs. Honduras. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 05 de
outubro de 2015. Série C Nº. 302, par. 185.

363  Cf. Caso  Nogueira  de  Carvalho  e  outro. Exceções  Preliminares  e  Mérito. Sentença de  28  de
novembro de 2006. Série C Nº. 161, par. 74, e Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 3 de abril de 2009. Série C Nº. 196, par. 146. Este Tribunal estabeleceu que os Estados têm o dever
de fornecer os meios necessários para que os defensores de direitos humanos exerçam suas atividades livremente;
de protegê-los quando são objeto de ameaças, para evitar atentados à sua vida e integridade; de abster-se de
impor obstáculos que dificultem a realização de seu trabalho; e de investigar com seriedade e eficácia as violações
cometidas contra eles, combatendo a impunidade. (Cf. Caso Nogueira de Carvalho e outro Vs. Brasil, supra, par.
77, e Caso Valle Jaramillo e outros. Mérito, Reparações e Custas, par. 91).
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criar condições legais e fáticas para o seu exercício364, que abrange, quando pertinente, os
deveres  de  prevenir  atentados  à  livre  associação,  proteger  aqueles  que  a  exercem  e
investigar as violações dessa liberdade. Essas obrigações devem ser adotadas inclusive nas
relações entre particulares, se o caso o justificar365.

272. Está  provado e não existe  controvérsia  entre  as partes e  a Comissão de que as
senhoras mencionadas foram líderes comunitárias e defensoras de direitos humanos e, no
momento  dos  fatos,  faziam  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  sobre  o  que
acontecia em seus bairros, na Comuna 13 (supra pars. 101 a 106). O deslocamento das
senhoras Rúa e Ospina, a detenção que sofreram as senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce e a
posterior morte da Sra. Yarce ocorreram durante o conflito armado interno colombiano, no
qual o Estado ordenou diversas operações militares no setor da Comuna 13, na cidade de
Medellín, e alguns dos fatos ocorreram sob estado de comoção interna.

273. Cabe  destacar  também  que,  no  Relatório  "La  Huella  Invisible  de  la  Guerra:
Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, indica-se que:

a  formação  das  organizações  de  mulheres  esteve  ligada  aos  processos  de  desenvolvimento
comunitário e também à concretização de metas de formação e realização pessoal. Nesse sentido, as
organizações são espaços de intensos e múltiplos significados; ali se expressam relações afetivas,
sucessos,  conquistas  e  sonhos,  e  elas  às  vezes  constituem um lugar  central  nas  prioridades  e
atividades  femininas.  Muitas  mulheres  atribuem  aos  espaços  organizacionais  o  fato  de  terem
ganhado  segurança,  confiança  e  crescimento  pessoal.  Por  isso,  entre  os  danos  causados  pelo
deslocamento, está o abandono das organizações e dos projetos que elas realizavam lá366.  

274. Pode-se entender que as senhoras Rúa, Ospina, Mosquera, Naranjo e Yarce tinham
protagonismo  neste  contexto  pelo  trabalho  que  realizavam como defensoras  de  direitos
humanos em favor  das pessoas residentes nos bairros da  Comuna 13 a partir  de suas
posições  como integrantes  ativas  da  AMI  e  da JAC.  Assim,  o  exercício  da  liberdade  de
associação  estava  diretamente  relacionado  a  essas  atividades,  conforme  expresso  pelas
próprias líderes, por Naranjo em sua declaração oral à Corte367, bem como por Mosquera368,
Rúa369 e Ospina370 em suas declarações mediante affidávit. O acima exposto foi confirmado

364  Cf. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra, par. 146.

365  Cf. Caso Huilca Tecse Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 03 de março de 2005.
Série C Nº. 121, par. 76, e  Caso Cantoral Huamaní e García Santa Cruz Vs. Peru. Exceção Preliminar, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 10 de julho de 2007. Série C Nº. 167, par. 144.

366  Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação, Relatório "La
huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13", supra.
367  Em sua declaração prestada à Corte em 26 de junho de 2015, fez uma descrição dos trabalhos
que realizou e realiza como defensora de direitos humanos.
368  Em sua declaração prestada em 12 de junho de 2015, descreveu os trabalhos de ativista e líder
comunitária  que realizou  e realiza  atualmente em diferentes grupos da Comuna 13. Salientou que, depois  da
detenção, era muito difícil trabalhar, as associadas à AMI tinham muito medo e deixaram de frequentar. Esteve
deslocada, mas voltou "em meio ao maior medo". Continua fazendo atividades comunitárias. É líder reconhecida da
Comuna 13, e muitos conhecem seu trabalho na comunidade, porém quando o conflito se intensifica ela não pode
realizar suas atividades (Expediente de mérito, folhas 2013 a 2020).
369  Em sua declaração prestada em 13 de junho de 2015, descreveu o trabalho de ativista e líder
comunitária (Expediente de mérito, folhas 2021 a 2016).
370  Em sua declaração prestada em 13 de junho de 2015, descreveu o trabalho de ativista e líder
comunitária. No entanto, indicou que, após as ocorrências de deslocamento, não voltou a participar de atividades
comunitárias (Expediente de mérito, folhas 2003 a 2009).
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por várias testemunhas, a saber, Diana Mercedes Gutiérrez Londoño371, Magda Lucía Molina
Saldarriaga372,  Marie  Dominique  de  Suremain373,  Clara  Elena  Gómez  Velásquez374,  Rosa
Emilia  Cadavid Carmona375 e  Luz Nely Osorno Ospina376,  que se referiram ao importante
trabalho  realizado  pelas  senhoras  mencionadas,  reafirmando  o  seu  reconhecido
compromisso comunitário.

275. A Corte  concluiu  que  o  Estado  não  garantiu  as  condições  necessárias  para  que,
depois  de  seu  deslocamento  forçado,  as  senhoras  Rúa,  Ospina,  Mosquera  e  Naranjo
regressassem em segurança à Comuna 13 (supra pars. 240 e 245). Durante o tempo em
que elas estiveram deslocadas, o direito de associação dessas senhoras foi afetado, já que
não  puderam continuar  exercendo livremente  seu  trabalho  como defensoras  de  direitos
humanos  em  qualidade  de  integrantes  e  como  representantes  da  AMI  e  da  JAC,
respectivamente377,  tendo  em  conta  que,  para  o  tipo  de  trabalho  comunitário  que
realizavam, tinham de permanecer na Comuna 13. Além disso, cabe destacar que a morte
da Sra. Yarce, por sua vez, impactou a participação delas nas diferentes organizações, tanto
que, a partir desse fato, as senhoras Mosquera e Naranjo se viram forçadas a se deslocar e
a deixar de exercer suas funções por causa da insegurança e do medo que sentiam pelo
acontecido. Consequentemente, este Tribunal considera que o Estado violou o direito à livre
associação das referidas  vítimas  que se deslocaram, uma vez que não lhes garantiu  os
meios  necessários  para  que,  como  integrantes  de  diferentes  organizações,  pudessem
exercer livremente suas atividades como defensoras de direitos humanos.

276. Quanto  à  Sra.  Yarce,  a  partir  dos  fatos  do  presente  caso,  a  Corte  entende  que
primeiramente  não  foi  comprovada  a  responsabilidade  de  agentes  estatais  em  seu

371  Cf. Declaração de Diana Mercedes Gutiérrez Londoño datada de 10 de junho de 2015 (Expediente
de mérito, folhas 1939 a 1944).

372  Cf. Declaração de Magda Lucía Molina Saldarriega datada de 10 de junho de 2015, supra.

373  Cf. Declaração de Marie Dominique de Suremain datada de 8 de maio de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 1972 a 1975).

374  Cf. Declaração de Clara Elena Gómez Velásquez datada de 10 de junho de 2015 (Expediente de
mérito, folhas 1956 a 1959).

375  Cf. Declaração de Rosa Emilia Cadavid Carmona datada de 5 de junho de 2014 (Expediente de
mérito, folhas 1960 a 1962).

376  Cf. Declaração de Luz Nely Osorno Ospina datada de 10 de junho de 2015 (Expediente de mérito,
folhas 1969 a 1971). 

377  Cf., mutatis mutandi, Caso Defensor de Direitos Humanos Vs. Guatemala, supra, pars. 191 e 192.
Nesses  parágrafos,  este  Tribunal  afirmou:  "Nestas  circunstâncias,  devido  à  natureza  das  funções  que
desempenhava a Sra. B.A. como Organizadora Social no Município de Santa Lucía Cotzumalguapa, tal deslocamento
implicou necessariamente uma interrupção de seu trabalho neste cargo político, ao qual não pôde ser reintegrada
até 16 de fevereiro de 2006 [...]. Por outro lado, dado que, para exercer seu cargo de Secretária no COCODE de
Cruce de la Esperanza, a Sra. B.A. tinha de residir  nesse vilarejo, ao qual ainda não pôde regressar, a Corte
considera que ela não pôde continuar a exercer os seus direitos políticos a partir desse cargo público. [...] Por
conseguinte, a Corte considera que o Estado não garantiu as condições necessárias para que a Sra. B.A. pudesse
continuar a exercer os seus direitos políticos a partir  dos cargos políticos que ocupava. Consequentemente,  o
Estado é responsável pela violação do artigo 23.1 da Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1 da
mesma, em seu detrimento.” É pertinente destacar que, embora as senhoras Naranjo e Mosquera continuem seu
trabalho como defensoras de direitos humanos, a Sra. Naranjo seja integrante ativa da AMI e a Sra. Mosquera
ocupe um cargo na direção da JAC de Independencias III,  o Estado não lhes garantiu  um retorno seguro às
comunidades em que desempenham seu trabalho, e elas têm sido objeto de perseguição e ameaças devido ao
trabalho que realizam.
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assassinato,  que a responsabilidade  do Estado  foi  vinculada  à  violação  da  obrigação  de
"garantir" seu direito à vida e não à obrigação de "respeitar" esse direito (supra pars. 180 e
196378. Ou seja, o Estado não foi considerado responsável, neste caso, por violar, por meio
dos seus agentes, o direito da senhora citada à vida. Além disso, no presente caso, não foi
demonstrada uma violação direta deliberada por parte do Estado ao direito à liberdade de
associação em relação à sua participação na AMI, ao seu cargo de procuradora na JAC e ao
seu trabalho como defensora de direitos humanos. Pelo contrário, o possível impacto sobre o
seu  direito  é  uma  consequência  lamentável  de  sua  morte,  impacto  que  não  pode
necessariamente ser atribuído ao Estado, para efeitos do presente caso. Neste sentido, a
Corte  não  considera  demonstrada  a  violação,  por  parte  do  Estado,  da  liberdade  de
associação da Sra. Yarce, regulamentada no artigo 16 da Convenção Americana.

277. A Corte conclui que o Estado é responsável pela violação da liberdade de associação
consagrada  no  artigo  16  da  Convenção  Americana,  com  relação  ao  incumprimento  da
obrigação  estabelecida  no  artigo  1.1  da  mesma,  em  detrimento  das  senhoras  Myriam
Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera Londoño e
Mery del Socorro Naranjo Jiménez.

VIII.5.
INVESTIGAÇÕES E PROCESSOS EM SEDE PENAL E DISCIPLINAR

(Artigos 8 e 25 da Convenção, com relação ao artigo 1.1379)

278. No âmbito interno, foram conduzidos tanto processos penais, com a intervenção de
órgãos de promotoria e juízes penais, quanto processos disciplinares, perante a Inspetoria-
Geral  da  Nação380.  A  Comissão  e  as  representantes  argumentaram que  o Estado  violou
direitos  devido  ao  modo pelo  qual  foram conduzidas  as  investigações  internas.  A  Corte
considera conveniente expor determinadas considerações antes de comentar e analisar os
argumentos das partes e da Comissão. 

279. A  Corte  declarou  que  "o  direito  de  acesso  à  justiça  deve  assegurar,  em tempo
razoável,  o  direito  das  supostas  vítimas  ou  de  seus  familiares  a  que  se  faça  todo  o
necessário para conhecer a verdade sobre o acontecido e investigar, julgar e, se for o caso,
punir os eventuais responsáveis"381, e já foi indicado o atinente à obrigação de proporcionar

378  Cf. Sobre o dever de respeito do direito à vida com relação aos direitos políticos (artigos 4 e 23 da
Convenção Americana), em considerações atinentes, por analogia, à possível relação entre o dever de respeito do
direito à vida e à liberdade de associação, Caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala, supra, par. 113 e Caso Luna
López Vs. Honduras, supra, par. 144.

379  Essas regras foram transcritas supra nas notas de rodapé 224, 225 e 218, respectivamente.
380  De acordo com o artigo 66 do Código de Procedimento Penal, a titularidade da ação penal cabe ao
Estado e é exercida pela Procuradoria-Geral da Nação durante a etapa investigativa e pelos juízes competentes
durante a etapa de julgamento. Por outro lado, de acordo com o artigo 1 do Código Disciplinar Único (Lei 734 de
2002),  a titularidade  do poder disciplinar  cabe ao Estado, e,  de acordo com o artigo  3 do mesmo Código,  a
titularidade da ação disciplinar cabe, em princípio, aos órgãos de controle interno; porém, como indica esse artigo,
a Inspetoria-Geral da Nação conta com poder disciplinar preferencial, em virtude do qual poderá "iniciar, prosseguir
ou remeter qualquer investigação ou julgamento dos órgãos de controle disciplinar interno". Vale notar que o artigo
25 da lei  734 determina  que  os  sujeitos  disciplináveis  são  os  servidores  públicos,  mesmo que se  encontrem
afastados do serviço.

381  Caso Bulacio Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de setembro de 2003.
Série C Nº. 100, par. 114, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra, par. 237.
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recursos judiciais efetivos às vítimas de violações dos direitos humanos, em relação com os
artigos 8.1, 25.1 e 1.1 da Convenção (supra par. 165). 

280. É reiterada a jurisprudência deste Tribunal, que afirmou que 

o dever de investigar é uma obrigação de meios e não de fins, que deve ser assumida pelo Estado
como um dever jurídico próprio e não como uma simples formalidade condenada de antemão ao
insucesso,  ou  como  uma  mera  gestão  de  interesses  particulares,  que  dependa  da  iniciativa
processual  das  vítimas  ou  de  seus  familiares  ou  da  apresentação  privativa  de  elementos
probatórios382. A investigação deve ser séria, imparcial e efetiva, e estar orientada à determinação da
verdade e à acusação, captura, julgamento e eventual punição dos autores dos atos383. Do mesmo
modo, a devida diligência exige que o órgão que investiga leve a cabo todas as ações e averiguações
necessárias  para  buscar o  resultado desejado. Caso  contrário,  a  investigação  não é efetiva  nos
termos da Convenção384.

281. A Corte avaliou o cumprimento do dever de investigar, considerando vários aspectos.
No caso em apreço, a Comissão e as representantes argumentaram a suposta inobservância
de um prazo razoável nos procedimentos e da devida diligência no seguimento de linhas
lógicas de investigação, razão pela qual a Corte limitará o seu exame a esses aspectos. 

282. Pois bem, a possibilidade de a Corte, no âmbito de sua competência, coadjuvante e
complementar,  examinar  os  procedimentos  internos  de  investigação385 pode  levar  à
determinação de falhas na devida diligência nesses procedimentos. No entanto, isso será
procedente desde que se evidencie  que as deficiências  alegadas poderiam ter afetado a
investigação no seu conjunto, de modo que "com o passar do tempo, seja indevidamente
afetada a possibilidade de obter e apresentar provas relevantes que permitam esclarecer os
fatos e determinar as responsabilidades correspondentes, com o que o Estado contribui para
a impunidade"386. Nesse sentido, não se deve presumir que falhas em medidas pontuais de
investigação tenham um impacto negativo sobre o conjunto do processo se, apesar delas, a
investigação  teve um resultado  efetivo  na  determinação  dos fatos  e,  se  for  o  caso,  na
punição  dos  responsáveis387.  Cabe  recordar  também que  este  Tribunal  afirmou que  "as
diligências realizadas para a investigação dos fatos devem ser avaliadas no seu conjunto, e
não compete à Corte, em princípio, resolver a procedência das medidas de investigação"388.
Com efeito, "não cabe à Corte substituir a jurisdição interna, estabelecendo as modalidades

382  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.  Mérito,  supra, par.  177, e  Caso Tenorio  Roca e
outros Vs. Peru, supra, par. 237.

383  Cf. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 7 de junho de 2003. Série C Nº. 99, par. 127, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra, par. 168.

384  Caso das Irmãs Serrano Cruz Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 1 de
março de 2005. Série C Nº. 120, par. 83, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 96.

385  Caso “Crianças de Rua” (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala. Mérito. Sentença de 19 de
novembro de 1999. Série C Nº. 63, par. 222; e Caso Da Costa Cadogan Vs. Barbados. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de setembro de 2009. Série C Nº. 204, par. 24.

386  Cf. Caso Ibsen Cárdenas e  Ibsen  Peña Vs. Bolívia.  Mérito,  Reparações e Custas. Sentença de  1 de
setembro de 2010, Série C Nº. 217, par. 172, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 169. A
impunidade foi definida pela Corte como a falta, em seu conjunto, de investigação, acusação, captura, julgamento e
condenação  dos  responsáveis  pelas  violações  dos  direitos  humanos.  Cf.  Caso  de  la  “Panel  Blanca”  (Paniagua
Morales e outros) Vs. Guatemala, supra, par. 173, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, nota de
rodapé 266.

387  Caso Luna López Vs. Honduras, supra,  par. 167, e  Caso Tarazona Arrieta e Outros Vs. Peru,
supra, par. 125 e 126. 
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específicas de investigação e julgamento em um caso concreto para obter um resultado
melhor ou mais eficaz, mas, sim, constatar se as medidas efetivamente tomadas em nível
interno violaram ou não as obrigações internacionais do Estado derivadas dos artigos 8 e 25
da Convenção Americana”389.

283. Por  outro  lado,  e  como  último  aspecto  preliminar,  a  Corte  observa  que  foram
apresentados argumentos relacionados à suposta violação da Convenção de Belém do Pará
em razão  do  modo  como as  ações  internas  foram conduzidas,  tanto  pela  Comissão390

quanto pelas  representantes391, ao que o  Estado se opôs392. Este Tribunal adverte que,
embora a violação do tratado em questão tenha sido determinada (supra par. 196), isso não
se deveu a uma conclusão de que os atos violadores foram motivados em razão do gênero,
o  que  também  não  decorre  das  determinações  judiciais  realizadas  em  âmbito  interno.
Somado ao acima exposto, dos argumentos da Comissão ou das representantes não emerge
de que forma as obrigações particulares do Estado, em função da Convenção de Belém do
Pará, teriam uma correlação concreta no modo pelo qual o Estado deveria ter levado a cabo
as investigações internas. Portanto, não se pronunciará sobre a alegada vulneração do artigo
7 da Convenção de Belém do Pará. 

A. Investigações dos crimes de deslocamento forçado, ameaças e destruição
de propriedade, em detrimento das senhoras Rúa, Ospina e seus familiares 

A.1. Argumentos da Comissão e das partes

388  Caso Castillo González e outros Vs. Venezuela. Mérito. Sentença de 27 de novembro de 2012.
Série C Nº. 256, par. 153, e Caso García Ibarra e outros Vs. Equador, supra, par. 136.

389  Caso Nogueira de Carvalho e outro Vs. Brasil, supra, par. 80, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs.
Guatemala, supra, par. 169.
390  A Comissão argumentou que muitos dos riscos sofridos pelas mulheres que trabalham na defesa
dos  direitos  humanos  têm  como  base  a  discriminação  e  os  estereótipos  que  as  mulheres  têm  sofrido
historicamente, noções que são desafiadas por seu papel de liderança em zonas ocupadas pelos atores do conflito
armado. Para um entendimento integral, também é útil se referir às disposições abrangidas na Convenção de Belém
do Pará, como instrumento complementar de investigação. Nesse sentido, alegou que o Estado havia violado os
artigos 8.1 e 25 da Convenção, em relação com o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará no que diz respeito às
investigações: pelo homicídio da Sra. Yarce; pelas ameaças, o deslocamento forçado e a destruição das moradias
das  senhoras  Ospina  e  Rúa;  e  pelos  fatos  relacionados  à  suposta  detenção  arbitrária  das  senhoras  Naranjo,
Mosquera e Yarce. 
391  Por sua vez, as representantes apontaram que, após 12 anos da detenção "arbitrária e abusiva" das
senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce, o Estado não cumpriu a obrigação de investigar os fatos nem tomou qualquer
medida para evitar que esse tipo de arbitrariedade ocorra contra mulheres defensoras de direitos humanos. Com
relação à Sra. Yarce, indicaram que na investigação "[s]empre se trabalhou com a hipótese de que desconheciam a
qualidade de defensora de direitos humanos e que o motivo do assassinato estivesse ligado às atividades que ela
realizava [...] nesse âmbito”. Acrescentaram que "as instituições encarregadas de realizar a investigação [...] não
só se mostraram incapazes de investigar e punir efetivamente os responsáveis, mas também que a sua inatividade
perpetua a  impunidade  pelos  crimes  contra  as  mulheres  defensoras  de  direitos  humanos,  razão  pela  qual  os
perpetradores continuam a violar sistematicamente os direitos inalienáveis das mulheres". Também destacaram que
a falta de esclarecimento dos fatos de ameaças, ataques e agressões contra as supostas vítimas do caso representa
uma característica da resposta do Estado à violência contra as mulheres. Consequentemente, solicitaram que a
Corte  declare  violado  o  direito  às  garantias  judiciais  e  à  proteção  judicial,  em  relação  com o  artigo  1.1  da
Convenção e o artigo 7.b e 7.c da Convenção de Belém do Pará. 
392  A Colômbia argumentou que nenhum dos fatos do caso foi motivado pela condição de mulheres
das senhoras Ospina, Rúa, Naranjo, Mosquera e Yarce, e considerou que cumpriu satisfatoriamente suas obrigações
convencionais derivadas da Convenção de Belém do Pará. 
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284. A Comissão afirmou que foram violados os direitos às garantias contidas nos artigos
8.1 e 25.1,  em relação com o artigo 1.1 da Convenção Americana,  em detrimento das
senhoras Rúa e Ospina e seus familiares em razão do atraso injustificado nas investigações
das ameaças e do deslocamento forçado que sofreram393. Também ressaltou que "o padrão
de  devida  diligência  e  a  obrigação  de  seguir  linhas  lógicas  de  investigação  têm  uma
conotação  especial  no  caso  de  agressões  contra  defensores  e  defensoras  de  direitos
humanos [...] resulta[ndo] essencial que o Estado analise a relação que as agressões podem
ter com o trabalho de defesa dos direitos humanos” 394

. 

285. As  representantes apontaram que as senhoras Rúa e Ospina e suas respectivas
famílias tiveram violado o seu direito às garantias  judiciais e à proteção judicial,  já que
"apesar de existirem, no sistema jurídico colombiano, recursos idôneos para investigar e
punir os responsáveis pelo deslocamento forçado e pela apropriação e destruição de bens
imóveis,  estes  não  resultaram efetivos"395.  Concluíram que  "o  Estado  se  subtraiu  à  sua
obrigação básica [...] de proporcionar mecanismos que impeçam que atos graves como os
aqui descritos permaneçam impunes". 

286. O Estado entendeu que não houve violação de normas convencionais, uma vez que
as investigações "foram realizadas de maneira diligente"396. Acrescentou que "conced[eu]

393  Acerca das investigações sobre as denúncias de deslocamentos forçados, a Comissão alegou: (i)
Ospina: "dez anos se passaram desde o deslocamento forçado e a destruição escalonada da moradia da Sra. Luz
Dary  Ospina  e  de  seus  familiares,  e  ainda  não  foram identificados  e  punidos  todos  os  autores  materiais  e
intelectuais desses fatos" e "apenas em 13 de janeiro de 2012 foi emitida uma ordem no âmbito da investigação
para obter informações sobre a identidade e a localização de vários integrantes dos Blocos Cacique Nutibara e
Héroes de Granada [envolvidos]”, razão pela qual considerou que houve "[um] atraso n[a] [...] investigação [que]
prejudica as oportunidades de esclarecer as violações denunciadas"; (ii) Rúa: "tendo-se passado mais de dez anos
desde a ocorrência dos fatos em questão, as ameaças e o deslocamento forçado sofridos pela Sra. Rúa e seus
familiares permanecem impunes", e que "a investigação mencionada se encontra em fase de instrução, goza de
confidencialidade, e na mesma não foram identificados os responsáveis”. 
394  Nesse  sentido,  a  Comissão  advertiu  que  "o  desconhecimento  dos  verdadeiros  motivos  e
identificação de todos os autores das agressões sofridas [e] o deslocamento de Luz Day Ospina e Myriam Rúa
tiveram e continuam tendo um impacto especial nas possibilidades de continuar seu trabalho como defensoras de
direitos humanos, pois necessariamente tal situação de impunidade, ainda que parcial, gerou um medo permanente
de ser objeto de retaliação das pessoas que não foram investigadas ou punidas. Essa situação é exemplificada pelo
abandono forçado do trabalho de defesa dos direitos humanos por parte das senhoras Ospina e Rúa, devido ao
medo de voltarem a sofrer impactos".
395  As  representantes  detalharam  que  a  Sra.  Ospina  "denunciou  perante  a  Procuradoria  o
deslocamento  forçado  do  qual  foi  objeto,  bem  como  o  desmantelamento  e  destruição  de  sua  moradia.  A
Procuradoria teve uma ação praticamente nula e arquivou as diligências 3 anos depois, sem ter realizado tentativas
sérias de investigar os fatos. [...] Neste caso, a Procuradoria também não explorou a hipótese da participação de
agentes do Estado”. Por outro lado, sustentaram que no caso da Sra. Rúa "a violação deste direito [é] mais grave
do que nos casos anteriores, pois, apesar de a vítima ter denunciado desde 2002 os paramilitares que atuavam na
área como responsáveis pelas violações, a Procuradoria não realizou nenhum ato positivo para esclarecer os fatos”.
396  Sobre  as  diferentes  investigações,  o  Estado  alegou  que:  a)  "[n]o  caso  da  Luz  Dary  Ospina,  foram
proferidas duas sentenças condenatórias criminais e a investigação de outros possíveis implicados segue em curso e
está sendo conduzida pela 13ª Procuradora Especializada da Unidade de Direitos Humanos sob o registro 4017. Não
só isso, mas também no âmbito do processo de reinserção de grupos paramilitares com a Lei Nº. 975 de 2005 ("Lei
de  Justiça  e  Paz"),  o  envolvido  Diego  Fernando  Murillo  Bejarano,  conhecido  como  "Don  Berna",  confessou  o
deslocamento de Luz Dary Ospina Bastidas, e a 45ª Procuradoria Delegada perante o Tribunal de Justiça e Paz, que
documenta o Bloco Cacique Nutibara, está construindo o panorama da verdade do que aconteceu na Comuna 13 de
Medellín durante esses anos, com as ferramentas que a lei prevê", e b) "[n]o caso de Myriam Rúa, o processo se
encontra na 18ª Procuradoria Especializada da Unidade de Direitos Humanos. Atualmente, encontra-se em fase
preliminar de recolha de provas. No entanto, a última ação substancial foi a realização do Comitê Técnico Jurídico,
em que  uma teoria  do  caso  foi  exposta  com possíveis  implicados  e  compromissos  em matéria  probatória  e
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todas as possibilidades e garantias para que as vítimas possam ter acesso aos mecanismos
de reparação no âmbito dos processos penais, inclusive tendo sido decretadas reparações
por danos morais de ofício pelos juízes criminais, que não foram reclamadas pelas supostas
vítimas".

A.2. Considerações da Corte

287. A  Corte  observa  que,  na  Colômbia,  o  dever  estatal  de  investigar  atos  de
deslocamento tem por base normas do direito interno397.  Sobre essa base, este Tribunal
analisará se os processos e procedimentos foram desenvolvidos dentro de um prazo razoável
e de modo diligente quanto ao seguimento de linhas lógicas de investigação398. 

A.2.1. Razoabilidade do prazo seguido na investigação dos fatos

288. A  Corte  já  considerou  que  o  "prazo  razoável"  estabelecido  no  artigo  8.1  da
Convenção deve ser avaliado, em princípio, em relação com a duração total do procedimento
em  curso  até  que  seja  proferida  a  sentença  definitiva399.  Para  tal  efeito,  devem  ser
considerados, em princípio, quatro elementos: a) a complexidade do assunto, b) a atividade
processual  da  parte  interessada,  c)  a  conduta  das  autoridades  judiciais  e  d)  o  impacto
gerado na situação jurídica da pessoa envolvida no processo400. Sobre este último elemento,
este Tribunal afirmou que, no caso de a passagem do tempo incidir de maneira relevante na
situação jurídica do indivíduo, será necessário que o procedimento seja efetuado com mais
diligência, a fim de que o caso seja resolvido em um tempo breve401. A Corte não considera
necessário, neste caso, analisar o quarto elemento acima mencionado.

289. Este Tribunal indicou em outras oportunidades as dificuldades que podem surgir para
dar uma resposta adequada e fiel aos compromissos internacionais do Estado quando este é
confrontado com o julgamento de ações de membros de grupos revoltosos armados402. A
Corte  observa  que  a  investigação  dos  processos  penais  dos  delitos  de  ameaças  e
deslocamento, como são os relativos às senhoras Rúa, Ospina e seus familiares, é complexa

investigativa".
397  O artigo 180 do Código Penal Colombiano (Lei 599 publicada no Diário Oficial da República Nº.
44.097 de 24 de julho de 2000) determina o seguinte: "Quem, de maneira arbitrária, mediante violência ou outros
atos coercivos dirigidos contra uma faixa da população, levar um ou vários dos seus membros a mudar de local de
residência incorrerá em prisão de seis (6) a doze (12) anos, ou multa de seiscentos (600) a mil e quinhentos
(1.500) salários mínimos legais mensais vigentes e em interdição de direitos e funções públicas por um período de
seis (6) a doze (12) anos”. O artigo 181 do mesmo Código, em sua alínea terceira, estabelece que quando tal
deslocamento é cometido contra uma pessoa em razão da sua qualidade de defensora de direitos humanos, a
conduta punível constituirá uma circunstância de agravamento punitivo. 

398  Cf. Caso “Crianças de Rua” (Villagrán Morales e outros). Reparações e Custas, supra, par. 222, e
Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 169.

399  Cf. Caso Suárez Rosero Vs. Equador. Mérito. Sentença de 12 de novembro de 1997. Série C Nº.
35, par. 71, e Caso García Ibarra e outros Vs. Equador, supra, par. 158.

400  Cf. Caso Valle Jaramillo e outros Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de
novembro de 2008. Série C Nº. 192, par. 155, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 203.

401  Cf. Caso Valle Jaramillo e outros Vs. Colômbia, supra, par. 155, e Caso Quispialaya Vilcapoma Vs.
Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de novembro de 2015. Série C Nº. 308,
par. 187.

402  Cf. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia, supra, par. 238, e  Caso dos Massacres de
Ituango Vs. Colômbia, supra, par. 300.
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no que diz respeito à determinação, eventual detenção (se for o caso) e julgamento dos
culpados,  dado  que  envolve  múltiplas  vítimas  e  possíveis  responsáveis  pertencentes  a
grupos armados ilegais.

290. Com relação à atividade processual das partes interessadas, o Estado argumentou,
no caso da Sra. Rúa, que a suspensão das medidas deveu-se ao fato de que "não [foi]
possível localizá[-la]" e que "se desconhec[ia] o seu paradeiro". Este Tribunal considera que
tal argumento do Estado é inadmissível para justificar uma demora nos procedimentos, já
que na jurisdição interna cabe aos órgãos competentes conduzir a investigação, sem que as
supostas vítimas ou os seus familiares tenham o ônus de assumir tal iniciativa403. Em todo
caso, não decorre do expediente perante esta Corte que a suposta vítima tenha obstruído ou
atrasado o processo judicial404. 

291. Quanto à conduta das autoridades judiciais,  a Corte considera necessário advertir
que, embora as investigações pudessem oferecer elementos de complexidade, as condições
do  país  não  eximem  um  Estado  Parte  da  Convenção  Americana  de  suas  obrigações
estabelecidas nesse tratado405. Pois bem, este Tribunal observa que a investigação sobre o
deslocamento forçado da Sra. Ospina e dos seus familiares foi suspensa por mais de um
ano, entre 5 de setembro de 2006 e 22 de janeiro de 2008. Por outro lado, no caso da Sra.
Rúa, o processo começou com uma denúncia em 8 de julho de 2002, mas a abertura da
investigação  criminal  ocorreu  apenas  em  4  de  dezembro  de  2002,  e  não  houve
procedimentos  até  5  de  dezembro  de  2003,  quando  foi  ordenada  a  suspensão  da
investigação. A mesma foi reaberta em 5 de agosto de 2005, mas foi novamente suspensa
em 12 de junho de 2007 e aberta pela terceira vez em 3 de abril de 2008. Ou seja, houve
períodos  de  inatividade  que,  no  total,  abrangeram  mais  de  um  ano  em  relação  à
investigação relativa à Sra. Ospina e mais de 3 anos e meio no que diz respeito à da Sra.
Rúa (supra pars. 108 e 111). 

292. Partindo  do  princípio  de  que,  em  ambas  as  investigações,  houve  períodos
prolongados de inatividade, a Corte considera que a dificuldade da questão não justifica, por
si só, que o processo penal relativo aos fatos ocorridos à Sra. Ospina e aos seus familiares
tenha  levado  quase  6  anos  para  chegar  a  uma  decisão  conclusiva  sobre  os  fatos  e  a
responsabilidade de uma pessoa, e quase 5 anos mais para identificar outro responsável. No
caso da Sra. Rúa, a situação é mais grave, uma vez que o procedimento esteve suspenso
por mais tempo, e não há nenhum progresso na investigação criminal interna.

293. Portanto, tendo-se passado pouco mais de 14 anos desde que a Sra. Rúa denunciou
seu deslocamento sem qualquer progresso substantivo,  e cerca de 6 e 11 anos entre a
denúncia da Sra. Ospina do que aconteceu com ela e a posterior determinação, mediante
duas  sentenças,  de  dois  responsáveis,  a  Corte  considera  que  nesses  procedimentos  a
atuação das autoridades da promotoria e das autoridades judiciais  estatais  não está em

403  Cf. Caso González e outras (“Campo Algodonero”), par. 368, e Caso Comunidade Garífuna Triunfo
de la Cruz e seus membros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 08 de outubro de 2015. Série
C Nº. 305, par. 298.

404  Resolução da Septuagésima Procuradoria datada de 5 de dezembro de 2003, supra, e declaração
de Myriam Eugenia Rúa Figueroa datada de 8 de setembro de 2005, supra.

405  Cf. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Mérito. Sentença de 25 de novembro de 2000. Série
C Nº. 70, par. 207, e Caso dos Massacres de Ituango Vs. Colômbia, supra, par. 300.
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conformidade  com o dever  de  atuação  dentro  de  um prazo  razoável.  Portanto,  a  Corte
considera que o Estado violou o artigo 8.1 da Convenção Americana, em relação com o
artigo 1.1 do mesmo tratado, em detrimento das senhoras Rúa, Ospina e dos familiares de
ambas.

A.2.2. Devida diligência no seguimento de linhas lógicas de investigação

294. Pois bem, esta Corte também deve examinar o papel das autoridades judiciais em
relação  ao  seguimento  de  linhas  investigativas  relacionadas  ao  papel  de  defensoras  de
direitos humanos das senhoras Rúa e Ospina no momento dos fatos.  

295. A Corte recorda que indicou que o órgão que investiga deve utilizar todos os meios
disponíveis para levar a cabo todas as ações e averiguações necessárias a fim de tentar
obter o resultado que se busca406. Também é necessário evitar omissões no seguimento de
linhas lógicas de investigação407. A Corte indicou estratégias vinculadas ao acima exposto em
relação a investigações que envolvam atos de violência contra defensoras ou defensores de
direitos humanos. Em concreto, sendo a priori plausível que o atentado tenha tido relação
com sua atividade, a investigação deve ser realizada tendo em conta o contexto em que a
defensora ou o defensor desempenhava o seu trabalho.  

296. Neste ponto, deve ser explicado de forma coerente com o acima exposto (supra par.
282), que a Corte pode verificar, como um aspecto de devida diligência, se linhas lógicas de
investigação foram ou não seguidas em âmbito interno, mas não pode determinar se, depois
de efetuadas as indagações correspondentes,  a conclusão a que as autoridades internas
competentes chegaram sobre os fatos, sua autoria e responsabilidade é ou não correta, pois
a avaliação das provas produzidas em processos internos, a interpretação e aplicação do
direito  interno  e  a  determinação  de  responsabilidades  individuais  compete  a  tais
autoridades408. Deve-se lembrar que este Tribunal explicou que "a obrigação do Estado de
investigar consiste principalmente na determinação das responsabilidades e, se for o caso,
em seu processo e eventual condenação"409. Tendo existido uma investigação que permitiu
apurar os fatos e as pessoas responsáveis, não cabe presumir falhas na devida diligência. 

297. No caso da Sra. Rúa, já foi determinado que, em violação da razoabilidade temporal
devida, depois de mais de 14 anos, o processo está em fase preliminar. Portanto, não é
possível  nem necessário  examinar  o  seguimento  de  linhas  lógicas  de  investigação  para
concluir que existe uma situação de impunidade no caso e que os processos internos não
constituíram recursos efetivos para garantir o acesso à justiça para a Sra. Rúa. 

298. No caso da Sra. Ospina, este Tribunal observa que, no âmbito destas investigações,

406  Cf. Caso Gómez Palomino Vs. Peru,  par.  80, e  Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala,
supra, par. 143.

407  Cf. Caso das Irmãs Serrano Cruz Vs. El Salvador, supra, pars. 88 e 105, e Caso Tenorio Roca e
outros Vs. Peru, supra, par. 268.

408  Cf. Caso Cantoral Huamaní e García Santa Cruz Vs. Peru. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações
e Custas. Sentença de 10 de julho de 2007. Série C Nº. 167, par. 87, e Caso de Gutiérrez e família Vs. Argentina.
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2013. Série C Nº. 271, par. 78. 

409  Cf. Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Mérito,  supra, par.  177,  e  Caso  Defensor  de  Direitos
Humanos Vs. Guatemala, supra, par. 205.
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foram seguidas diferentes linhas lógicas de investigação a fim de esclarecer os fatos. Em
particular,  investigou-se,  inter alia a presença do Bloco Cacique Nutibara na Comuna 13
como possível responsável por atos de deslocamento forçado perpetrados contra a suposta
vítima  e  integrante  da  AMI.  Como  consequência  das  investigações  levadas  a  cabo,
considerou-se a responsabilidade penal de duas pessoas pelo deslocamento forçado da Sra.
Ospina  e  de  familiares  seus.  Por  tal  motivo,  não  há  base  para  declarar  que  houve
circunstâncias adicionais e diferentes das já referidas no que diz respeito à razoabilidade do
prazo as quais denotem falta de devida diligência.  

A.2.3. Conclusão

299. A Corte adverte que as violações dos direitos referidos adquirem um caráter diferente
no que diz respeito às investigações seguidas em relação aos acontecimentos ocorridos com
as  senhoras  Rúa  e  Ospina  e  seus  familiares.  No  primeiro  caso,  há  uma  situação  de
impunidade que implica o incumprimento do dever de investigar, privando a Sra. Rúa e seus
familiares da possibilidade de acesso à justiça, que como foi indicado (supra pars. 279 e
280) implica um dever estatal que não é de resultado, mas que consiste em realizar ações
destinadas ao conhecimento da verdade do que aconteceu e se possível, se for o caso, a
punição dos eventuais  responsáveis.  No segundo caso, não se constatou que tenha sido
produzida  uma  violação  desta  natureza,  mas,  sim,  que  se  pôde  determinar  o  impacto
específico sobre o direito a que o processo se desenrole em um prazo razoável. 

300. Tendo em conta o acima exposto, a Corte considera que o Estado violou os direitos às
garantias judiciais e à proteção judicial consagrados nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção
Americana, em relação com o artigo 1.1 da Convenção, em detrimento de Myriam Eugenia
Rúa Figueroa e seus familiares. Da mesma forma, o Estado violou o direito às garantias
judiciais consagrado no artigo 8.1 da Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1 da
Convenção, em detrimento de Luz Dary Ospina Bastidas e seus familiares. 

B. Investigações sobre a privação de liberdade das senhoras Yarce, Mosquera
e Naranjo

B.1. Argumentos da Comissão e das partes

301. A  Comissão alegou  que  o  Estado  falhou  em  seu  dever  de  agir  com  a  devida
diligência  para  investigar  e  punir  de  forma  rápida  e  adequada  os  fatos  relacionados  à
detenção arbitrária das senhoras Naranjo, Mosquera e Yarce, em violação dos artigos 8.1 e
25.1 da Convenção, em relação com o artigo 1.1 da mesma. Formulou-se uma denúncia à
Inspetoria  Delegada  de  Direitos  Humanos  para  que  se  investigassem  e  punissem
disciplinarmente os servidores públicos responsáveis pela detenção arbitrária da qual foram
objeto, e se depreende da informação de que decorreram mais de dez anos desde então,
sem o devido estabelecimento de responsabilidades públicas por essa violação de direitos
humanos. No mesmo sentido, as  representantes expressaram que, decorridos quase 12
anos desde a detenção arbitrária,  o Estado não cumpriu  sua obrigação de investigar.  O
Estado argumentou que, ao conduzir a devida investigação contra os agentes do Estado que
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levaram a cabo a sua captura, determinou-se que não existia "mérito para a imposição de
uma punição, o que levou ao seu arquivamento".

B.2. Considerações da Corte

302. A partir das denúncias apresentadas, a fim de realizar uma investigação disciplinar,
as autoridades internas ordenaram o arquivamento definitivo da investigação, indicando que
"não se verificou a existência de um erro que justificasse a imposição de uma punição". A
Corte  não  conta  com elementos  para  determinar  uma  falta  de  devida  diligência  nesta
investigação, nem lhe compete revisar a determinação de autoridades internas de não impor
uma punição. Não obstante, este Tribunal observa que os fatos foram denunciados no final
de 2002 e em fevereiro de 2003 e que as supostas vítimas tinham direito a que as denúncias
fossem tratadas dentro de um prazo razoável. Após a apresentação das denúncias, estas
foram acumuladas e a investigação disciplinar foi resolvida em 9 de novembro de 2007,
quando se ordenou o arquivamento do processo. Ou seja, quase cinco anos decorreram
desde  que  as  denúncias  foram  feitas.  Sem  prejuízo  da  vinculação  de  uma  pessoa  ao
procedimento, não há registro de atividade das autoridades durante o período indicado que
justifique o atraso na conclusão do processo. Por conseguinte,  a Corte determina que o
Estado violou o artigo 8.1 da Convenção, em relação com seu artigo 1.1, em detrimento das
senhoras  Ana  Teresa  Yarce,  María  del  Socorro  Mosquera  Londoño  e  Mery  del  Socorro
Naranjo Jiménez. 

C.  Investigações  sobre  a  morte  da  Sra.  Yarce  e  fatos  vinculados  aos
deslocamentos forçados das senhoras Naranjo e Mosquera

C.1. Argumentos da Comissão e das partes

303. A Comissão considerou que a investigação da morte da Sra. Yarce deveria ter sido
realizada com toda a cautela e sem demora, levando em consideração os riscos específicos
de  violações  dos  direitos  humanos  que  sofrem  as  mulheres  no  contexto  de  conflitos
armados.  Afirmou  que  "não  conta  com  elementos  que  lhe  permitam  concluir  que  a
investigação [...] seja empreendida pelo Estado levando em consideração os critérios acima
mencionados". Afirmou que, embora tenha havido condenações de dois paramilitares, não se
investigou o possível envolvimento de membros da força pública. Argumentou também que
"não foram seriamente levadas em conta as ameaças anteriores recebidas pela vítima e,
mais de 10 anos após os fatos, não foram estabelecidas outras responsabilidades derivadas
do contexto da cadeia de comando do grupo paramilitar”. Finalmente, argumentou que "os
longos  períodos  [...]  decorridos  antes  de  as  condenações  serem  proferidas"  levaram à
"consumação" das violações das "garantias  judiciais  e proteção judicial".  Concluiu  que o
Estado violou os artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1
da Convenção, em detrimento da Sra. Yarce e dos seus familiares. 

304. As  representantes  consideraram que o devido processo foi violado em relação à
alegada  falta  de  investigação  dos  fatos  do  assassinato  da  Sra.  Yarce  "e  das  ameaças,
perseguições e deslocamento forçado [dela e das senhoras Naranjo e Mosquera]”. Indicaram
que:  (a)  "a  investigação  não  revela  de  forma  clara  e  fiável  a  verdade  dos  fatos";  (b)
demoraram "mais de 7 anos para punir dois dos autores do assassinato"; (c) a Procuradoria
"não aprofundou" aspectos da confissão dos autores materiais relativamente à sua pertença
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a um grupo; e (d) a Procuradoria quis negar o caráter de defensora dos direitos humanos da
Sra. Yarce, e suas hipóteses procuraram mostrar o seu assassinato "como uma 'rixa' entre
quadrilhas". Apontaram que "foi somente até 4 de maio de 2007 que foi proferido o auto de
abertura de investigação, momento a partir do qual as vítimas podiam entrar com uma ação
judicial  cível  e  ter  conhecimento  do  processo"410.  Também afirmaram que  "os  recursos
disciplinares promovidos pelos fatos do presente caso também não produziram resultados
satisfatórios". Solicitaram que se declare a violação dos artigos 8 e 25, em relação com o
artigo 1.1 da Convenção Americana. 

305. O Estado indicou que "demonstrou de maneira ampla que proporcionou e continua a
proporcionar recursos adequados e efetivos para garantir o dever de investigar, julgar, punir
e reparar, e que os processos penais foram levados a cabo com a devida diligência". Afirmou
que  "duas  sentenças  condenatórias  foram proferidas  contra  o  autor  material  e  o  autor
intelectual do homicídio, e os autores materiais das retaliações contra as outras defensoras”.
Também afirmou que 

[não] é correto que [...] não tenha sido levada em conta a participação de outros possíveis autores
intelectuais, por cadeia de comando [...] Pelo contrário, em 28 de julho de 2014, a 35ª Procuradora
de Justiça informou o Grupo Interdisciplinar de que foi ordenada a abertura de uma instrução, na
qual serão chamados a prestar declaração preliminar [diversas pessoas] no âmbito do processo pela
morte de Ana Teresa Yarce. 

C.2. Considerações da Corte

306. A investigação do homicídio da Sra. Yarce e dos atos cometidos contra as senhoras
Mosquera  e  Naranjo,  entre  o  início  da  investigação  e  a  aplicação  da  segunda  sentença
condenatória,  durou seis anos, oito meses e nove dias411,  período durante o qual foram
ordenadas  e  realizadas  múltiplas  ações  substantivas  de  investigação  e  impulso  das
acusações, sem que houvesse lapsos de inatividade que chegassem a 6 meses. Em vista do
exposto, este Tribunal constata que não houve transgressão do prazo razoável, uma vez que
o  Estado  impulsionou  a  investigação  e  obteve  resultados  satisfatórios.  Ademais,  na
sequência das condenações acima referidas, o Estado continuou a desenvolver atividades de
investigação (supra par. 124). Não constam argumentos da Comissão ou das representantes
que pontualizem que em tais ações esteja faltando a devida diligência. Por conseguinte, não
se pode afirmar que o tempo posterior à última condenação gere um atraso prejudicial aos
familiares da Sra. Yarce, uma vez que esse efeito não pode ser inferido da continuidade das
investigações, dado que o Estado já determinou os fatos e as responsabilidades derivadas
dos mesmos412.

307. No que diz respeito à devida diligência, como indicado acima (supra par. 281) a análise
deste Tribunal se limitará ao seguimento de linhas lógicas de investigação, recordando que
"[q]uando os fatos se referem à morte violenta de uma pessoa, a investigação iniciada deve

410  Afirmaram que "[d]epois da [a]bertura da investigação, uma das advogadas voluntárias do GIDH
apresentou a procuração e um pedido de cópias para preparar a queixa cível, e consta no expediente que não [lhes]
foi permitida a obtenção de cópias para [tal efeito]”. 
411  Os primeiros atos do procedimento de "investigação preliminar" tiveram lugar em 6 de outubro de
2004,  no  mesmo dia  do  homicídio  da  Sra.  Yarce,  e  a  aplicação  das  condenações  daqueles  que,  segundo se
determinou, foram o autor material e o autor intelectual do delito, tiveram lugar nos dias 9 de janeiro de 2009 e 15
de julho de 2010, respectivamente.

412  No mesmo sentido, Caso de Palma Mendoza e outros Vs. Equador, supra, par. 103.
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ser  conduzida  de  forma  a  garantir  a  devida  análise  das  hipóteses  de  autoria  dela
decorrentes"413. 

308. Neste  sentido,  as  próprias  representantes  destacaram  que  "a  35ª  Procuradora
apont[ou] na investigação a responsabilidade do Bloco Héroes de Granada e estabeleceu
como motivo as atividades de defensoras de direitos humanos e líderes comunitárias, às
ameaças sofridas desde a Operação Orión e à estigmatização deixada por sua detenção
naquele momento". 

309. Com efeito, a 35ª Procuradora de Justiça realizou uma série de atos nos quais levou
em consideração a possibilidade de que a morte da Sra. Yarce e os atos contra ela e as
senhoras Mosquera e Naranjo tivessem sido cometidos por pessoas pertencentes a grupos
armados ilegais e estivessem ligados à sua atividade em uma organização social.  Nesse
sentido, é possível referir-se ao que está expresso nos processos da Procuradora de Justiça,
enumerados pelas representantes:

a. Auto datado de 14 de abril de 2005. - "[D]epois de una análise pormenorizada dos
fatos, considera-se que muito possivelmente o homicídio [...seja] a materialização das
graves ameaças, feitas ao grupo de mulheres, por um grupo [...] armado ilegal, com
centro de atividades na zona ocidental desta cidade".
b. Resolução datada de 31 de agosto de 2007. - "Pois bem, comprovada como está a
presença do grupo paramilitar  na Comuna 13 na época dos fatos investigados,  as
ameaças e agressões vividas pelas representantes comunitárias por pelo menos dois
anos, resta examinar a relação desses componentes com o homicídio perpetrado em 6
de outubro de 2004 [...em que] falece[u] a Sra. Ana Teresa Yarce. [...] É possível
derivar das afirmações acima [...] a ligação do grupo ilegal Héroes de Granada com a
execução do crime e finalmente a ordem dada por um dos comandantes superiores
[...] para executar a morte".
c. Auto datado de 6 de setembro de 2007. - "É evidente que o motivo dos ilícitos foi
a atividade comunitária empreendida pelas mulheres em seu bairro em sua condição
de residentes do lugar e representantes de seus vizinhos".
d. Resolução datada de 31 de outubro de 2007. - "Não há dúvida alguma de que a
morte de Ana Teresa Yarce foi um ato de guerra, executado por um grupo armado
ilegal, que não cumpriu os requisitos das normas internacionais, porque tratou como
combatente  uma  cidadã  civilmente  protegida,  não  só  por  sua  qualidade  de  líder
comunitária,  mas  também  porque  estava  fora  das  atividades  próprias  da  fração
contrária, como é a subversão”.
e. Qualificação  de  Mérito  do  sumário  datada  de  15  de  janeiro  de  2010.  -  Existe
"convicção  sobre as ameaças iminentes,  estigmatização  das três mulheres por  sua

413  Cf. mutatis mutandis, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra, par. 96, e Defensor de Direitos
Humanos  e  outros  Vs. Guatemala,  supra,  par.  214.  Embora  haja  outras  diretrizes  específicas,  distintas  do
seguimento de linhas  lógicas de investigação,  relativas  à investigação de uma morte violenta (Cf.  Caso Omar
Humberto Maldonado Vargas e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 02 de setembro de
2015. Série C Nº. 300, par. 127, e Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 204),
nem as representantes nem a Comissão questionaram a forma como as várias medidas específicas de investigação
foram executadas,  nem apontaram omissões  a  este  respeito.  No  caso,  diversas  ações  de  investigação  foram
realizadas – entre outras, necrópsia, inspeção do cadáver, registro civil de óbito, fotografias, necrodatiloscopia,
relatório  balístico,  tomada de  diversos testemunhos e  declarações –  e não emergem  prima facie razões  para
advertir sua manifesta falta de razoabilidade, ou graves falhas que pudessem afetar o resultado do procedimento. 
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curta detenção durante a Operação Orión e a conversão em objetivo principal do grupo
armado ilegal atuante na guerra para expulsar ou acabar, de qualquer forma, tal como
menciona [um investigado] com qualquer residente da comunidade que pretendesse
contradizer seus interesses ou que participe de qualquer forma da subversão”. 

310. As representantes consideraram que os atos referidos denotam que "uma e outra
vez", a investigação da 35ª Procuradora de Justiça “apont[ou]” à responsabilidade “do Bloco
Héroes de Granada e a estabelecer como motivo as atividades de defensoras de direitos
humanos", como indicado acima (supra par. 308). A Corte, na mesma linha, entende que
não é possível afirmar que não houve indagação sobre a hipótese de que o homicídio da Sra.
Yarce vinculou-se à sua atividade como defensora de direitos humanos e que nele houve
intervenção de grupos armados ilegais.
 
311. Isso é confirmado pela sentença de 9 de janeiro de 2009, que indicou que a pessoa
condenada  como  autor  material  "militava  ativamente  em  um  grupo  [...]  organizado
hierarquicamente para facilitar a prática de múltiplas condutas puníveis; [...]  Ana Teresa
[Yarce]  foi  assassinada,  uma  pessoa  que,  em  sua  condição  de  líder  comunitária,  era
reputada como protegida pelo D[ireito] I[nternacional] H[umanitário]”. Também indicou que
as senhoras “Yarce, [...] Naranjo [...] e Mosquera [...] e suas respectivas famílias, em sua
condição  de  líderes  comunitárias,  foram vítimas  de  deslocamento  forçado  causado  pelo
grupo ao qual estava vinculado o agora acusado”. 

312. No  mesmo  sentido,  a  sentença  de  15  de  julho  de  2010,  ao  condenar  o  autor
intelectual do homicídio, indicou que 

a  filha  da  Sra.  Ana  Teresa  [Yarce,]  também  testemunha  ocular  do  homicídio  [...]  disse,  sob
juramento, que tem conhecimento de que sua mãe [tinha sido] ameaçada pelo paramilitar [J. A.],
todas as vezes que eles queriam tirar as pessoas de suas casas para se apropriarem [delas] e a mãe
não permitia, quando percebia essas ações, chamava a polícia para impedi-las. Acrescent[ou] que no
fim de semana anterior à morte de sua progenitora, sua mãe provocou a detenção de [J. A.] por
membros do exército e este a ameaçou dizendo que quando saísse muitas cabeças iam rolar. Ele foi
solto na segunda-feira e, na quarta-feira seguinte, sua mãe foi assassinada414.

313. O juiz concluiu que 

as provas obrantes apontam para a responsabilidade penal do réu, uma vez que os testemunhos
apontam para Aguilar como a pessoa que vinha ameaçando a Sra. Ana Teresa [Yarce] [...]. Com
efeito, o réu foi apontado pelos habitantes do bairro La Independencia Tres como um dos chefes dos
grupos paramilitares que atuavam na zona, que foi ele, acompanhado por outros membros do grupo
ilegal,  que repetidamente agrediu  física  e verbalmente as senhoras Ana Teresa Yarce,  Mery del
Socorro Naranjo Jiménez e María del Socorro Mosquera Londoño, essas três senhoras se dedicavam
a trabalhar com a comunidade e a tentar evitar  agressões contra os jovens do bairro,  por não
atenderem às diretrizes traçadas pelos grupos ilegais que operavam na área, contra elas e suas
famílias houve retaliações ao ponto de acabar com a vida da Sra. Ana Teresa [Yarce]. 

314. Portanto, tanto das ações da promotoria quanto das sentenças emerge que foi levado
em consideração o caráter de defensora dos direitos humanos das senhoras Yarce, Mosquera
e  Naranjo,  bem  como  a  possibilidade  de  que  o  homicídio  e  outros  atos  contra  elas

414  Do  mesmo modo,  a  sentença  indica  que  "[Si]rley  Vanessa  Yarce,  também filha  da  falecida,
concord[ou] com a versão dada por seus irmãos relativamente às ameaças de que a sua mãe era vítima e indic[ou]
que sua mãe disse a [um] cabo [...] que ela tinha informações sobre [J. A. e J. C.], então os soldados foram
capturá-los, quando isso aconteceu [J. A.] ameaçou-a de que quando saísse, cabeças iriam rolar". 
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estivessem relacionados com sua atividade e com a atuação de grupos armados ilegais415.
Por  conseguinte,  a  Corte  não  considera  comprovado  que  teria  havido  falta  de  devida
diligência no que diz respeito ao seguimento de linhas lógicas de investigação.

315. À luz do exposto, a Corte conclui que, em relação com a investigação do homicídio da
Sra.  Yarce e  os fatos vinculados  ao deslocamento  das senhoras Naranjo e  Mosquera,  o
Estado cumpriu o seu dever em âmbito interno e não violou os direitos às garantias judiciais
e à proteção judicial consagrados nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção.

D. Investigação do fato ocorrido em 13 ou 14 de fevereiro de 2006

316. No que se refere à investigação dos acontecimentos de 13 ou 14 de fevereiro de
2006 (supra par. 125), em conformidade com o indicado pela Comissão, os fatos foram
levados ao conhecimento das autoridades 16 ou 17 horas após a sua ocorrência e, em 3 de
novembro de 2006, foi nomeado um Procurador de Justiça para realizar a investigação, que
se encontra em fase de indagação preliminar416. O Estado também afirmou que está em
curso uma "investigação [...] que se encontra em etapa de indagação preliminar"417. Não
obstante o acima exposto, ao fazer considerações jurídicas no Relatório de Mérito sobre a

415  O fato de a circunstância imediatamente anterior ao atentado fatal ter sido a prisão e posterior
soltura da pessoa que mais tarde foi condenada como o autor intelectual não contradiz o fato de a investigação ter
levado em conta os aspectos acima referidos. Tampouco a avaliação feita pela Procuradoria em 23 de abril de 2010,
que determinou a preclusão do crime de deportação, expulsão, transferência ou deslocamento forçado de população
civil em relação a uma pessoa (supra par. 122). De fato, a avaliação do Procurador de Justiça quanto à falta de
demonstração de aspectos fáticos necessários para configurar o delito não é uma questão que compete à Corte
rever.

416  Além disso, a Comissão mencionou uma investigação disciplinar contra um militar, cuja abertura
foi ordenada em 6 de setembro de 2006, e na qual, de acordo com o Relatório de Mérito, foram realizadas várias
diligências. Não há registro de que tal investigação disciplinar tenha sido finalizada ou não, nem de seus resultados.
As informações referidas pela Comissão no que diz respeito às investigações penais e à disciplinar são corroboradas
pelas provas indicadas no Relatório de Mérito ou contidas no expediente do caso perante a Comissão (cf. Nota do
Estado Colombiano DIDHD/GOI datada de 15 de novembro de 2012,  supra; Denúncia apresentada por Mery del
Socorro Naranjo à Procuradoria-Geral da Nação, Unidade de Reação Imediata URI Centro, Formulário Único de
Notícia Criminal datado de 14 de fevereiro de 2006 (Expediente de prova, anexo 77 do Relatório de Mérito, folhas
470 a 481); Observações dos Peticionários datadas de 3 de maio de 2012,  supra; Nota do Estado OH. GOI Nº.
12442-0552 datada de 15 de março de 2007 (Expediente de prova, trâmite perante a Comissão, folhas 3021 a
3047), e Nota do Estado Colombiano DIDHO/GOI datada de 15 de novembro de 2012, supra).

417  No  expediente  de  medidas  provisórias,  o  Estado  apresentou  algumas  informações  sobre  as
investigações  que  foram realizadas  em  relação  ao  que  aconteceu  em 13  de  fevereiro  de  2006.  Assim,  uma
investigação tem como vítima a Sra. Naranjo (cf. Investigação registro Nº. 050016000206200937093 realizada pela
43ª Procuradoria Especializada em Medellín pelo delito de retaliação. Expediente de medidas provisórias, folhas
1212 e 1298), e a este respeito, o Estado informou que se encontra em fase de indagação. Indicou como última
ação uma datada de 11 de julho de 2012, na qual a Polícia Judiciária relatou as intimações feitas à vítima para a
complementação dos fatos (cf. Relatórios datados de 13 de agosto e 12 de dezembro de 2012 e de 1 de março de
2013. Expediente de medidas provisórias, folhas 1298, 1353 e 1399). Quanto à investigação que tem como vítima
María  Luisa  Escudero  (investigação  registro  Nº.  050016000206200601810  promovida  pela  35ª  Procuradoria
Especializada da Unidade Nacional de Direitos Humanos e DIH - Seccional Medellín  pelo delito de tentativa de
homicídio.  Expediente de medidas provisórias,  folha 1212), o Estado apresentou informações em seus escritos
datados de 13 de fevereiro, 13 de abril, 13 de agosto, 12 de dezembro de 2012 e 1º de março de 2013 (Expediente
de medidas provisórias, folhas 1211, 1229, 1297, 1353 e 1400): Indicou que a investigação "se encontra em fase
de  indagação",  que  "foi  realizado  um  estudo  técnico  destinado  a  determinar  se  as  armas  portadas  pelos
representantes do Estado tinham sido disparadas no decurso da atividade desenvolvida em 14 de fevereiro de
2006, resultando negativo o parecer do qual se poderia deduzir que a arma acionada contra a beneficiária não
pertencia  a  agentes  do  Estado".  Nesses  relatórios  também reportou-se  que,  como  última  atuação,  em 5  de
setembro de 2012, o Ministério Público solicitou à Procuradoria que desse impulso à ação processual.
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falta de investigação dos fatos do caso, a Comissão não fez um exame da atividade do
Estado em relação ao fato em questão. As representantes, por seu lado, expressaram em
seu escrito de petições e argumentos que "a Procuradora de Justiça [...] sempre se opôs a
chamar  os  soldados  para  testemunharem  [...]  e  apesar  dos  reiterados  pedidos  dos
representantes das vítimas, arquivou as diligências sem acusar ninguém". O acima exposto
é  o  único  argumento  apresentado  pelas  representantes,  que  não  indicaram provas  que
sustentem  a  alegada  recusa  da  Procuradora  de  Justiça  em  permitir  que  os  militares
testemunhassem, nem as supostas petições para que tal acontecesse, nem o supracitado
"arquiv[amento]" da investigação. Este último, ademais, contraria o que foi expresso pela
Comissão e pelo Estado, com relação à investigação estar aberta. A Corte considera que a
argumentação  das  representantes  não  oferece  uma  base  suficiente  para  estabelecer  a
suposta responsabilidade estatal pela falta de investigação do referido fato. 

IX
REPARAÇÕES

(Aplicação do artigo 63.1 da Convenção Americana)

317. Com base no disposto no artigo 63.1 da Convenção Americana418, a Corte informou
que qualquer violação a uma obrigação internacional que tenha produzido dano comporta o
dever  de  repará-lo  adequadamente  e  que  essa  disposição  "recolhe  uma  norma
consuetudinária  que  constitui  um  dos  princípios  fundamentais  do  Direito  Internacional
contemporâneo sobre responsabilidade de um Estado419. A reparação do dano causado pela
infração de uma obrigação internacional requer, sempre que possível, a plena restituição
(restitutio in integrum), que consiste no restabelecimento da situação anterior. Se isso não
for possível, como ocorre na maioria dos casos de violações de direitos humanos, o Tribunal
determinará medidas para garantir os direitos violados e reparar as consequências que as
infrações produziram420. 

318. Este Tribunal estabeleceu que as reparações devem ter um nexo casual com os fatos
do  caso,  as  violações  declaradas,  os  danos  comprovados,  bem como  com as  medidas
solicitadas para reparar os danos correspondentes. Portanto, a Corte deverá observar essa
concorrência para se pronunciar devidamente e em conformidade com o direito421.

A. Parte lesada

319. Este Tribunal reitera que se considera parte lesada, nos termos do artigo 63.1 da
Convenção, a pessoa que foi declarada vítima da violação de algum direito reconhecido na

418  O artigo 63.1 da Convenção Americana estabelece que: “quando decidir que houve violação de
um direito ou liberdade protegidos na Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do
seu  direito  ou  liberdade  violados.  Determinará  também,  se  isso  for  procedente,  que  sejam  reparadas  as
consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de
indenização justa à parte lesada".

419  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparações e Custas. Sentença de 21 de julho de
1989. Série C Nº. 7, par. 25, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 210.

420  Cf. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparações e Custas, supra, par. 26, e Caso Herrera
Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 210.

421  Cf. Caso Ticona Estrada e outros Vs. Bolívia.  Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de
novembro de 2008. Série C Nº. 191, par. 110, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 211.
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mesma.  Portanto,  esta  Corte  considera  como “parte  lesada”  Ana  Teresa  Yarce,  Myriam
Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María
del Socorro Mosquera Londoño e seus respectivos familiares: Mónica Dulfari Orozco Yarce,
Sirley Vanessa Yarce, John Henry Yarce, Arlex Efrén Yarce, James Adrián Yarce, Gustavo de
Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa, Valentina
Estefanía Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío
Hoyos  Ospina,  Migdalia  Andrea  Hoyos  Ospina,  Juan  David  Naranjo  Jiménez,  Alejandro
Naranjo  Jiménez,  Sandra  Janneth  Naranjo  Jiménez,  Alba  Mery  Naranjo  Jiménez,  Erika
Johann Gómez,  Heidi  Tatiana Naranjo  Gómez,  Sebastián  Naranjo Jiménez,  María  Camila
Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Marlon Daniel Herrera
Mosquera,  Lubín  Arjadi  Mosquera,  Hilda  Milena  Villa  Mosquera,  Iván  Alberto  Herrera
Mosquera, Carlos Mario Villa Mosquera, Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya,
Madelen Araujo Correa, Luisa María Mosquera Guisao, Luis Alfonso Mosquera Guisao, Lubín
Alfonso Villa Mosquera, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna e Mateo
Rodríguez,  identificados  no  parágrafo  2  desta  Sentença,  os  quais  em sua  natureza  de
vítimas das violações declaradas nos capítulos VIII.1 a VIII.5 serão credores do que a Corte
ordenar a seguir.

B. Considerações prévias em matéria de reparações

320. O Estado apresentou argumentos sobre mecanismos internos de reparação: a) que,
no seu caso, é apropriado que este Tribunal determine a referência à Lei das Vítimas e
Restituição  de  Terras  (doravante  também "Lei  das  Vítimas")  para  a  implementação  de
medidas  de  reparação  que  possam  corresponder;  b)  que,  em  relação  à  detenção  das
senhoras Yarce, Naranjo e Mosquera, não havia justificativa para não interpor o recurso de
reparação  direta,  e  c)  que "[a]pesar  de  as  vítimas  não  terem solicitado  reparações  no
âmbito dos processos penais, os juízes ordenaram de ofício o pagamento de indenizações
pelos danos morais"422. Esses argumentos são discutidos a seguir.

B.1. Sobre a Lei das Vítimas e Restituição de Terras

321. O Estado apontou que, como vítimas do conflito armado, as senhoras Ospina, Rúa,
Yarce, Mosquera e Naranjo têm direito a uma reparação integral administrativa. Informou
que para este fim encontra-se disponível a Lei das Vítimas, a qual proporciona, por meio da

422  O  Estado  informou  ter  condenado  J.  C.,  autor  material  do  assassinato  da  Sra.  Yarce  e  do
deslocamento das senhoras Mosquera e Naranjo, ao pagamento de uma multa de 1.487,5 salários mínimos mensais
legais em vigor, ao pagamento de danos morais no valor de 200 salários mínimos a favor dos filhos da Sra. Yarce, e
de 20 salários mínimos a favor das senhoras Mosquera e Naranjo (cf. Sentença antecipada proferida pelo Quarto
Juizado Criminal da Comarca Especializada datada de 9 de janeiro de 2009, supra). Do mesmo modo, condenou o
autor intelectual do homicídio da Sra. Yarce, J. A., ao pagamento de danos morais no valor de 100 salários mínimos
"a favor das pessoas que possam provar que têm direito a danos morais de acordo com as normas civis" ( cf.
Sentença antecipada proferida pelo Nono Juizado Criminal da Comarca datada de 15 de julho de 2010, supra). No
mesmo sentido, pelo deslocamento e invasão de terrenos ou edificações da moradia da Sra. Ospina,  H. B. foi
condenado  e  ordenado  a  pagar  multa  no  valor  de  350  salários  mínimos  legais  mensais  em vigor  (Sentença
antecipada datada de 29 de junho de 2011, supra), e J. V., a pagar multa de 412,5 salários mínimos legais mensais
em vigor (cf. Sentença antecipada de 31 de março de 2014, supra). 
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Unidade de Assistência e Reparação Integral às Vítimas, uma "rota" de reparação integral423.
Também afirmou que "a melhor maneira de satisfazer o direito à reparação integral das
vítimas  do  conflito  armado  colombiano  é  por  meio  de  um  programa  de  reparação
administrativa de grandes proporções, como o contemplado [nesta lei] e não por meio de
processos judiciais individuais”. Do mesmo modo, argumentou que o programa contempla "a
reparação  integral,  por  meio  da  aplicação  [...]  de  medidas  de  restituição,  indenização,
reabilitação, satisfação e garantias de não repetição [...]. Assumindo a obrigação do Estado
de reparar, como uma ação positiva para a garantia dos direitos humanos"424. Em razão
disso, o Estado solicitou à Corte "a referência ao programa administrativo de reparações". 

322. Por  outro  lado,  o  Estado  esclareceu  que  o  princípio  da  solidariedade  não  é  o
fundamento  da  Lei  das  Vítimas,  sendo,  pelo  contrário,  o  seu  "fundamento  [...]  a
responsabilidade do Estado de reparar subsidiariamente as violações dos direitos humanos,
que decorre das suas obrigações internacionais". Acrescentou que "a Lei das Vítimas não
exclui o reconhecimento da responsabilidade do Estado”.

323. A  Comissão declarou  que  os  mecanismos  internos  "não  podem  substituir  as
reparações a serem proferidas pela [...] Corte no âmbito de um caso individual que tem
natureza  judicial".  No mesmo sentido,  considerou que  não é  apropriado  que  as  vítimas
perante um processo internacional tenham novas obrigações ou encargos para ter acesso às
reparações em âmbito interno425. Entendeu que a "reparação internacional" tem um caráter
"independente"  e  que  "não  cabe  aos  órgãos  do  sistema  interamericano  submeter  tal
reparação [...] aos instrumentos de caráter interno do Estado, os quais podem sofrer de
defeitos, imperfeições ou insuficiências".

324. As  representantes apontaram que "a reparação judicial  enfatiza a concessão de
justiça a pessoas individualmente consideradas, [...] busca uma reparação integral do dano
[...]  que  a  reparação  administrativa  não  está  em condições  de  oferecer,  em razão  da

423  Nesse sentido, o Estado acrescentou que "(i) o horizonte da restitutio in integrum não é o padrão
de justiça apropriado em contextos de violações massivas e sistemáticas dos direitos humanos; (ii) no âmbito dos
esquemas de justiça transicional, dada a enormidade das violações e o número elevado de vítimas, é impossível
garantir uma restituição de direitos que devolva todas as pessoas vitimizadas ao estado em que se encontravam
antes da violação dos direitos, e (iii) no equilíbrio que se estabelece quando da concepção de esquemas de justiça
transicional, a integralidade da reparação não deve ser entendida em termos do montante da indenização, mas,
sim, em termos da entrega de todos os componentes internacionalmente aceitos, tais como a restituição de terras,
a entrega de uma compensação econômica, a materialização das garantias de não repetição, a reabilitação física e
mental e medidas de satisfação destinadas à redignificação das vítimas. A integralidade do programa massivo de
reparação administrativa  incorporado na Lei  Nº.  1448 de 2011 está  dada,  na  medida em que, para além do
componente material, aborda outros aspectos diretamente relacionados com o plano imaterial e com a recuperação
do  projeto  de  vida  e  o  restabelecimento  da  vítima  no  gozo  efetivo  dos  seus  direitos  e,  sobretudo,  com  a
recuperação do seu status como cidadão".
424  Em relação ao dever de reparar,  o Estado alegou que "o direito  à reparação integral  que as
vítimas do conflito armado na Colômbia têm se sustenta no princípio geral do direito segundo o qual o responsável
por um dano ou agravo deve repará-lo ou compensá-lo. No entanto, existe e deve ser estabelecido de maneira
preferencial  o  dever  estatal  de  buscar  o  restabelecimento  da  vítima  à  situação  anterior  ao  fato  da  violação,
entendida como uma situação de garantia de seus direitos fundamentais”. 
425  A Comissão considerou que "as vítimas de um caso perante a Corte não teriam de recorrer a
novos  procedimentos  para  demonstrar  a  sua  qualidade  de  vítimas  perante  as  autoridades  estatais.  Por  mais
sumário  que fosse um procedimento interno estabelecido pelo  Estado, a mera determinação de um organismo
internacional, como a Corte, no sentido de exigir que as vítimas recorressem a um procedimento que fosse iniciado
por sua própria comprovação como vítimas de acordo com a ordem jurídica interna desvirtuaria a finalidade e o
significado da reparação no âmbito internacional como resultado da responsabilidade internacional do Estado”. 
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massividade do programa”.  Alegaram que "se a [...] Corte encontra [...] violação de direitos
[...], a causa da reparação seria o fato [i]lícito internacional, e a fonte para outorgá-la, o
artigo 63 da Convenção".  Argumentaram que a Lei das Vítimas, ao se basear no princípio da
solidariedade,  faz  com  que  o  Estado  repare  as  vítimas  quando  o  autor  do  ato  se  vê
impossibilitado ou é insolvente, e isso "não condiz [com] as obrigações que uma reparação
integral presume"426. Também afirmaram que essa política "desconhece as normas e padrões
do  Direito  Internacional  dos  Direitos  Humanos  em  relação  à  verdade,  à  justiça  e  à
reparação"427. Por conseguinte, acrescentaram que "não é um mecanismo idôneo e adequado
para as vítimas deste caso". Expressaram que recorreram a este Tribunal em busca de "uma
reparação integral". Finalmente, afirmaram que a referência ao trâmite interno de reparação
seria "revitimiza[nte]". 

325. A Corte observa que o Estado arguiu perante este Tribunal a relevância da Lei das
Vítimas, publicada no Diário Oficial em 10 de junho de 2011, ao apresentar seu escrito de
contestação, e apresentou cópia dessa norma. Por outro lado, informou a Comissão sobre a
sanção da Lei  das Vítimas  em 3 de fevereiro de 2014, após a emissão do Relatório de
Mérito428. 

326. Este  Tribunal  já  manifestou  que,  embora  as  medidas  de  reparação  tenham,  em
princípio, uma titularidade individual, tal situação pode variar quando os Estados se veem
forçados a reparar massivamente numerosas vítimas, excedendo largamente as capacidades
e  possibilidades  dos  tribunais  internos.  Os  programas  administrativos  de  reparação  se
apresentam, então, como uma maneira legítima de lidar com a obrigação de tornar possível
a reparação. Além disso, diante de contextos de violações maciças e graves aos direitos
humanos,  essas  medidas  de  reparação  devem ser  concebidas  em conjunto  com outras
medidas de verdade e justiça e atender a certos requisitos relacionados, entre outros, com
sua  legitimidade  – em especial,  baseados  na  consulta  e  participação  das  vítimas  –  em
aspectos  como:  sua  adoção  de  boa  fé;  o  nível  de  inclusão  social  que  oferecem;  a
razoabilidade e a proporcionalidade das medidas pecuniárias;  o tipo de razões utilizadas
para fazer reparações por grupo familiar e não individualmente; os critérios de distribuição
entre os membros de uma família; e os parâmetros para uma distribuição justa que leve em
conta a posição das mulheres entre os membros da família429. 

426  Neste sentido,  as representantes acrescentaram que "[e]ste princípio  não poderia sustentar a
obrigação ou o dever jurídico de reparar integralmente as vítimas neste caso, porque aqui, a fonte da obrigação não
é  a  mera solidariedade do  Estado,  mas,  sim,  a  responsabilidade  direta  pelas  violações  cometidas.  Em outras
palavras, no quadro da determinação da responsabilidade internacional do Estado, o principal obrigado à reparação
integral  é  o  Estado,  como  sujeito  ativo  do  fato  ilícito  internacional  e  causador  do  dano,  e  não  como  mero
contingente de solidariedade em matéria pecuniária". 
427  Referindo-se  a  esses  argumentos,  as  representantes  também  expressaram  que  "o  tribunal
máximo foi enfático em apontar que as vítimas de violações de direitos humanos têm direito à verdade, à justiça e
à reparação integral, advertindo que esta última não é constituída, em nenhum caso, pelas medidas de assistência
e serviços sociais, nem pela ajuda humanitária que o Estado queira conceder voluntariamente".

428  Cf. Nota 20145010004191-GDI do Estado, apresentada perante a Comissão em 3 de fevereiro de
2014 (Expediente de prova, trâmite perante a Comissão, folhas 4133 a 4191).

429  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs
Colômbia, supra,  par.  470. Em termos semelhantes,  veja-se Nações Unidas, Escritório  do Alto Comissário  das
Nações Unidas para os Direitos Humanos, Instrumentos do Estado de Direito para Sociedades que saíram de um
conflito.  Programas  de  Reparações,  2008,  disponível  em

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf
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327. No presente caso, a Corte reconhece e valoriza os esforços do Estado pela reparação
às vítimas do conflito armado por meio dos mecanismos da Lei das Vítimas430. Recorda ainda
que, no âmbito de suas atribuições e autonomia para determinar reparações nos casos que
conhece, no caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica
(Operação Gênesis)431 pronunciou-se sobre essa Lei e as medidas de reparação pecuniária
que ela contém.

328. Não obstante, em relação ao pedido do Estado para que a presente sentença faça
referência  ao  programa  administrativo  de  reparações  previsto  na  referida  lei,  a  Corte
entende que, para tal, teria sido necessário que a Colômbia não só indicasse genericamente
as medidas reparatórias nela estabelecidas, mas também especificasse e individualizasse, de
maneira certa ou pelo menos estimada, a forma como essas medidas se aplicariam a cada
uma das vítimas do caso para determinar se, em virtude do princípio da complementaridade,
haveria espaço para uma referência aos mecanismos previstos internamente. Este Tribunal
entende  que,  no  âmbito  de  suas  atribuições  e  deveres  estabelecidos  pelo  artigo  63 da
Convenção,  deve  determinar  uma  "justa  indenização"  e,  portanto,  se  for  alegada  a
procedência  da  referência  a  meios  internos  de  reparação,  devem  ser  apresentadas
informações  suficientes  para  que  a  Corte  possa  avaliar  as  indenizações  que  as  vítimas
obteriam; quando isso não ocorrer, cabe à Corte estabelecer as medidas de reparação que
considerar apropriadas, incluindo indenizações compensatórias, tal como fará neste caso.

B.2. Sobre o "recurso de reparação direta" e a indenização no âmbito de processos
penais

329. Com relação ao "recurso de reparação direta" invocado pelo Estado, a Corte observa
não ser pertinente, ao examinar as reparações por violações já declaradas, analisar se as
vítimas dispunham de um recurso que pudesse dar ao Estado a possibilidade de resolver a
situação. Tal tipo de consideração corresponde a uma análise de admissibilidade que já foi
realizada (supra par. 42). O que é necessário agora é estabelecer reparações adequadas, e
as informações apresentadas pelo Estado sobre o "recurso de reparação direta" não nos
permitem  concluir  que  este  derivaria  certamente  na  reparação  das  vítimas  e,  assim,
tampouco quais montantes indenizatórios ou reparações obteriam. Não é possível considerar
o argumento da indenização no âmbito dos processos penais, já que a Corte não dispõe de
informações sobre se o pagamento dessa indenização foi  efetuado ou se, nesse caso, o
Estado assumirá esse pagamento se a parte responsável não o fizer. Por conseguinte, o
Tribunal  se  vê  impedido  de  conhecer  a  eficácia  dessas  formas  de  reparação  e,
consequentemente, não pode tomá-las em consideração. 

B.3. Conclusão

430  No  estudo  fornecido  pelo  Estado  sobre  as  "Reparações  Integrais  na  Colômbia:  Sucessos  e
Desafios. Avaliação Comparativa e Global", realizado pela Universidade de Harvard, percebe-se que "em termos de
escala,  o programa de reparação tem proporções históricas [...]".  No entanto,  o estudo destaca que "[...]  se
compararmos isto com o conjunto total de vítimas, constatamos que a Colômbia ainda tem de reparar cerca de
94% do total de 6,9 milhões de vítimas [...]" (Expediente de prova, anexo 65, caderno 3 da contestação, folhas
5528 e 5529).    

431  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs
Colômbia, supra, pars. 463 e 472.
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330. Em função do exposto, o Tribunal determinará as medidas para garantir os direitos
violados  e  reparar  as  consequências  que  as  infrações  produziram.  Sem prejuízo  nesse
quesito, avaliará os aspectos da Lei das Vítimas para além das indenizações se dispuser de
informações suficientes sobre eles para fazê-lo. 

C. Obrigação de investigar 

C.1. Argumentos da Comissão e das Partes

331. A Comissão solicitou que o Estado fosse intimado a "completar as investigações com
celeridade e de forma exaustiva, imparcial  e efetiva das violações descritas em [...] um
prazo de tempo razoável". Acrescentou que o Estado deve orientar as investigações para
identificar  todos  os  atores  possivelmente  implicados,  incluindo  autores  materiais  e
intelectuais.  As  representantes fizeram  uma  solicitação  no  mesmo  sentido,  pedindo
também que essas investigações fossem realizadas com um enfoque em gênero, já que as
vítimas são mulheres defensoras de direitos humanos.

332. O  Estado negou sua responsabilidade em relação ao dever de investigar atos de
violação  (supra pars.  21  e  22)  e  acrescentou  que  "mostrou  que  cumpriu  e  continua
cumprindo  esse  dever”.  Vale  destacar  que  também  informou  sobre  o  novo  modelo  de
investigação criminal e o considerou “um recurso adequado e efetivo para investigar, julgar
e punir os fatos no contexto da Comuna 13 de Medellín”. Nesse sentido, destacou que a
Diretiva 01 datada de 4 de outubro de 2012 estabelece "critérios para priorizar situações e
casos,  e  novas  metodologias  para  investigar  e  punir  os  responsáveis  máximos,  com a
finalidade de desenvolver os parâmetros do modelo de justiça transnacional"432,  e que a
Resolução Nº. 01810 datada de 4 de outubro de 2012 criou a Direção Nacional de Análise e
Contextos - DINAC433. A Colômbia alegou que essas medidas "tê[m] um impacto no caso".
 

C.2. Considerações da Corte 

333. Conforme  previamente  estabelecido  (supra  pars.  306  a  315),  este  Tribunal
considerou que o Estado cumpriu o seu dever de investigar o assassinato da Sra. Yarce e,
por  isso,  não  determinou  a  responsabilidade  internacional  do  Estado  por  esses  fatos.
Portanto, não há qualquer concordância com relação a esses fatos do caso, o dano e as
reparações que levem a Corte a se pronunciar sobre o dever de investigá-los. 

432  Em relação a esses critérios, o Estado acrescentou: "[a]través da implementação dos critérios de
priorização, a Procuradoria-Geral da Nação busca consolidar um novo sistema de investigação criminal visando i) a
perseguição  efetiva  aos  máximos  responsáveis  pela  prática  de  crimes  sistemáticos,  cometidos  por  aparatos
organizados de poder, com a finalidade de garantir os direitos à verdade, à justiça, à reparação e à não repetição;
ii)  o  desmantelamento  de  organizações  criminosas  responsáveis  por  crimes  ordinários;  iii)  se  não  forem
organizações criminosas,  a entidade investigadora deverá combater padrões culturais  discriminatórios  e graves
violações de direitos fundamentais". 
433  Da mesma forma, em relação a esse novo mecanismo, o Estado declarou que "a DINAC segue
uma metodologia que consiste em quatro fases (delimitação de situações e casos emblemáticos, caracterização de
situações e organizações criminosas, levantamento de hipóteses de investigação criminal e julgamento), cada uma
das quais é acompanhada pelo trabalho dos analistas do contexto, que orientam o trabalho dos procuradores e
sugerem o tipo de informação a ser coletada pela polícia judiciária no curso da investigação criminal”.
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334. Este Tribunal  determinou a responsabilidade do Estado em relação à investigação
disciplinar pela detenção das senhoras Mosquera, Naranjo e Yarce, bem como em relação à
investigação criminal referente ao deslocamento da Sra. Ospina e à investigação relacionada
ao deslocamento da Sra. Rúa (supra pars. 299 e 302. No entanto, nos dois primeiros casos
essa determinação baseou-se no incumprimento do dever de conduzir o processo num prazo
razoável,  mas as mesmas ações resultaram em decisões conclusivas,  sem que se tenha
determinado a existência de falhas na diligência devida. Por conseguinte, a Corte não vê
motivos para ordenar medidas relativas a essas indagações. Sem prejuízo nesse quesito,
observa que o Estado prosseguiu com as investigações relacionadas com o acontecido à Sra.
Ospina e, por isso, considera que o Estado deve prosseguir com essa tarefa, o que não será
supervisionado por este Tribunal. Referente à investigação sobre o deslocamento da Sra.
Rúa e sua família, este Tribunal ordena ao Estado que, em conformidade com seu direito
interno  e  num  prazo  razoável,  tome  as  medidas  necessárias  para  prosseguir  com  a
investigação a fim de identificar, julgar e, quando apropriado, punir os responsáveis pelos
fatos. 

335. Por outro lado, a Corte avalia  positivamente a criação dos novos mecanismos de
investigação criminal (supra par. 332) e insta o Estado a continuar avançando em seu uso
para fazer indagações e concluir as investigações indicadas no parágrafo anterior.

D. Medidas de reabilitação, satisfação e não repetição

336. A jurisprudência constante deste Tribunal determinou que a sentença constitui, per
se, uma forma de reparação434. No entanto, também proferiu outros tipos de medidas que
visam a reparar danos imateriais e que não são de natureza pecuniária, bem como medidas
de alcance ou impacto público435. Levando em consideração as circunstâncias do presente
caso, tendo em vista o contexto do conflito armado e a situação especial das cinco vítimas
defensoras  dos  direitos  humanos,  cujos  direitos  não  foram afetados  apenas  em ordem
pecuniária, a Corte considera necessário analisar a pertinência das medidas de satisfação,
reabilitação, restituição e garantias de não repetição. 

D.1. Medidas de reabilitação 

337. As  representantes solicitaram  à  Corte  que  ordenasse  ao  Estado  "providenciar,
gratuitamente,  tratamento  integral  de  saúde  física  e  mental  com enfoque  diferencial  e
psicossocial  [...a]través  de  instituições  especializadas  e  avaliação  médica  e  psicológica
prévias", sem indicar quais vítimas deveriam ser beneficiadas por essas medidas. Também
exigiram que o Tribunal "fixe um prazo peremptório de um ano" para que o Estado cumpra
e,  nesse  ínterim,  "ordene  ao  Estado  que  assuma  a  obrigação  de  pagar  as  afiliações  à
Entidade Prestadora de Saúde (EPS) que cada vítima desejar”. A Comissão não apresentou
observações específicas referentes a essas solicitações.

434  Cf. Caso Neira Alegría e outros Vs. Peru. Reparações e Custas, par. 56, e Caso Herrera Espinoza e
outros Vs. Equador, supra, par. 220.

435  Cf. Caso “Crianças de Rua” (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala. Reparações e Custas,
supra, par. 84, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 220.
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338. O  Estado declarou  que  tem  condições  de  providenciar  a  medida  de  reparação
solicitada pelas representantes por meio dos programas estabelecidos na Lei das Vítimas436.
Mencionou que, de acordo com o que expressou Paula Gaviria, Diretora-Geral da Unidade de
Assistência  e  Reparação  Integral  às  Vítimas,  em sua  declaração  a  título  informativo,  o
Estado tentou prestar assistência psicossocial às vítimas, mas estas a rejeitaram em junho
de 2014, com exceção da Sra. Naranjo. No entanto, ainda que essa assistência não tenha
tido continuidade, o Estado alegou que a Sra. Naranjo "compareceu a apenas uma das várias
consultas de assistência agendadas"437. Da mesma forma, Iris Marín Ortiz informou em sua
declaração a título informativo que se reuniu com as senhoras Naranjo e Mosquera e seus
representantes em abril de 2015 para informá-los sobre o "acompanhamento psicossocial
dentro da Estratégia de Recuperação Emocional Grupal, bem como o interesse da Unidade
Nacional de Assistência e Reparação às Vítimas", e também enviou essa informação por
escrito e está aguardando uma nova reunião. 

339. A Corte observa que as vítimas que sofreram violações à sua integridade pessoal são
as  senhoras Rúa,  Ospina,  Naranjo  e  Mosquera,  como também Gustavo  de Jesús  Tobón
Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa, Valentina Tobón Rúa,
Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia
Andrea Hoyos Ospina, Mónica Dulfari Orozco Yarce, Sirley Vanessa Yarce, John Henry Yarce
e  Hilda  Milena  Villa  Mosquera.  Por  conseguinte,  e  dada  a  falta  de  precisão  das
representantes sobre a quem beneficia a solicitação desta medida, é adequado concedê-la
apenas às vítimas supracitadas.

340. A Corte reconhece e aprecia as realizações das autoridades do Estado ao conceder de
forma crescente o atendimento de saúde às vítimas do conflito armado. Este Tribunal ordena
ao  Estado  que  preste,  gratuitamente,  o  tratamento  médico  e  psicológico  adequado  e
prioritário  exigido  pelas  pessoas  referidas  no  parágrafo  anterior,  mediante  manifestação
prévia de vontade que deve ser oferecida no prazo de seis meses a partir da notificação
desta Sentença, e pelo tempo necessário para tratar as condições resultantes das violações
declaradas na presente Sentença. Na medida do necessário, o Estado pode fornecer esse
tratamento por meio dos serviços nacionais de saúde, inclusive pelo PAPSIVI (supra nota de
rodapé 435). As vítimas supracitadas devem ter acesso imediato e prioritário aos benefícios
de  saúde,  independentemente  dos  prazos  previstos  na  legislação  interna,  evitando
obstáculos de qualquer natureza. 

436  Em sua contestação, o Estado sinalizou que, para atender às medidas de reabilitação, "criou o
Programa de Assistência Psicossocial e Saúde Integral às Vítimas - PAPSIVI, que é definido como o conjunto de
atividades, procedimentos e intervenções interdisciplinares desenvolvido pelo Ministério da Saúde e Proteção Social
para assistência integral de saúde e assistência psicossocial.  Poderão ser desenvolvidos em nível  individual  ou
coletivo e, em todo caso, com o objetivo de superar os impactos psicossociais e de saúde relacionados ao fato
vitimizante".
437  Relatório de acompanhamento "Assistência psicossocial no caso mulheres Comuna 13, (CIDH)",
expedido pela Professional Psicosocial Direção Territorial Antioquia, María Cristina Hoyos, Estratégia de Recuperação
Emocional, Unidade de Assistência e Reparação às Vítimas datado de 29 de dezembro de 2014 (Expediente de
prova, anexo 67, caderno 3 da contestação, folhas 5599 a 5603). 
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D.2. Medidas de Satisfação438

341. As representantes solicitaram à Corte que ordenasse ao Estado que publicasse no
prazo de seis meses posteriores à data de notificação da sentença no Diário Oficial e em
outro meio de ampla circulação nacional as partes relevantes da sentença, o que deverá ser
acordado  com  as  representantes  e  as  vítimas.  Pediram  ainda  que  a  publicação  fosse
disponibilizada imediatamente no  site oficial da Presidência da República, do Ministério de
Relações  Exteriores,  do  Ministério  da  Defesa  e  da  Procuradoria-Geral  da  Nação  e  que
permanecesse  disponível  até  que  a  sentença  fosse  integralmente  cumprida. Pediram
também que se "ordene ao Estado [...] um reconhecimento público de responsabilidade e
um pedido de desculpas  às cinco mulheres líderes e suas famílias  em uma transmissão
oficial  pela  televisão  em horário  de  grande  audiência  com a  leitura  pelo  Presidente  da
República de um texto em que o Estado reconheça sua responsabilidade". A Comissão não
fez referência a essas solicitações.

342. O  Estado solicitou  à  Corte  que  não  levasse  em  conta  o  pedido  de  um
“reconhecimento público” por parte das representantes, uma vez que considerou suficientes,
por sua parte, a sentença e a sua publicação. 

343. A  Corte considera pertinente ordenar que a Colômbia,  no prazo de seis meses a
contar da notificação da presente Sentença, publique no Diário Oficial e em um jornal de
ampla circulação nacional, por uma única vez, o resumo oficial elaborado pela Corte e que a
totalidade da Sentença permaneça disponível por um período de um ano em um site oficial
de instituições e órgãos estatais colombianos.

344. O Estado deverá informar de forma imediata a esta Corte assim que fizer todas as
publicações ordenadas, independente do prazo de um ano para apresentar o seu primeiro
relatório, previsto no Ponto Resolutivo 30 da Sentença.

345. Além disso, a Corte considera pertinente estabelecer que, no prazo de um ano a
contar da notificação da presente Sentença, o Estado realize um ato público reconhecendo
sua responsabilidade internacional pelas violações declaradas na presente Sentença. O local
e as modalidades do ato devem ser determinados por meio de consulta e acordo prévio com
as vítimas  e seus representantes.  O ato deve ser realizado numa cerimônia pública,  na
presença de autoridades  de alto  escalão do Estado  e  de todas  as vítimas  que  desejem
participar. 

D.3. Medidas de não repetição 

346. A  Comissão solicitou à Corte que ordene ao Estado: "a) [a] implementa[ção] de
políticas,  programas  e  intervenções  que  visem  a  [...]  gerar  condições  seguras  para  a
atividade  das  defensoras  e  dos  defensores  de  direitos  humanos na  Comuna 13;  b)  [a]
exeçu[ção de] intervenções na Comuna 13 para promover uma cultura de direitos humanos

438  Em relação às medidas de satisfação estipuladas na Lei das Vítimas, o Estado informou que "são
direitos  das  vítimas  que  o  Estado  reconhece  e  que  executará  na  medida  em que  as  vítimas  as  considerem
adequadas e necessárias como compensação pelos danos causados. Ou seja, têm a faculdade e a liberdade de não
recebê-las, mas, pelo direito que constituem, o Estado as reconhece e as respeita, e elas serão sempre exigíveis".
Porém, não apresentou argumentos sobre um plano de reparação concreto para as vítimas do caso.
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que reconheça publicamente  o  papel  fundamental  das  defensoras e  dos defensores  dos
direitos  humanos;  e  c)  [a]  gera[ção]  de  espaços de diálogo  entre  as  organizações  que
trabalham pela defesa dos direitos humanos na Comuna 13 e autoridades de alto escalão, de
forma a identificar políticas, programas e intervenções que possam ser adequados e efetivos
para garantir sua segurança”.

347. As representantes endossaram o pedido da Comissão, e acrescentaram que deve-
se ordenar  ao  Estado:  a)  o  desenvolvimento  e  a  implementação  de uma campanha  de
sensibilização sobre os defensores e defensoras dos direitos humanos, especialmente líderes
comunitários;  b)  o  desenvolvimento  de  políticas  para  proteger  as  mulheres  contra  a
violência decorrente dos riscos que enfrentam quando assumem funções de liderança; c) o
registro  de  informações  que  permitam monitorar  e  diagnosticar  a  situação  de  risco  das
mulheres  líderes  e  defensoras;  d)  fortalecer  a  capacidade  institucional  para combater  a
impunidade  em  casos  de  violência  contra  mulheres  líderes  e  defensoras  dos  direitos
humanos  e  garantir  que  esses  casos  sejam  adequadamente  prevenidos,  investigados,
punidos e reparados; e (e) adotar políticas públicas e programas institucionais integrados
destinados  a  eliminar  os  estereótipos  discriminatórios  sobre  o  papel  das  mulheres  e
promover a erradicação de padrões socioculturais  discriminatórios  que impedem o pleno
acesso à justiça439.

348. O Estado alegou que as medidas solicitadas "já são objeto de desenvolvimento [...]
no âmbito das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em prol dos defensores e
defensoras dos  direitos  humanos"440.  Nesse  sentido,  a  Diretora  de  Direitos  Humanos do
Ministério do Interior, María Paulina Riveros Dueñas, apresentou uma declaração a título
informativo sobre "a política do Estado em matéria de prevenção e proteção dos direitos dos
defensores e defensoras dos direitos humanos [...] e em particular em relação às políticas
pelas defensoras dos direitos humanos e a perspectiva de gênero dessas ações". Dessa
informação, devem-se destacar as seguintes medidas atualmente colocadas em prática pelo

439  As representantes manifestaram especial  atenção para que o Estado seja intimado a "adotar
medidas  para  legitimar  e promover  a participação  política  das mulheres,  especialmente  as  vítimas  do  conflito
armado".
440  O Estado também informou que o artigo 149 da Lei das Vítimas prevê medidas de não repetição.
Por  outro  lado,  forneceu informações  sobre  o  "Conpes  3784 de  2011: 'diretrizes  de  políticas  públicas  para  a
prevenção de riscos, a proteção e garantia dos direitos das mulheres vítimas do conflito armado'. Esta iniciativa do
Governo  visa  a  implementar  ações  no  âmbito  do  cumprimento  das  ordens  emitidas  pela  Corte  Constitucional
mediante a Sentença T25/04 e seus autos de acompanhamento, que no caso específico das mulheres incluem as
principais necessidades, riscos e impactos que enfrentam as mulheres deslocadas, evidenciados no Auto 092/08”.
Também forneceu informações sobre o "Programa de Garantias para as Mulheres", acrescentando que "desde o
início de 2012, está sendo desenvolvido um "Programa de Garantias para as Mulheres" que transcende os conceitos
de proteção estritamente material,  sendo um de seus frutos a expedição da Resolução 0805 de 2012, primeira
decisão  Ministerial  que  reconhece  necessidades  especiais  em termos  de  prevenção  e  proteção  de  populações
específicas,  neste  caso  as  mulheres,  cumprindo  assim  a  determinação  do  artigo  50  do  Decreto  4912  para
regulamentar "o que é pertinente para a aplicação efetiva do presente decreto mediante protocolos e regulamentos
gerais e específicos para cada população objeto, levando em conta um enfoque diferencial […]”. A partir de 14 de
fevereiro de 2013, a Instância de Interlocução para a Formulação, Implementação e Acompanhamento da Política
de Prevenção e Proteção  da Mulher  foi  formalmente instaurada com uma metodologia  previamente  acordada.
Fazem parte da Instância, o Governo Nacional (responsável pela Direção de Direitos Humanos do Ministério do
Interior  com a participação  da Unidade Nacional  de Proteção, o  Alto  Conselho para a Igualdade da Mulher,  o
Programa Presidencial de Direitos Humanos e DIH, a Unidade Administrativa Especial de Assistência e Reparação
Integral  às  Vítimas),  a  Defensoria  Pública  e  as  Organizações  Defensoras  dos  Direitos  das  Mulheres.  Foram
realizadas sessões de trabalho em 14 de fevereiro, 19 de abril, 20 de março, 23 de maio, 20 de junho, 19 de julho,
12 de agosto, 19 de setembro e 28 de outubro de 2013.
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Estado:  a)  o  Processo  Nacional  de  Garantias441 e  a  Mesa  Nacional  de  Garantias  para
Defensores  dos  Direitos  Humanos,  Líderes  Sociais  e  Comunitários442;  b)  os  Subgrupos
Técnicos  de  Proteção443 e  Investigação444;  c)  o  “Comitê  de  Avaliação  de  Riscos  e
Recomendação de Medidas (CERREM)”445; d) o Projeto de Políticas Públicas para a Garantia
da Defesa dos Direitos Humanos446; e e) o “Programa Integral de Garantias para as Mulheres
Líderes e Defensoras dos Diretos Humanos”447.  Nem a Comissão  nem as representantes
apresentaram objeções ou observações quanto à declaração informativa da Sra. Riveros.

349. A Corte observa que o Estado não realizou uma avaliação detalhada das medidas
existentes no seu sistema interno que possam servir como medidas de não repetição em
relação a fatos como os deste caso, mas que foram fornecidas informações relevantes na

441  Em relação ao Processo Nacional de Garantias, a Sra. Riveros Dueñas destacou entre as suas
principais realizações: "o reconhec[imento dos] defensores e defensoras como interlocutores válidos e protagonistas
na construção da paz e na busca da realização de seus direitos[, ...] o reconhecimento do trabalho dos defensores e
defensoras dos direitos humanos, líderes sociais e comunitários [... e] a participação direta dos cidadãos e cidadãs
na definição dos assuntos que os afetam, neste caso relacionados à garantia da Defesa dos Direitos Humanos[,
p]lanejamento e implementação de um protocolo de assistência específico para as mulheres e o planejamento e
implementação  de  um  mecanismo  para  a  eleição  das  representantes  da  sociedade  civil  para  o CERREM  de
mulheres[, ...o p]lanejamento de um Programa de Prevenção Integral para Defensoras dos Direitos Humanos e
Líderes Sociais[, e a f]ormulação da Política Pública de Garantia da Defesa dos Direitos Humanos (Declaração a
título informativo de María Paulina Riveros Dueñas datada de 9 de junho de 2015. Expediente de mérito, folhas
1774 e 1775).

442  Em relação à Mesa Nacional de Garantias para Defensores dos Direitos Humanos, Líderes Sociais
e Comunitários, o Estado explicou que "é o cenário de diálogo de mais [a]lto [n]ível entre o Estado e a Sociedade
Civil no qual as situações de violações de direitos humanos contra defensores de direitos humanos são analisadas
com profundidade, decisões são tomadas e compromissos são assumidos [...] a comunidade internacional também
tem participado do processo”. Acrescentou que "[até] o momento foram realizadas doze (12) sessões temáticas da
Mesa Nacional de Garantias[, entre elas] iii. Defensoras dos Direitos Humanos e Líderes Sociais: março de 2011.
[...] xi. Defensoras dos Direitos Humanos e Líderes Sociais: março de 2013. Por outro lado, destacou que "[n]a
ordem territorial, o processo de garantia se concentrou na avaliação das situações das defensoras e defensores em
cada região, na construção da confiança entre as partes, na ênfase na importância do tema das garantias nas
regiões e na necessidade de buscar soluções nesse quesito e identificar ações a serem tomadas" (Declaração a
título informativo de María Paulina Riveros Dueñas datada de 9 de junho de 2015, supra).

443  Em relação ao Subgrupo Técnico de Proteção, a senhora Rivero informou que este "se destina à
análise da proteção material e da proteção política, identificando as lacunas, obstáculos ou acertos que permitam
contar com proteção efetiva.  Também se destina a acompanhar a implementação das medidas concedidas nos
CERREM territoriais e a identificar os obstáculos à proteção que dificultam a oportunidade, idoneidade e eficácia das
medidas de proteção recomendadas" (Declaração a título informativo de María Paulina Riveros Dueñas datada de 9
de junho de 2015, supra).

444  Em relação ao Subgrupo Técnico de Investigação, a Sra. Riveros afirmou que este "aborda tanto a
análise das investigações criminais quanto das disciplinares. Essas análises baseiam-se em relatórios apresentados
pela Procuradoria-Geral da Nação e pela Inspetoria-Geral da Nação e estão orientadas a promover as investigações"
(Declaração a título informativo de María Paulina Riveros Dueñas datada de 9 de junho de 2015, supra).

445  Este Comitê é "um espaço para avaliação de risco e recomendação de medidas especiais para a
Mulher[, ...] tem como objetivo analisar as solicitações de proteção das mulheres que estão em situação de risco de
violação de direitos humanos e decide sobre a adoção das respectivas medidas de proteção fornecidas pela Unidade
Nacional de Proteção -UNP. Além disso, o CERREM realiza reuniões de acompanhamento e reuniões preliminares.
Nas primeiras reuniões, analisa-se o estado da implementação das medidas de proteção; nas segundas, verificam-
se os casos que serão apresentados ao CERREM, bem como a urgência da implementação de medidas nos casos
que assim o exijam" (Declaração a título informativo de María Paulina Riveros Dueñas datada de 9 de junho de
2015, supra). 
446  Com relação a esse projeto, a declarante afirmou que "uma das decisões mais importantes no
âmbito da Mesa Nacional de Garantias foi a formulação da Política Pública para a Garantia da Defesa dos Direitos
Humanos. Essa política é constituída como pioneira em nível nacional por ser a primeira destinada a criar condições
para que todas as pessoas possam exercer livremente o direito à defesa dos direitos humanos. [...] A política
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declaração da Sra. Riveros. Este Tribunal valoriza essas informações e considera que deve
ser levado em conta que as medidas de não repetição podem ser exercidas por meio de
várias iniciativas ou ações diferentes448, tais como as que o Estado tem demonstrado estar
desenvolvendo. 

350. No entanto,  o Estado não forneceu informações exatas sobre as medidas de não
repetição adotadas especificamente na Comuna 13, local  onde ocorreram os fatos deste
caso.  Tendo  em  vista  esse  fato,  as  violações  declaradas  e  a  fim  de  evitar  que
acontecimentos como os sofridos pelas vítimas do caso se repitam, a Corte ordena ao Estado
que implemente, no prazo de um ano a contar da notificação da presente Sentença, um
programa,  curso  ou  oficina  —  pode  se  tratar  dos  já  criados  pelo  Estado  ou  de  um
exclusivamente  voltado  para a Comuna 13 — que deverá ser  oferecido  pelas  entidades
estatais correspondentes na Comuna 13, e será destinado a promover e instruir sobre o
trabalho das defensoras e defensores dos direitos humanos na Comuna 13 e a fomentar e
fortalecer  os  espaços  de  diálogo  entre  a  população  que  habita  ali,  as  defensoras  e
defensores e o Estado. Por outro lado, o programa, curso ou oficina deverá incluir em seu
programa  a  experiência  e  os  acontecimentos  vividos  pelas  senhoras  Yarce,  Mosquera,
Naranjo, Ospina e Rúa como consequência de sua luta e compromisso com a sociedade, com
o objetivo de exemplificar os riscos que a defesa dos direitos humanos pode acarretar e,
assim, fomentar o reconhecimento daqueles que trabalham nessa tarefa. Da mesma forma,
esse  curso  deverá  ser  oferecido  a  todos  os  membros  das  JACs,  bem como a  qualquer
habitante  da Comuna que deseje participar.  A Colômbia,  após a notificação da presente
Sentença,  deverá  apresentar  um relatório  anual  durante  três  anos,  indicando  as  ações
realizadas para esse fim449. A Corte não considera necessário ordenar outras medidas de não
repetição solicitadas. 

baseia-se em três eixos: 1) Capacidade institucional para garantir de forma efetiva o direito à defesa dos direitos
humanos, 2) Capacidade na sociedade civil  e suas organizações: "somos todos defensores e defensoras", e 3)
Cultura de reconhecimento do trabalho de defesa dos direitos humanos. Finalmente, acrescentou que "[a]tualmente
conta-se com um projeto de Decreto, que está sendo revisado pelas plataformas de Direitos Humanos, mediante o
qual será adotada esta Política”.

447  Em relação  a esse Programa, detalhou que "[d]esde o início  de 2012, a Direção de Direitos
Humanos iniciou um processo de construção conjunta do "Programa de Garantias para as Mulheres" que transcende
os conceitos de proteção estritamente material. Um de seus frutos foi a emissão da Resolução 0805 de 2012, que
foi a primeira decisão Ministerial que reconhece necessidades especiais em matéria de prevenção e proteção de
populações  específicas,  neste  caso,  as  mulheres.  Essa  Resolução  estabelece  um Protocolo  Específico  com um
Enfoque de Gênero  e uma perspectiva  de Direitos  das Mulheres".  Também afirmou que  "[a]  partir  de 14 de
fevereiro de 2013 o "Espaço de Interlocução para a Formulação, Implementação e Acompanhamento da Política de
Prevenção e Proteção dos Direitos das Mulheres Defensoras"  foi  formalmente instalado,  com uma metodologia
previamente acordada. Finalmente, foi elaborado um documento que "parte de uma concepção integral de proteção
que envolve aspectos relacionados a: 1. Prevenção precoce: Empoderamento político, participativo e incidência,
capacitação, fortalecimento de suas organizações, estratégias institucionais  para a prevenção de violações com
enfoque em gênero  e  diversidade.  2.  Prevenção  urgente:  Geração  de  receita,  moradia,  medidas  materiais  de
proteção, educação e saúde[. ...] 3. Garantias de não repetição: investigação das violações de seus direitos e luta
contra a impunidade, recuperação e construção da memória histórica" (Declaração a título informativo de María
Paulina Riveros Dueñas datada de 9 de junho de 2015, supra).
448  ONU, Relatório do Relator Especial sobre a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias
de  não  repetição,  A/68/345,  datado  23  de  agosto  de  2013,  par.  53,  disponível  em  https://document-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/438/67/PDF/N1343867.pdf.

449  Já foi  ordenado desta forma anteriormente.  Cf. Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala,
supra, par. 248.
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E. Outras medidas

351. As representantes solicitaram ao Tribunal a produção de um "videoclipe" no qual se
conte "a história de vida, compromisso e luta pela defesa dos direitos das mulheres, das
cinco líderes defensoras dos direitos humanos, vítimas deste caso" e "a implementação de
um curso/oficina de capacitação para líderes comunitários na cidade de Medellín com o nome
de 'Ana Teresa Yarce'"450. Também pediram a concessão de bolsas de estudo para "todos os
meninos,  meninas e adolescentes pelos atos de violência  impetrados contra eles  e suas
mães". Além disso, solicitaram que fosse concedido a John Henry Yarce "um mecanismo
alternativo  de  punição  intramural  [...]  por  meio  do  qual  sejam reconhecidos  os  efeitos
específicos do assassinato de sua mãe sobre seu desenvolvimento pessoal e social",   e que
"o Estado seja ordenado a [d]isponibilizar recursos para que [ele] contrate um advogado/a
de sua escolha para que reveja o caso criminal contra ele”451. A Comissão não apresentou
considerações sobre esses pedidos. 

352. O Estado declarou que não considerava necessária a concessão de bolsas de estudo.
Também declarou que  "[a]s  condições  de  reclusão  de  [John  Henry  Yarce,  ...]  não  têm
relação com os fatos do caso”.

353. A  Corte não  encontra  nexo  causal  entre  as  medidas  especiais  de  reparação
solicitadas a favor de John Henry Yarce e os fatos do caso, e por isso não vê motivo para a
concessão. Também não considera necessário ordenar o restante das medidas solicitadas,
tendo em conta outras medidas já ordenadas.

F. Indenizações compensatórias

F.1. Argumentos da Comissão e das Partes

354. As  representantes solicitaram que o Estado  seja "obrigado  a [...]  indenizar  [as
vítimas] proporcionalmente aos danos sofridos e à gravidade dos fatos, [...  e que essa]
indenização abranja tanto os danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) como
os danos imateriais (danos morais e alterações das condições de existência ou do projeto de
vida)". 

355. Por sua vez, a Comissão solicitou à Corte que ordene ao Estado “[r]eparar de forma
plena  e  integral  as  vítimas  pelas  violações  dos  direitos  humanos",  mas não  especificou
qualquer tipo de medida compensatória. 

356. O Estado alegou que as representantes não forneceram elementos suficientes para
quantificar os danos que comunicaram e que esses elementos deveriam ter sido apontados

450  As representantes consideraram que "o Estado da Colômbia deve incrementar substancialmente a
capacitação dos agentes das forças de segurança, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público e de
outros funcionários do Estado em relação aos direitos das mulheres e dos defensores e defensoras dos direitos
humanos, a fim de evitar a recorrência e a continuidade de fatos como os denunciados neste caso". Tal estratégia
de capacitação "[deve] ser implement[ada] por meio de uma instituição nacional, como a Inspetoria Nacional ou a
Defensoria Pública".
451  As  representantes  acrescentaram que  John  Henry  Yarce  "foi  condenado  à  revelia",  por  isso
também solicitaram "a  adoção  de  medidas  especiais  para  o  cumprimento  da  pena:  (detenção  domiciliar  com
monitoramento eletrônico), tendo em conta as condições e os fatos específicos relativos à sua vida".
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com a apresentação do escrito de petições e argumentos, de modo que as suas afirmações
são extemporâneas. Também afirmou que embora considere que "é desejável uma maior
reparação  em  termos  econômicos  para  cada  uma  das  vítimas  do  conflito  armado
colombiano", em um contexto de justiça transicional, "a reparação por via administrativa
permitirá que um maior número de vítimas seja alcançado com igualdade". 

F.1.1. Dano Material

357. Em seu escrito de petições e argumentos, as  representantes informaram em que
consistiram  certos  danos  materiais  sofridos  pelas  senhoras  Yarce452,  Ospina453,  Rúa454,
Naranjo455 e Mosquera e suas respectivas famílias456, mas não apresentaram provas desses
danos. 

358. A Comissão não apresentou observações específicas em relação a esses pedidos das
representantes. 

452  A esse respeito, indicaram que ela “[t]rabalhava como encanadora no bairro e tinha uma loja em
casa,  que  lhe  gerava  uma receita  de  aproximadamente  um salário  mínimo  e meio  por  mês,  com o  qual  ela
sustentava suas duas filhas, filho e netas”. Era ela "quem provia em sua totalidade [...] o sustento econômico da
família". Solicitaram que se aplique a regra de indenização material pelo conceito de perda da receita que a vítima
falecida poderia ter recebido se estivesse viva e que o Estado seja condenado a pagar segundo esse conceito, tendo
em conta a receita mensal, a estimativa de vida na Colômbia, que é de 74 anos ou, em todo caso, uma quantia
avaliada por equidade. 
453  Argumentaram que "[n]a época [dos fatos, a senhora Ospina] tinha uma receita mensal de um
milhão de pesos colombianos ($ 1[.]000[.]000) pelo trabalho como líder na A[MI,] de acordo com um certificado
emitido pela ENDA. Por sua vez, o Sr. [...] Hoyos [...] era motorista de um táxi de sua propriedade e tinha um
rendimento  mensal  de  4  salários  mínimos  legais  por  mês”.  Consideraram  que  "[o]  prejuízo  patrimonial  que
sofreram [...] deve ser avaliado levando em conta também que a senhora não pôde voltar a exercer o seu trabalho
como defensora dos direitos humanos nem ingressar no mercado de trabalho". Indicaram que uma consequência
adicional do deslocamento forçado foi a perda de sua moradia e de seus pertences. A casa foi posteriormente
vendida como lote para o Exército Nacional. "Embora a senhora [Ospina] tenha recuperado parte do investimento
de todo seu trabalho com a venda do lote, [...] a venda foi feita como um lote e não uma casa de habitação, logo,
por um valor muito inferior ao valor comercial da moradia”. "Em consequência do deslocamento, apropriação e
desmantelamento da sua moradia, a Sra. [Ospina] e sua família incorreram em gastos com aluguel desde a época
dos fatos até os dias atuais [...]. Por conta disso, [[a]s [representantes solicitaram] o pagamento de um montante
por equidade”. 
454  Destacaram que "os danos materiais sofridos pela Sra. [...] Rúa foram consequência direta do
deslocamento forçado, da apropriação ilegal e do desmantelamento de sua moradia. [Diante] disso, sua vida laboral
e produtiva foi alterada negativamente, uma vez que trabalhava [na] companhia de seguros PREVER, emprego ao
qual teve de renunciar por conta das ameaças e do deslocamento. Seu marido, que trabalhava como pintor de
casas,  também  viu  afetada  sua  dinâmica  de  trabalho,  por  meio  da  qual  obtinha  uma  receita  mensal  de
aproximadamente dois salários mínimos legais vigente[s].” Por isso, "o prejuízo patrimonial sofrido pela Sra. Rúa e
seu  esposo  como  lucro  cessante  será  calculado  no  momento  oportuno  e,  em  todo  caso,  [as  representantes
solicitaram] à [...] Corte que, se não houver provas suficientes, o Estado seja condenado a pagar uma soma por
equidade". 
455  Argumentaram que "[o]s prejuízos econômicos sofridos pela Sra. [Naranjo] foram prolongados no tempo
pela sua situação de vulnerabilidade e pelas constantes ameaças e perseguição sofridas, o que impediu que ela e
sua família tenham uma possibilidade real de crescimento e desenvolvimento econômico”. Indicaram que a receita
da  Sra.  Naranjo  vinha  das  "roupas  que  ela  confecciona[va]  e  dos  trabalhos  derivados  da  Junta  de  Ação
Comunitária". Por esta razão, "o prejuízo patrimonial sofrido pela Sra. [...] Naranjo [...] como lucro cessante será
provado e será solicitado o pagamento dessa quantia ou a fixação de uma soma por equidade".
456  Argumentaram que "[o]s prejuízos econômicos sofridos pela Sra. [Mosquera] foram prolongados no tempo
pela sua situação de vulnerabilidade e pelas constantes ameaças e perseguição sofridas, o que impediu que ela e
sua família tenham uma possibilidade real de crescimento e desenvolvimento econômico, perpetuando a exclusão e
a marginalidade sociais”. "Sua receita é proveniente da atividade de massoterapia chinesa". 
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359. Por sua vez, o Estado alegou a respeito de: a) Sra. Yarce: não foram apresentados
elementos que demonstrem a diminuição de sua receita por conta da detenção, nem qual
era  a  sua receita,  nem que  era  proprietária  de  uma loja457;  b)  a  Sra.  Ospina:  não  foi
demonstrado que a vítima não tenha conseguido outro emprego ou que o seu deslocamento
tenha resultado  em uma perda de  capacidade  de trabalho,  tampouco  foi  comprovada a
atividade econômica do esposo da vítima nem a receita decorrente desse trabalho, e que não
cabe nenhum pagamento pela moradia, já que a Sra. Ospina alienou voluntariamente sua
propriedade, não foi comprovado o pagamento de aluguéis ou a perda de pertences458; c) a
Sra. Rúa: o montante de seu salário, a perda de sua capacidade de trabalho e do seu marido
e o fato de não terem conseguido trabalho após seu deslocamento não foram demonstrados,
nem  foram  apresentadas  provas  do  suposto  pagamento  de  aluguéis  ou  da  perda  de
pertences por parte da vítima459; d) a Sra. Naranjo: não foi comprovada a diminuição de sua
receita  habitual; e  e)  a  Sra.  Mosquera:  tampouco  foram  apresentadas  provas  que
demonstrem uma diminuição de sua receita habitual.

F.1.2. Dano Imaterial

360. No que diz respeito aos montantes por danos imateriais, nem as  representantes
nem o Estado elaboraram ou apresentaram informações sobre o assunto nos seus primeiros
escritos perante a Corte. 

361. A Comissão não apresentou observações específicas em relação a essa medida de
reparação.

F.2. Considerações da Corte  

457  Segundo o Estado, "[a]s representantes das vítimas não apresentaram elementos que permitam
demonstrar:  [q]ue  a  sua  detenção  significou  uma  diminuição  de  sua  receita  habitual.  Nessa  perspectiva,  a
presumível existência de lucro cessante gerado a partir do momento em que foi libertada até o dia em que ocorreu
o seu infeliz falecimento deve ser descartada. Que sua receita correspondesse a um salário mínimo e meio mensal.
Que a suposta vítima fosse proprietária de uma loja".
458  O Estado argumentou que: a) "quanto aos salários que a suposta vítima supostamente deixou de
receber desde o momento de seu deslocamento até o momento, é importante considerar que não há evidências no
caso  concreto  de  que  a  Sra.  Ospina  não  tenha  conseguido  obter  um  novo  emprego";  b)  "a  situação  de
deslocamento enfrentada pela suposta vítima e pelo seu cônjuge não representou perda da capacidade de trabalho
[...]. Por conseguinte, não é razoável ordenar uma indenização por lucro cessante por conta da suposta perda de
emprego desde a data do deslocamento até o momento"; c) "não existe prova da atividade econômica exercida
pelo  esposo  da  suposta  vítima  ou  de  sua  receita  no  exercício  dessa  atividade";  d)  "não  foi  provado  pel[as]
representantes das vítimas que a senhora Ospina vendeu sua moradia por um valor inferior ao comercial ou sem
que o preço do imóvel tenha sido levado em conta. Nessa perspectiva, não existem elementos que permitam que a
Corte ordene o pagamento de uma quantia adicional [...] Não existem elementos que permitam afirmar que a
venda do imóvel foi involuntária, especialmente se for levado em conta que a Sra. Ospina sempre contou com
assessoria jurídica especializada"; e) "[a]s representantes das vítimas não demonstraram de forma nenhuma as
somas que deviam ser pagas por aluguéis, partindo dessa perspectiva, os danos emergentes derivados deste fato
não estão devidamente provados [... nem] demonstraram a perda dos bens". 
459  O Estado argumentou que "não existem elementos que demonstrem a existência de um lucro
cessante  pela  suposta  perda  de  emprego[,  a]s  somas  que  deviam  ser  pagas  por  aluguéis,  partindo  dessa
perspectiva, o dano emergente derivado desse fato não está devidamente provado[, a] perda dos bens. Além disso,
[...] deve-se considerar que a situação de deslocamento enfrentada pela suposta vítima e pelo seu cônjuge não
representou a perda da capacidade de trabalho. [S]em que seja lógico pensar que as consequências da situação
danosa se estendam indefinidamente no tempo.
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362. A Corte  constata  que  as representantes  apresentaram de forma extemporânea a
quantificação de suas pretensões monetárias em relação ao dano material e imaterial460. No
mesmo sentido, o Estado não fez observações em sua contestação a respeito de assistência
às vítimas do caso específico no âmbito interno nem de como fez as reparações461, por isso a
Corte  considera  que  as  observações  e  alegações  de  ambas  as  partes  não  foram
apresentadas a tempo462, logo, são extemporâneas. 

F.2.1. Dano Material

363. Quanto aos danos materiais  alegadamente causados pelos fatos do caso, a Corte
considera que as representantes não os especificaram com exatidão. Nesse sentido, em suas
observações, indicaram apenas de maneira geral que, como consequência do deslocamento
e da morte da Sra. Yarce, as vítimas tiveram perdas de receita, moradias, bens móveis e
gastos  com  aluguel,  mas  não  determinaram  derivações  resultantes.  Do  mesmo  modo,
embora tenham apontado que as senhoras Yarce,  Ospina,  Rúa,  Mosquera, Naranjo e os
senhores Hoyos e Tobón tinham sofrido uma perda de receita, não demonstraram quanto
essas pessoas recebiam no momento em que tiveram de se deslocar dos seus locais de
residência ou no momento da morte da senhora Yarce (supra par. 357). 

364. Sem prejuízo nesse quesito, este Tribunal considera que se deve presumir, como já
foi feito em casos anteriores463, que as senhoras Ospina, Rúa, Mosquera e Naranjo e seus
familiares deslocados, a saber: Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios
Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa, Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid
Yazmín  Hoyos  Ospina,  Oscar  Darío  Hoyos  Ospina,  Migdalia  Andrea Hoyos  Ospina,  Hilda
Milena Villa Mosquera e Lubín Alfonso Villa Mosquera incorreram em vários gastos devido ao
seu deslocamento. Portanto, considera adequado reembolsar, por equidade, um montante
de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares dos Estados Unidos da América) por danos materiais
em favor de cada uma dessas pessoas. A indenização correspondente às pessoas falecidas
deverá ser dividida igualmente entre os seus familiares vivos declarados vítimas na presente
Sentença. Em relação à violação do direito à propriedade privada declarada no presente
caso,  a  Corte  considera que o Estado deve pagar,  por equidade,  um montante de US$
20.000,00 (vinte mil dólares dos Estados Unidos da América) ao grupo familiar da Sra. Luz
Dary Ospina Bastidas e o mesmo montante de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares dos Estados

460  Regulamento da Corte, artigo 40: “Escrito de petições, argumentos e provas. [...] 2. O escrito de petições,
argumentos e provas deverá conter: [...] d. as pretensões, incluindo aquelas relacionadas a reparações e custas".
Cf.  Caso Radilla  Pacheco Vs.  México.  Exceções Preliminares,  Mérito,  Reparações e Custas.  Sentença de 23 de
novembro de 2009. Série C Nº. 209, par. 359.
461  Na sua contestação, o Estado forneceu informações sobre a "[a]ssistência às vítimas do caso
concreto" presencialmente por meio de um quadro, explicou a assistência fornecida às seguintes vítimas: a) Lubín
Arjadi Mosquera; b) Mónica Dulfari Orozco Yarce; c) Sirley Vannesa Yarce; d) Migdalia Andrea Hoyos Ospina; e) Luz
Dary Ospina Bastidas; e f) Miryiam Eugenia Rúa Figueroa. Embora esse quadro informe nome, entidade, programa,
benefício e status do pagamento, essas informações não são suficientes, pois não é possível saber exatamente em
que consiste cada programa e o montante que foi pago em cada caso.
462  Regulamento da Corte, artigo 41: "Contestação do Estado. 1. O acusado exporá por escrito sua
posição sobre o caso apresentado à Corte e, se for o caso, sobre o escrito dos petições, argumentos e provas
dentro do prazo não prorrogável de dois meses a contar da recepção desse último escrito e seus anexos, sem
prejuízo  do  prazo  que  a  Presidência  possa  fixar  na  hipótese  referida  no  artigo  25.2  desse  Regulamento.  Na
contestação, o Estado indicará: [...] d. a base jurídica, as observações sobre as reparações e custas solicitadas,
bem como as conclusões pertinentes”.

463  Cf. Caso Defensor de Direitos Humanos e outros Vs. Guatemala, supra, par. 271.
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Unidos da América) ao grupo familiar  da Sra. Myriam Eugenia Rúa Figueroa (supra par.
266). A soma será entregue às senhoras acima mencionadas. 

365. Quanto à morte da Sra. Yarce, embora as representantes não tenham apresentado
provas suficientes para fundamentar o dano material causado, a Corte considera razoável
presumir que tal dano ocorreu em consequência de sua morte e, portanto, considera, por
equidade,  fixar a  soma de US$ 40.000,00 (quarenta mil  dólares dos Estados Unidos da
América), que deverá ser distribuída entre seus filhos vivos. Da mesma forma, todos os
montantes indenizatórios correspondentes à Sra. Yarce fixados nesta Sentença devem ser
divididos igualmente entre cada um de seus três filhos vivos: Mónica Dulfari Orozco Yarce,
Sirley Vanessa Yarce e John Henry Yarce.

F.2.2. Dano Imaterial

366. Em  relação  ao  dano  imaterial,  a  Corte  considera  que,  como  consequência  da
ilegalidade e arbitrariedade de sua detenção, as senhoras Yarce, Mosquera e Naranjo devem
ser indenizadas por equidade com o valor de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares dos Estados
Unidos  da  América)  cada  uma.  O  valor  correspondente  à  Sra.  Yarce  deve  ser  dividido
igualmente entre seus três filhos vivos declarados vítimas nesta Sentença.

367. Da mesma forma, a Corte constatou no presente caso o sofrimento pelo qual  as
senhoras Ospina, Rúa, Mosquera e Naranjo e seus familiares deslocados passaram, a saber:
Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios
Rúa, Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar
Darío Hoyos Ospina,  Migdalia  Andrea Hoyos Ospina,  Hilda Milena Villa Mosquera e Lubín
Alfonso Villa Mosquera, mas o certo é que as vítimas não indicaram nem quantificaram a
tempo os montantes atribuíveis  por esse conceito. Consequentemente, a Corte ordena o
pagamento de um montante por equidade de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares dos Estados
Unidos  da América)  a  cada uma das pessoas cujo  direito  de circulação  e residência  foi
vulnerado neste caso. A indenização correspondente às pessoas falecidas deverá ser dividida
igualmente entre os seus familiares vivos declarados vítimas na presente Sentença. 

368. Por outro lado, a Corte corroborou que algumas das vítimas viram afetados seus
direitos à proteção da família e direitos da criança, como resultado do deslocamento dos
seus familiares. Por esse motivo, o Tribunal considera procedente com relação às pessoas
que não foram deslocadas, destinar por equidade por danos imateriais o montante de US$
5.000,00 (cinco mil  dólares dos Estados  Unidos  da América) a cada uma das seguintes
vítimas: Juan David Naranjo, Sandra Janeth Naranjo, Alejandro Naranjo, Alba Mery Naranjo,
María Camila Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Erika
Johann Gómez, Heidi Tatiana Naranjo Gómez, Lubín Arjadi Mosquera, Ivan Alberto Herrera
Mosquera, Carlos Mario Villa Mosquera, Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya,
Madelen Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna e Mateo
Rodríguez,  e o montante  de US$ 5.500,00 (cinco  mil  e  quinhentos  dólares dos Estados
Unidos da América) a Sebastián Naranjo Jiménez, Marlon Daniel Herrera Mosquera, Luisa
María Mosquera Guisao e Luis Alfonso Mosquera Guisao, en consideração à violação dos
direitos da criança. A indenização correspondente às pessoas falecidas deverá ser dividida
igualmente entre os seus familiares vivos declarados vítimas na presente Sentença. 
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369. No que diz respeito ao núcleo familiar da senhora Yarce, a Corte observa que seus
membros foram afetados pela morte da sua mãe, a saber: (i) pela perda inesperada de sua
mãe, que era a única fonte de sustento do lar e chefe da família; (ii) pela falta de apoio
econômico  e  emocional  que  essa  morte  gerou,  especialmente  em  John  Henry  e  Sirley
Vannesa, que eram crianças na época (supra par. 106). Esses argumentos levam a Corte a
se pronunciar  de acordo com os critérios estabelecidos em sua jurisprudência constante,
portanto considera pertinente fixar, por equidade, os danos imateriais causados à Sra. Sirley
Vanessa Yarce e ao Sr. John Henry Yarce, no valor de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares dos
Estados Unidos da América), que deverão ser pagos no prazo estabelecido para tal efeito
(infra par. 380). Em relação a Mónica Dulfari Orozco Yarce, Arlex Efrén Yarce e James Adrián
Yarce, fixa-se, por equidade, o montante de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares dos Estados
Unidos da América).  Os montantes correspondentes a Arlex Efrén Yarce e James Adrián
Yarce deverão ser distribuídos em partes iguais entre os três filhos vivos da senhora Yarce
declarados vítimas na presente Sentença. 

370. Finalmente,  como a Corte apontou em outras oportunidades464,  em casos como o
presente, o dano imaterial infligido à vítima é evidente. Nesse sentido, a Corte entende que
o Estado não agiu com a devida diligência necessária para neutralizar a ameaça contra a
Sra. Yarce e assim evitar sua morte, de modo que, de acordo com as circunstâncias do caso,
ordena ao Estado o pagamento de uma indenização, por equidade, de US$ 30.000,00 (trinta
mil dólares dos Estados Unidos da América) pelos danos imateriais sofridos por ela. Esse
montante deve ser entregue e distribuído em partes iguais  entre os três filhos vivos da
vítima (supra par. 106).

G.  Restituição das despesas ao Fundo de Assistência Legal de Vítimas

371. Em 2008, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos criou o Fundo
de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com o "objetivo [de]
facilitar o acesso ao sistema interamericano de direitos humanos às pessoas que atualmente
não dispõem dos recursos necessários para levar seu caso ao sistema”465. No presente caso,
mediante as Resoluções do Presidente datadas de 3 de fevereiro e 26 de maio de 2015
(supra pars. 9 e 11) a assistência do Fundo de Assistência Legal foi disponibilizada para
cobrir os gastos razoáveis e necessários, que no presente caso consistiram em: i) compra de
passagens aéreas para Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María Victoria Fallon Morales e
Blanca Patricia Fuenmayor Gómez; ii) gastos de alimentação e hospedagem na Cidade de
San José nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015 para as três pessoas mencionadas; iii)
despesas  postais  para  as  três  pessoas  mencionadas;  e  iv)  formalização  e  envio  da
declaração jurada de John Henry Yarce.  

372. Posteriormente, mediante nota da Secretaria datada de 24 de agosto de 2015, foi dada

464  Cf. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de
novembro de 2003. Série C Nº. 101, par. 260, e Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra, par. 185.
465  AG/RES.  2426  (XXXVIII-O/08),  Resolução  adotada  pela  Assembleia  Geral  da  OEA  durante  a
celebração do 38º Período Ordinário de Sessões da OEA, na quarta sessão plenária, realizada em 3 de junho de
2008, "Criação do Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos", Ponto Resolutivo
2.a), e CP/RES. 963 (1728/09), Resolução adotada em 11 de novembro de 2009 pelo Conselho Permanente da
OEA, "Regulamento para o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos", artigo 1.1.



128

a  oportunidade  processual  ao  Estado  de  apresentar  até  18  de  setembro  de  2015 suas
observações sobre o relatório de despesas do Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas. O
Estado não apresentou observações no prazo fixado para tal efeito.

373. Em razão das violações declaradas nesta Sentença,  a Corte ordena ao Estado que
reembolse o Fundo com o montante de US$ 4.841,06 (quatro mil oitocentos e quarenta e
um dólares e seis centavos dos Estados Unidos da América) pelos gastos incorridos. Esse
montante será reembolsado à Corte Interamericana no prazo de noventa dias, a contar da
notificação do presente Acórdão.

H. Custas e Gastos

374. As  representantes  solicitaram,  por  custas  e  gastos,  a  soma de  US$  159.616,00
(cento e cinquenta e cinquenta e nove mil seiscentos e dezesseis dólares dos Estados Unidos
da América), valor que contempla os gastos incorridos pelo trâmite das medidas provisórias,
o trâmite perante a Comissão, honorários e despesas incorridos durante o processo perante
a Corte, gastos com audiências temáticas e outros relacionados com o funcionamento das
instalações onde se situava o Grupo Interdisciplinar de Direitos Humanos. 

375. O  Estado  indicou  que  procede  apenas  o  pagamento  de  custas  e  gastos  pelos
"montantes comprovados pelos representantes[,] desde que tenham relação estrita com as
medidas tomadas em relação ao caso [...] e cujos valores sejam razoáveis". Em especial,
alegou que "nem as audiências temáticas nem as audiências sobre medidas cautelares e
provisórias fazem parte do trâmite do caso [...] em nenhuma das suas etapas processuais".
Salientaram também que as representantes cobram os gastos de funcionamento do GIDH e
que  essa  ONG  trata  de  "diversos  assuntos  que  superam  o  âmbito  do  presente  caso".
Finalmente, observa que "os valores dos gastos e custas são determinados pelas despesas
realizadas e demonstradas pela parte que as reclama e não pelas despesas incorridas pela
sua  contraparte",  motivo  pelo  qual  considera  que  a  soma adicional  correspondente  aos
honorários da agente do Estado e seus consultores carece de fundamento. 

376. A Corte observa que o conceito de custas e gastos compreende as despesas geradas
perante as autoridades da jurisdição interna, bem como as geradas no curso do processo
perante o Sistema Interamericano, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e a
natureza da jurisdição internacional de proteção dos direitos humanos466, portanto é razoável
admitir os gastos por conta das medidas provisórias dentro das custas e gastos do presente
caso, já que fazem parte do trâmite do mesmo perante o Sistema Interamericano.  

377. Em relação às audiências temáticas, a Corte considera que não fazem parte do trâmite
do caso e que, por conseguinte, não podem ser consideradas no âmbito de custas e gastos. 

378. Por  outro  lado,  a  Corte  recorda  que  não  é  suficiente  a  remissão  de  documentos
probatórios,  senão que se requer que as partes relacionem a prova com o fato que se
considera representado, e que, ao tratar-se de alegados desembolsos econômicos, sejam

466  Cf. Caso Garrido e Baigorria Vs. Argentina. Reparações e Custas. Sentença de 27 de agosto de
1998. Série C Nº. 39, par. 82, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 249.
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estabelecidas com clareza os motivos e a sua comprovação467. Nesse sentido, no presente
caso, o Tribunal constata que, de acordo com o conceito de custas e gastos, embora as
representantes  tenham  fornecido  documentação  diferente  para  determinar  os  gastos
incorridos  durante  o  litígio  em  nível  internacional468,  o  fato  é  que  não  apresentaram
informações  detalhadas  e  suficientes  que  permitam  que  o  Tribunal  avalie  os  gastos
efetivamente incorridos no caso concreto. 

379. Levando em conta o exposto acima, a Corte estabelece, por equidade, o montante de
US$ 50.000 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) pelos gastos incorridos
no  trâmite  do  processo  perante  o  sistema  interamericano  de  direitos  humanos.  Esse
montante deve ser pago dentro do prazo de um ano a contar da notificação do presente
Acórdão,  ao  Grupo  Interdisciplinar  de  Direitos  Humanos.  Na  etapa  de  supervisão  do
cumprimento da presente Sentença, a Corte poderá dispor o reembolso por parte do Estado
às  vítimas  ou  seus  representantes  com  relação  a  gastos  posteriores,  razoáveis  e
devidamente comprovados.

I.  Modalidade do cumprimento dos pagamentos ordenados

380. O  Estado  deverá  efetuar  o  pagamento  das  indenizações  por  danos  materiais  e
imateriais  e  o  reembolso  pelas  custas  e  gastos  estabelecidos  na  presente  Sentença
diretamente às pessoas indicadas na mesma ou, conforme solicitado pelas representantes, a
quem  estas  designarem  para  sua  cobrança  mediante  instrumento  que  seja  válido  no
ordenamento jurídico colombiano, dentro do prazo de um ano a contar da notificação do
presente Acórdão. 

381. No caso dos beneficiários  que tenham falecido ou faleçam antes de receberem a
indenização que lhes é devida, esta será efetuada diretamente aos seus herdeiros conforme
o direito interno aplicável. 

382. O Estado deve cumprir com as suas obrigações pecuniárias mediante o pagamento
em dólares  dos  Estados  Unidos  da  América  ou  o  seu  equivalente  em moeda  nacional,

467  Cf. Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez, supra, par. 277, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs.
Equador, supra, par. 248.
468  Expediente de prova, anexo J1 do escrito de petições e argumentos, Gastos, custas e honorários. Anexos
5 e 6, "Honorários pela Defesa no processo penal das líderes da AMI"; anexos 24, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46,
47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 65 a 72, 74 a 79, 81 a 84, 94 a 97, 103, 107 a 117 e 119 “Honorários pela
documentação dos casos da Comuna 13”; anexo 12 “Transporte das líderes da Comuna 13”; anexo 14 “transporte
das líderes da Comuna 13”; anexo 15 “Fotocópias e transporte C13”; anexo 16 “transporte das líderes da Comuna
13- almoço de trabalho”; anexos 19 e 20 “transporte das líderes da Comuna 13- Papelaria”; anexo 26 “Papelaria e
fotocópias dos Casos da Comuna 13”; anexo 31 “Registros civis e transporte das líderes da Comuna 13”; anexo 32
“Transporte das líderes da Comuna 13”; anexo 59 “Honorários pela documentação dos casos da Comuna 13- Luz
Dary Ospina, M[y]r[i]am”; anexo 60, “Diligências de Vistos das líderes da Comuna 13 para assistir a audiências
perante a CIDH”; anexos 61 e 62 “Trâmites de vistos das líderes da Comuna 13 para assistir à audiência perante a
CIDH”; anexos 63 e 64 pelo conceito de “Gastos com viagem a Washington para audiências perante a CIDH-
Comuna 13 março”; anexo 73 “Assistência social para família de Teresa Yarce”; anexos 7, 8, 21, 29, 30, 54, 85, 86,
89, 90,  91, 92,  99, 100, 104, 118, 120 a 129, 131 a 135 e 137 a 139 “Honorários  escritos para a CIDH e
documentação da Comuna 13”; anexos 140 correspondentes aos "bilhetes de viagem para a preparação do escrito
de petições, argumentos e provas"; anexo 141 "honorários pela preparação do escrito de petições, argumentos e
provas"; anexo 130 "honorários de escritos para o Ministério do Interior e da Justiça"; e anexo 136 "Honorários
escritos para a CIDH, Comuna 13, 15 de fevereiro" (Expediente de prova, folhas 6924 a 6930).
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utilizando para o cálculo correspondente o tipo de câmbio vigente na bolsa de Nova York,
Estados Unidos da América, no dia anterior ao pagamento. 

383. Se, por causas atribuíveis aos beneficiários das indenizações ou aos herdeiros não
fosse  possível  realizar  o  pagamento  das  quantias  determinadas  dentro  do  prazo
estabelecido, o Estado depositará esses valores em seu favor em uma conta ou mediante
certificado de depósito em uma instituição financeira colombiana solvente, em dólares dos
Estados Unidos da América,  e nas condições financeiras mais  favoráveis permitidas  pela
legislação  e  a  prática  bancária.  Caso  a  indenização  correspondente  não  seja  reclamada
depois  do  prazo  de  dez  anos,  as  quantias  serão  devolvidas  ao  Estado  com  os  juros
correspondentes.

384. As  quantias  determinadas  na  presente  Sentença  a  título  de  indenização  e  como
restituição  de  custas  e  despesas,  deverão  ser  entregues  às  pessoas  integralmente
designadas, conforme previsto nesta Sentença, sem deduções derivadas de eventuais cargas
fiscais.

385. Caso o Estado incorra em mora, este deverá pagar juros sobre o montante devido
correspondente aos juros bancários moratórios da República da Colômbia.

X
PONTOS RESOLUTIVOS

386. Portanto, 

A CORTE 

RESOLVE:
 
Por unanimidade,

1. Indeferir a exceção preliminar apresentada pelo Estado nos termos dos parágrafos 25
a 30, 35 a 37, 42 e 43 da presente Sentença.

DECLARA:

Por unanimidade, que:

2. O Estado é responsável pela violação ao direito à liberdade pessoal, consagrado nos
artigos 7.1, 7.2 e 7.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao
artigo 1.1 da Convenção, em detrimento de María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del
Socorro Naranjo Jiménez e Ana Teresa Yarce, conforme os parágrafos 138 a 159 e 170 da
presente Sentença. 
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3. O Estado é responsável pela violação do dever de garantir o direito à vida, consagrado
no artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção e com a obrigação de atuar com a devida diligência para prevenir a violência
contra a mulher estabelecida no artigo 7.b) da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir  e Erradicar  a Violência  contra a Mulher,  em detrimento de Ana Teresa Yarce,  em
conformidade com os parágrafos 179 a 196 e 202 da presente Sentença. 

4. O Estado é responsável pela violação dos direitos à integridade pessoal e à proteção da
honra e da dignidade, consagrados nos artigos 5.1 e 11.1 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da Convenção, em detrimento de María del
Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez e Ana Teresa Yarce, por sua
detenção  ilegal  e  arbitrária,  em conformidade  com os  parágrafos  161 a  164 e  171  da
presente Sentença.

5. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, consagrado no
artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção,  em detrimento  de  Mónica  Dulfari  Orozco  Yarce,  Sirley  Vanessa  Yarce,  John
Henry Yarce, Arlex Efrén Yarce e James Adrián Yarce, devido à incapacidade de impedir o
homicídio de Ana Teresa Yarce, nos termos dos parágrafos 197 a 199 e 202 da presente
Sentença. 

6. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, consagrado no
artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção, em detrimento de Myriam Eugenia Rúa Figueroa,  Luz Dary Ospina Bastidas,
María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Gustavo de Jesús
Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios Rúa, Valentina Tobón
Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina,
Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera e Lubín Alfonso Villa Mosquera,
em relação ao deslocamento forçado, de acordo com os parágrafos 214 a 241, 245 e 263 da
presente Sentença.

7. O Estado é responsável pela violação do dever de garantir o direito de circulação e de
residência, consagrado no artigo 22.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em
relação ao artigo 1.1 da Convenção, em detrimento de Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz
Dary  Ospina  Bastidas,  María  del  Socorro  Mosquera  Londoño,  Mery  del  Socorro  Naranjo
Jiménez, Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela
Palacios Rúa, Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina,
Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera e
Lubín  Alfonso  Villa  Mosquera,  em relação  ao  deslocamento  forçado,  de  acordo  com  os
parágrafos 214 a 241, 245 a 263 da presente Sentença.

8. O Estado é responsável pela violação do direito à proteção da família, consagrado no
artigo 17 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção,  em  detrimento  de  Luz  Dary  Ospina  Bastidas,  María  del  Socorro  Mosquera
Londoño,  Mery  del  Socorro  Naranjo  Jiménez,  Oscar  Tulio  Hoyos  Oquendo,  Edid  Yazmín
Hoyos  Ospina,  Oscar  Darío  Hoyos  Ospina,  Hilda  Milena  Villa  Mosquera,  Lubín  Arjadi
Mosquera,  Ivan  Alberto  Herrera  Mosquera,  Carlos  Mario  Villa  Mosquera,  Luisa  Fernanda



132

Herrera Vera, Sofía Herrera Montoya, Madelen Araujo Correa, Daniel Esteven Herrera Vera,
Carlos Mario Bedoya Serna, Mateo Rodríguez, Juan David Naranjo Jiménez, Sandra Janeth
Naranjo  Jiménez,  Alejandro  Naranjo  Jiménez,  Alba  Mery  Naranjo  Jiménez,  María  Camila
Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Erika Johann Gómez
e Heidi Tatiana Naranjo Gómez em conformidade com os parágrafos 246 a 253 e 264 da
presente Sentença. 

9. O Estado é responsável pela violação do direito à proteção da família, consagrado no
artigo 17 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  em relação aos direitos da
criança consagrados no artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e em
relação  ao  artigo  1.1  da  Convenção,  em detrimento  de  Migdalia  Andrea Hoyos  Ospina,
Sebastián Naranjo Jiménez, Lubín Alfonso Villa  Mosquera, Luis Alfonso Mosquera Guisao,
Luisa María Mosquera Guisao e Marlon Daniel Herrera Mosquera, nos termos dos parágrafos
246 a 253 e 265 da presente Sentença.

10. O Estado é responsável pela violação do direito à propriedade privada, consagrado no
artigo 21.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção, em detrimento de Luz Dary Ospina Bastidas, Myriam Rúa Figueroa, Oscar Tulio
Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina,  Migdalia  Andrea
Hoyos Ospina, Gustavo de Jesús Tobón, Bárbara Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela Palacios
Rúa e  Valentina  Tobón  Rúa,  nos  termos dos  parágrafos  257 a  262 e  266 da  presente
Sentença. 

11. O Estado é responsável pela violação do direito à liberdade de associação, consagrado
no artigo 16 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção, em detrimento das senhoras Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina
Bastidas, María del Socorro Mosquera Londoño e Mery del Socorro Naranjo Jiménez, nos
termos dos parágrafos 271 a 275 e 277 da presente Sentença. 

12. O Estado é responsável pela violação do direito às garantias judiciais, consagrado no
artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da
Convenção, em detrimento de Luz Dary Ospina Bastidas, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid
Yazmín Hoyos Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Myriam
Eugenia  Rúa Figueroa,  Gustavo de Jesús Tobón Meneses,  Bárbara del Sol  Palacios Rúa,
Úrsula Manuela Palacios Rúa e Valentina Tobón Rúa, em relação à inobservância  de um
prazo razoável nas investigações, nos termos dos parágrafos 278 a 282, 287 a 293, 299 e
300 da presente Sentença. 

13. O Estado  é  responsável  pela  violação  dos direitos  a garantias  judiciais  e  proteção
judicial,  consagrados  nos  artigos  8.1  e  25.1  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos
Humanos, em relação ao artigo 1.1 da Convenção, em detrimento de Myriam Eugenia Rúa
Figueroa, Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula Manuela
Palacios  Rúa  e  Valentina  Tobón  Rúa, em  relação  à  situação  de  impunidade  de  fatos
investigados, conforme o estabelecido nos parágrafos 294 a 297, 299 e 300 da presente
Sentença.  

14. O Estado é responsável pela violação do direito a garantias judiciais consagrado no
artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em relação ao artigo 1.1 da
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Convenção, em detrimento de María del Socorro Mosquera Londoño, Mery Naranjo Jiménez e
Ana  Teresa  Yarce,  em  relação  à  inobservância  de  um  prazo  razoável  na  investigação
disciplinar por sua detenção, conforme o parágrafo 302 da presente Sentença. 

15. O Estado não violou as disposições sobre a suspensão de garantias consagradas no
artigo 27 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme o parágrafo 136 da
presente Sentença.

16. O Estado não violou os direitos a garantias judiciais e proteção judicial consagrados
nos artigos  8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  em relação à
investigação criminal de condutas de Ana Teresa Yarce, Mery del Socorro Naranjo Jiménez e
María  del  Socorro  Mosquera  Londoño,  relacionada  a  sua  privação  de  liberdade  pessoal,
conforme os parágrafos 165 a 168 da presente Sentença. 

17. O  Estado  não  violou  o  direito  a  proteção  judicial,  consagrado  no  artigo  25.1  da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 da Convenção, em
detrimento de Luz Dary Ospina Bastidas, Oscar Tulio Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos
Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina e Migdalia Andrea Hoyos Ospina, em relação à devida
diligência nas investigações, nos termos dos parágrafos 278 a 282, 294 a 296 e 298 da
presente Sentença. 

18. O Estado não violou os direitos a garantias judiciais e proteção judicial, consagrados
nos artigos  8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  em relação à
investigação do homicídio de Ana Teresa Yarce e dos eventos ligados ao deslocamento de
Mery del Socorro Naranjo Jiménez e María del Socorro Mosquera Londoño, de acordo com os
parágrafos 278 a 282, 306 a 315 da presente Sentença. 

19. O Estado não violou os direitos a garantias judiciais e proteção judicial, consagrados
nos artigos  8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  em relação à
investigação do evento ocorrido em 13 ou 14 de fevereiro de 2006, conforme o parágrafo
316 da presente Sentença.

20. O  Estado  não  violou  os  direitos  de  proteção  da  família  e  os  direitos  da  criança
consagrados nos artigos 17 e 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  em
relação  à  detenção  de  María  del  Socorro  Mosquera  Londoño,  Mery  del  Socorro  Naranjo
Jiménez e Ana Teresa Yarce, conforme os parágrafos 169 e 171 da presente Sentença. 

21. O Estado  não  violou  os  direitos  de  proteção  da  família  e  os  direitos  da  criança,
consagrados nos artigos 17 e 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  em
relação à morte de Ana Teresa Yarce, conforme o parágrafo 200 da presente Sentença. 

22. O Estado  não  violou  o  direito  à  integridade  pessoal,  consagrado  no  artigo  5.1  da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a respeito das senhoras María del Socorro
Mosquera Londoño e Mery del Socorro Naranjo Jiménez, em relação à morte de Ana Teresa
Yarce, conforme o parágrafo 201 da presente Sentença. 
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23. O Estado não violou o artigo 7 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar  a  Violência  contra  a  Mulher,  em  relação  ao  deslocamento  forçado  e  às
investigações realizadas, conforme os parágrafos 242 e 283 da presente Sentença.

24. O Estado não violou o direito à proteção da honra e da dignidade, consagrado no artigo
11.2  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  em  relação  à  destruição  das
moradias e à perda de bens de Myriam Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas e seus
familiares, conforme os parágrafos 254 a 256 da presente Sentença.

25. O Estado não violou o direito à liberdade de associação, consagrado no artigo 16 da
Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  em  detrimento  de  Ana  Teresa  Yarce,
conforme o parágrafo 276 da presente Sentença 

E DISPÕE:

Por unanimidade, que: 

26. Esta Sentença constitui, por si só, uma forma de reparação. 

27. O Estado deve adotar, num prazo razoável, as medidas necessárias para continuar a
investigação  a  fim de  individualizar,  julgar  e,  se  necessário,  punir  os responsáveis  pelo
deslocamento forçado de Myriam Eugenia Rúa Figueroa e de seus familiares, conforme o
estabelecido no parágrafo 334 da presente Sentença.

28. O Estado deve fornecer imediatamente tratamento médico e psicológico às vítimas que
o solicitem, nos termos dos parágrafos 339 e 340 da presente Sentença.

29. O Estado deve realizar, no prazo de seis meses contados a partir da notificação da
presente Sentença, as publicações ordenadas no parágrafo 343 da presente Sentença, nos
termos dos parágrafos 343 e 344 do presente Acórdão.  

30. O Estado  deve  realizar,  no  prazo  de  um ano a  contar  da  notificação  da  presente
Sentença, um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional pelos fatos
do presente caso, conforme o estabelecido no parágrafo 345 da presente Sentença.

31. O Estado deve implementar, no prazo de um ano a contar da notificação da presente
Sentença,  um  programa,  curso  ou  workshop  por  meio  das  entidades  estatais
correspondentes dentro da Comuna 13, nos termos do parágrafo 350 da presente Sentença.

32. O Estado deve pagar os montantes fixados nos parágrafos 364 a 370, 373 e 379 da
presente Sentença, a título de indenização por danos materiais e imateriais e pelo reembolso
de custas e despesas, assim como o reembolso ao Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas,
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nos termos dos parágrafos 380 a 385 do presente Acórdão. 

33. O Estado deve,  dentro do prazo de um ano,  contado a partir  da notificação  desta
Sentença, apresentar ao Tribunal um relatório sobre as medidas adotadas para cumprir com
ela.

34. A  Corte  supervisará  o  cumprimento  integral  da  Sentença,  no  exercício  das  suas
atribuições  e  no  cumprimento  dos  seus  deveres,  em  conformidade  com  a  Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, e dará por concluído o presente caso uma vez que o
Estado tenha cumprido integralmente com as suas disposições. 

Os juízes Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot e Eduardo Vio Grossi comunicaram à Corte a
respeito de seus votos individuais concorrentes.

Redigida em espanhol em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 2016.
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Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Yarce e outras Vs. Colômbia.
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.

Roberto F. Caldas 
Presidente em exercício

Manuel E. Ventura Robles        Diego García-Sayán

Alberto Pérez Pérez                             Eduardo Vio Grossi

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Pablo Saavedra Alessandri
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Comunique-se e execute-se,

Roberto F. Caldas
Presidente em exercício

Pablo Saavedra Alessandri
Secretário
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VOTO CONCORRENTE DO
JUIZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

CASO YARCE E OUTRAS VS. COLÔMBIA

SENTENÇA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016
(EXCEÇÕES PRELIMINARES, MÉRITO, REPARAÇÕES E CUSTAS)

INTRODUÇÃO:
UM SISTEMA DE DIREITOS HUMANOS SEM DIREITO À MORADIA?

1. O presente caso é relevante devido a dois aspectos de especial importância. Em
primeiro lugar, o gênero é enfatizado como um elemento adicional de vulnerabilidade no
trabalho da defesa dos direitos humanos, ou seja, os Estados devem levar em conta uma
perspectiva de gênero, a fim de oferecer efetivamente uma proteção integral às defensoras
de direitos humanos dentro dos países da região. Em segundo lugar, outro fator relevante
é o "caráter intraurbano" em que ocorreu o deslocamento interno forçado, já que deixa
claro pela primeira vez este fenômeno na jurisprudência interamericana.

2. Embora concorde com o que foi decidido, emito o presente voto para fundamentar
as  razões  pelas  quais  considero  que  a  decisão  adotada  pela  Corte  Interamericana  de
Direitos  Humanos  (doravante  "Corte  IDH"  ou  "Tribunal  Interamericano")  pode  ter
abrangido uma interpretação evolutiva e dinâmica do artigo 26 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (doravante "Convenção Americana" ou "Pacto de San José"), o que
teria  permitido  visualizar  um  tema  que  foi  de  alguma  forma  ignorado  no  Sistema
Interamericano de Direitos Humanos (doravante "Sistema Interamericano"):  o direito à
moradia.

3. Neste caso, duas das vítimas – devido ao seu trabalho como defensoras dos direitos
humanos  e  ao  seu  deslocamento  intraurbano  forçado  –,  tiveram  de  abandonar  suas
moradias  (juntamente  com seus  familiares),  as  quais  foram posteriormente  destruídas
como resultado da violência que em muitas ocasiões se apresentava como um meio de
intimidação. 

4. Na Sentença, a Corte IDH considerou provado que, após o abandono das habitações
das  senhoras  Rúa e  Ospina  e  de  seus  familiares,  as  mesmas foram progressivamente
desmanteladas até ficarem em ruínas e serem saqueadas por terceiros; e que, após as
denúncias apresentadas, o Estado não tinha adotado as medidas necessárias para proteger
o  patrimônio  das  supostas  vítimas,  nem  lhes  tinha  proporcionado  mecanismos  para
obterem "moradia  adequada"469,  declarando a  violação  do  direito  à  propriedade470.  Um

469  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 107, 110 e 259. 

470  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 262, 266 e ponto resolutivo 10. 
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aspecto a ser destacado é a consideração do impacto sobre suas moradias para efeitos das
reparações ordenadas pela Corte IDH471, o que permite uma diferenciação entre o direito à
propriedade com relação ao impacto sobre o direito à moradia no presente caso, como será
explicado mais adiante.

5. Ao contrário de outras ocasiões em que tive a oportunidade de expressar meu ponto
de vista sobre a justicibilidade de alguns direitos econômicos, sociais e culturais no Sistema
Interamericano e as possíveis formas de interpretação das disposições que compõem o
corpus iuris interamericano472; no caso do  direito à moradia, ocorre uma particularidade
que não tinha sido apresentada em outras decisões sobre o debate dos direitos sociais, ao
representar  um  direito  que  (aparentemente)  foi  esquecido  nos  próprios  instrumentos
interamericanos, inclusive no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais ou "Protocolo de San Juan".

6. É por isso que, embora concorde com o sentido da presente Sentença, considero
necessário – dado o impacto sobre a moradia no caso  sub judice a respeito das duas
vítimas e de seus familiares, assim como a consideração especial que a Corte IDH emprega
nas reparações ordenadas –  destacar a legítima possibilidade interpretativa de derivar o
direito à moradia  das normas contidas da Carta da Organização dos Estados Americanos
(doravante "Carta da OEA" ou "a Carta"), podendo declarar a violação do artigo 26 da
Convenção Americana; e não somente redirecionar a violação por meio da conexão com o
direito à propriedade contido no artigo 21 do Pacto de San José. Isto adquire uma especial
importância considerando o trabalho das defensoras e dos defensores dos direitos humanos
e a  perda de  moradia  nos  contextos  de deslocamento  interno forçado  (incluindo  o  de
caráter intraurbano), como demonstra o presente caso. 

7. Considerando-se o acima disposto,  a  seguir  desenvolverei:  i) a  competência  da
Corte  IDH  para  pronunciar-se  sobre  o  artigo  26  da  Convenção  Americana  e  o
reconhecimento de direitos nessa norma (pars. 8-40); (ii) a proteção do direito à moradia
indiretamente por meio da conexão com outros direitos (pars. 41-46); (iii) a possibilidade
de  abordar  o  direito  à  moradia de  maneira  autônoma  na  jurisprudência  da  Corte
Interamericana (pars. 47-105): A. Reconhecimento normativo (pars. 49-54); B. Conceito e
relação com outros direitos (  pars. 55-72  ); C. Obrigações de respeito e garantia (pars. 73-
97); D. Corolário: o direito à moradia contido no artigo 26 do Pacto de San José (pars. 98-
105  )  ;  (iv) a violação do  direito à moradia com fundamento no princípio  iura novit curia

471  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 363 e 364. 

472  Sobre a justicibilidade do direito à saúde, vejam-se meus votos concorrentes: Corte IDH. Caso
Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença datada de 21 de maio
de 2013, Série C Nº. 262; Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 1 de setembro de 2015. Série C Nº. 298, e Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala. Exceção
Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de fevereiro de 2016. Série C Nº. 312. No mesmo
sentido, em relação à justicibilidade do direito ao trabalho pode-se ver: Voto Concorrente em Conjunto dos Juízes
Roberto F. Caldas e Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot para o Caso Canales Huapaya e outros Vs. Peru. Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença datada de 24 de junho de 2015. Série C Nº. 296. 
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(pars.    106-115  );  v) o deslocamento intraurbano forçado e seu impacto sobre o direito à
moradia (pars. 116-142); e vi) conclusões (pars. 143-150).

I. A COMPETÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE O ARTIGO
26 DA CONVENÇÃO AMERICANA E O RECONHECIMENTO DE DIREITOS NESSA NORMA

8. O artigo 61 da Convenção Americana indica que “um caso” pode ser apresentado à
Corte  IDH.  A este  respeito,  o  artigo  62 do  tratado  estabelece que os  Estados  podem
reconhecer a "competência  da Corte sobre todos os casos relativos à interpretação ou
aplicação da Convenção" e que, quando se reconheça dita competência, "[a] Corte [a] tem
[...] para conhecer qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições d[a]
Convenção o qual lhe seja submetido". No âmbito de sua competência, corresponde ao
Tribunal Interamericano, de acordo com o artigo 63 do Pacto de San José, "decid[ir se]
houve violação de um direito ou liberdade protegidos n[a] Convenção".

9. As normas são claras a respeito da competência da Corte IDH em relação a um
"caso" que seja submetido ao seu conhecimento, pois compreende todas as "disposições"
da Convenção Americana, assim como os "direito[s] ou liberdade[s] protegidos" por ela,
sem distinção. Portanto, a Corte IDH tem competência sobre o artigo 26 do Pacto de San
José, inserido na Parte I do tratado, intitulada "Deveres dos Estados e Direitos Protegidos",
em  seu  Capítulo  III,  chamado  "Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais".  Esse  artigo
dispõe:

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
Artigo 26.  Desenvolvimento Progressivo

Os  Estados  Partes  comprometem-se  a  adotar  providências,  tanto  no  âmbito  interno  como
mediante  cooperação  internacional,  especialmente  econômica  e  técnica,  a  fim  de  conseguir
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais
e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta dos Estados Americanos, reformada pelo
Protocolo  de Buenos Aires,  na medida dos recursos disponíveis,  por via  legislativa  ou outros
meios adequados. (Sublinhado acrescentado).

10. O  artigo  26  da  Convenção  Americana  remete  à  Carta  da  OEA  para  conseguir
progressivamente a plena efetividade dos direitos que se derivem das normas econômicas,
sociais e sobre educação, ciência e cultura contidas em tal Carta473.

473 Vale  mencionar  que  a  Carta  da OEA também contém de  maneira  expressa o direito  à  educação  e
algumas  facetas  dos  direitos  trabalhistas.  Com relação  aos  demais  direitos  que  não  estão  "expressamente
enunciados" na Carta da OEA, a Corte expressou em seu Parecer Consultivo Nº. 10 sobre a  Interpretação da
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem no marco do artigo 64 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos  de 1989, que: “43. Pode-se considerar então que, na forma de interpretação autorizada, os
Estados Membros compreendem que a Declaração contém e define aqueles direitos humanos essenciais aos quais
a  Carta  de  refere;  de  forma  que  a  Carta  da  Organização  em matéria  de  direitos  humanos  não  pode  ser
interpretada  e  aplicada  sem integrar  as  normas  pertinentes  a  ela  com as  correspondentes  disposições  da
Declaração, como é a prática seguida pelos órgãos da OEA.” [...] “45. Para os Estados Membros da Organização,
a Declaração é o texto que determina quais são os direitos humanos a que se refere a Carta.  Por outra parte, os
artigos 1.2.b) e 20 do Estatuto da Comissão definem, igualmente,  a competência da mesma a respeito  dos
direitos humanos estabelecidos na Declaração. Em outras palavras, para esses Estados a Declaração Americana
constitui, no pertinente e em relação à Carta da Organização, uma fonte de obrigações internacionais”. Corte IDH.
Interpretação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem no marco do artigo 64 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Parecer Consultivo OC-10/89 de 14 de julho de 1989. Série A Nº. 10, par. 43
e 45. No entanto, cabe destacar que o direito à moradia tampouco está explicitamente consagrado na Declaração
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11. A possibilidade de que este Tribunal Interamericano se pronuncie sobre os direitos
econômicos, sociais e culturais decorre da interdependência e indivisibilidade de todos os
direitos.  Neste  teor,  no  caso  Acevedo  Buendía  e  outros  (“Cesantes  y  Jubilados  de  la
Contraloría”) Vs. Peru (2009), a Corte IDH declarou que: 

100.  Da mesma forma,  é  pertinente  observar  que,  embora o  artigo  26 esteja  localizado  no
capítulo  III  da  Convenção,  intitulado  "Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais",  encontra-se
também na Parte I desse instrumento, intitulada "Deveres dos Estados e Direitos Protegidos" e,
consequentemente, está sujeito às obrigações gerais contidas nos artigos 1.1 e 2 assinalados no
Capítulo I (intitulado "Enumeração de Deveres), bem como estão os artigos 3 a 25, destacados
no Capítulo II (intitulado "Direitos Civis e Políticos"). 

101. Neste sentido, a Corte considera pertinente recordar a interdependência existente entre os
direitos  civis  e  políticos  e  os  econômicos,  sociais  e  culturais,  já  que  devem ser  entendidos
integralmente como direitos humanos,  sem hierarquia entre si e exigíveis em todos os casos
perante aquelas autoridades que sejam competentes para tanto 

102. O Tribunal observa que o desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e
culturais tem sido objeto de pronunciamento por parte do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais das Nações Unidas, no sentido de que a plena efetividade daqueles “não poderá ser
conseguida em um curto período de tempo" e que, nessa medida,  "requer um dispositivo de
flexibilidade necessária que reflita as realidades do mundo [...] e as dificuldades de cada país em
assegurar [tal] efetividade". No âmbito desta flexibilidade em termos de prazos e modalidades, o
Estado terá essencialmente, mas não exclusivamente, a obrigação de fazer, ou seja, de adotar
medidas  e  disponibilizar  os  meios  e  elementos  necessários  para  responder  às  exigências  de
efetividade dos direitos envolvidos,  sempre na medida dos recursos econômicos e financeiros
disponíveis  para  o cumprimento do respectivo  compromisso internacional  assumido. Assim,  a
implementação progressiva de tais medidas poderá ser objeto de prestação de contas e, se for o
caso,  o  cumprimento  do  respectivo  compromisso  assumido  pelo  Estado  poderá  ser  exigido
perante  as  instâncias  chamadas  a  resolver  eventuais  violações  dos  direitos  humanos474.
(Sublinhado acrescentado).

12. Nesse caso, o Tribunal Interamericano partiu da suposição de que "é competente
para decidir se o Estado violou ou deixou de cumprir algum dos direitos reconhecidos na
Convenção, inclusive o referente ao artigo 26 da mesma"475. No citado caso, a Corte IDH
referiu-se  expressamente  à  "interdependência"  dos  direitos  para  entrar  no  estudo  dos
direitos econômicos, sociais e culturais a que se refere o artigo 26 do Pacto de San José476. 

Americana, embora possa ser entendido como contido no artigo XI sobre "o direito à preservação da saúde e do
bem-estar", em que se menciona, entre outros, o direito à moradia. É por isso que a sua derivação da Carta da
OEA se reveste de uma importância vital, como veremos mais adiante.

474  Corte IDH. Caso Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Peru.
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de julho de 2009. Série C Nº. 198, pars. 100,
101 e 102. 

475  Corte IDH. Caso Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Peru.
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de julho de 2009. Série C Nº. 198, par. 17.

476  
Cf. Corte IDH.  Caso Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Peru. Exceção
Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de julho de 2009. Série C Nº. 198, par. 101. 
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13. No  entanto,  junto  com  a  interdependência,  é  necessário  enfatizar  a  natureza
"indivisível"  dos  direitos  humanos477.  De  acordo  com a  interdependência  (dependência
recíproca),  o  gozo  de  alguns  direitos  depende  da  realização  de  outros,  enquanto  a
indivisibilidade nega qualquer separação, categorização ou hierarquia entre direitos para
fins de seu respeito, proteção e garantia478. 

14. "Interdependência  e  indivisibilidade"  devem  ser  tratadas  como  um  binômio
inseparável, tal como afirmam os principais instrumentos de direitos humanos479. Isto com
o fim de enfrentar  o  desafio  de sua interpretação e  implementação  como uma tarefa
holística,  que nos obriga  a não perder  de vista  as implicações  que têm o respeito,  a
proteção e a garantia dos direitos civis e políticos sobre os direitos econômicos, sociais e
culturais e vice-versa. A aplicação, promoção e proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais exige a mesma atenção e urgente consideração dos direitos civis e políticos.480. 

15. Desde  minha  perspectiva,  como  já  expressei  anteriormente,  estas  extensões
implicam: a) estabelecer uma relação forte e igualmente importante entre direitos civis e
políticos e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais; b) obrigar a interpretar
todos os direitos de maneira conjunta – o que em algumas ocasiões produz conteúdos
sobrepostos e justapostos – e a valorizar as implicações que têm o respeito, a proteção e a
garantia de uns direitos sobre outros para sua efetiva implementação; c) outorgar uma
visão autônoma aos direitos econômicos,  sociais,  culturais  e ambientais,  conforme sua
essência  e  características  próprias;  d)  reconhecer  que  podem  ser  violados
autonomamente, o que poderia levar – como ocorre com os direitos civis e políticos – a
declarar violado o dever de garantir os direitos derivados do artigo 26 do Pacto de San
José,  em relação  às  obrigações  gerais  estabelecidas  nos  artigos  1  e  2  da  Convenção
Americana;  e) especificar  as  obrigações  que  os Estados  devem cumprir  a  respeito  de
direitos  econômicos,  sociais,  culturais  e  ambientais;  f)  permitir  uma  interpretação
evolutiva do  corpus juris interamericano e de maneira sistemática,  especialmente para
alertar sobre as extensões do artigo 26 da Convenção com relação ao Protocolo de San

477  
Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21
de maio de 2013. Série C Nº. 261, par. 131. 

478  Veja-se o par. 24 no Voto emitido em relação ao caso  Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261.  

479  Veja-se
o Preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis  e
Políticos, e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Proclamação de Teerã datada de
1948, par. 13. 

480  Cf.
Resolução 32/130 da Assembleia  Geral  das Nações Unidas, de 16 de setembro de 1977, inciso 1, ponto a);
Declaração sobre o direito ao Desenvolvimento, Assembleia Geral na sua resolução 41/128, de 4 de dezembro de
1986, par. 10 do preâmbulo e art. 6; Princípios de Limburgo datados de 1986, em especial o número 3, e as
Diretrizes de Maastritch sobre violações dos DESC datadas de 1997, particularmente o número 3. 



142

Salvador; e g) proporcionar um fundamento adicional para utilizar outros instrumentos e
interpretações de organismos internacionais com relação aos direitos econômicos, sociais,
culturais e ambientais para dar-lhes conteúdo481.

16. Assim,  as  obrigações  gerais  de  "respeito"  e  "garantia"  previstas  no  artigo  1.1
convencional – conjuntamente com a obrigação de "adequação" do artigo 2 da Convenção
Americana – aplicam-se a  todos os direitos,  sejam civis,  políticos,  econômicos, sociais,
culturais e ambientais, à luz da interdependência e indivisibilidade existente entre todos os
direitos humanos reconhecidos no Pacto de San José, o que inclui o artigo 26 do próprio
tratado.

17. Evidentemente não se trata apenas de indicar que a Corte IDH é competente em
relação ao artigo 26 referido, na medida em que é uma das "disposições" da Convenção
Americana, e sim também que tal competência pode ser exercida em relação aos "direitos"
incluídos nessa norma.  

18. Em  outras  oportunidades  expressei  "diversas  linhas  válidas  e  razoáveis  de
interpretação e argumentação que nos levam a conceder justicibilidade direta aos direitos
econômicos,  sociais  e  culturais,  que eventualmente  a  Corte  [...]  poderia  realizar"482,  e
portanto  agora  me  remeto  à  sua  leitura483.  Acrescento  a  seguir  alguns  fundamentos
adicionais que devem ser levados em consideração.

19. Uma argumentação recorrente para pretender negar competência à Corte IDH em
relação aos "direitos" que consagra o artigo 26 parte do entendimento de que essa norma
não estabelece propriamente "direitos", senão apenas o compromisso de "desenvolvimento
progressivo"; ou seja, um objetivo programático. Considero que essa perspectiva que se
argumenta é limitada à luz da proteção que o Sistema Interamericano deve oferecer, pelo
qual, não compartilho essa visão por diferentes motivos.

20. Em  primeiro  lugar,  conforme  o  texto  do  artigo  26,  o  compromisso  de
desenvolvimento progressivo se refere a "direitos", pela menção literal da norma; ou seja,
não poderia se classificar tal obrigação senão a respeito de "direitos", pelo qual é imperioso
concluir que a norma se refere a "direitos" e não a simples objetivos. 

21. Este entendimento está de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados484, que prevê a interpretação de um tratado "de boa fé, de acordo com o senso

481  Veja-se o meu Voto Concorrente a respeito da Sentença da Corte no caso  Suárez Peralta Vs.
Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261,
par. 27. 

482  Voto  Concorrente  a  respeito  da  Sentença  da  Corte  no  caso Suárez  Peralta  Vs. Equador
(Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261), par. 69.

483  A este respeito, vejam-se os trechos relevantes em meus Votos Concorrentes às Sentenças
emitidas pela Corte IDH nos casos indicados supra, nota de rodapé 4 do presente voto.

484  Adotada em 23  de  maio  de  1969,  entrou  em vigor  em 27 de  janeiro  de  1980.  U.N.  Doc
A/CONF.39/27  (1969),  1155  U.N.T.S.  331.  O  texto  do  tratado  está  disponível  no  seguinte  website:
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comum que exista na atribuição dos termos do tratado no contexto destes e tendo em
conta o seu objeto e finalidade"485. Nesse sentido, é evidente que um entendimento de
boa-fé  da  palavra  "direitos"  incluída  no  citado  artigo  26,  que  seja  "conforme o  senso
comum" do termo, indica que o mesmo se refere a "direitos" propriamente ditos, de igual
natureza  que  o  restante  dos  "direitos"  mencionados  na  Convenção  Americana.  O  que
antecede é corroborado ao se advertir que precisamente o artigo 26 é o único artigo do
Capítulo  III  denominado  "Direitos econômicos,  sociais  e  culturais".  Tal  entendimento
converge com o objeto e a finalidade  do tratado,  que visa à proteção dos direitos da
pessoa humana. 

22. Assim,  o  artigo  26  não  é  meramente  uma  norma  programática  para  os
Estados Parte da Convenção Americana, senão que constitui uma disposição que impõe à
Corte IDH derivar direitos das normas existentes na Carta da OEA, pelo qual, atendendo ao
caso em concreto, contém direitos de natureza econômica, social ou cultural e não simples
objetivos.  No  que  se  refere  à  forma de  elucidar  quais  são  esses  direitos  e  os  canais
interpretativos para tanto, remeto-me ao que foi exposto nos meus votos fundamentados
anteriores486.

23. Em segundo lugar, e continuando com o argumento anterior, não se pode
passar despercebido que o artigo 26 da Convenção Americana indica expressamente que

http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf. 

485  Os artigos 31 e 32, relativos à interpretação dos tratados, dizem: Artigo 31: "Regra geral de
interpretação. I. Um tratado deve ser interpretado de boa-fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do
tratado em seu contexto e à luz de seu objeto e finalidade. 2. Para os efeitos da interpretação de um tratado. O
contexto  compreenderá,  além  do  texto,  queserão  levados  em  consideração  o  seu  preâmbulo  e  anexos:  a)
qualquer  acordo  relativo  ao  tratado  e  feito  entre  todas  as  partes  da  conclusão  do  tratado;  b)  qualquer
instrumento estabelecido por uma ou várias partes por em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas
outras  partes  como  instrumento  relativo  ao  tratado;  3  Juntamente  com  o  contexto,  serão  levados  em
consideração: a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de
suas disposições; b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado pela qual se estabeleça o
acordo das partes relativo à sua interpretação; c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis
às relações entre as partes. 4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era
a  intenção  das  partes”.  Artigo  32:  "Meios  suplementares  de  interpretação.  Pode-se  recorrer  a  meios
suplementares  de  interpretação,  inclusive  aos  trabalhos  preparatórios  do tratado  e às  circunstâncias  de  sua
conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou a determinar o sentido quando a
interpretação, de conformidade com o artigo 31: a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou b) conduz a um
resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado".

486  A este respeito, vejam-se os trechos relevantes em meus Votos Concorrentes às Sentenças
emitidas pela Corte IDH nos casos indicados supra, nota de rodapé 4 do presente voto.

http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf
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das normas pertinentes da Carta da OEA487 se "derivam" direitos. Em sentido literal,  é
claro488: a norma não determina que para esclarecer quais são os "direitos" aos quais se
refere  o  artigo  26  deve-se  buscar  aqueles  direitos  que  estiverem  reconhecidos
expressamente como tais na Carta da OEA; pelo contrário, o que esse preceito expressa -
sendo o mandato principal  do artigo 26 - é que existem direitos que se "derivam" de
determinadas normas da Carta: "as normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência
e cultura". 

24. Conforme o dicionário da Real Academia da Língua Espanhola "derivar", nas
acepções pertinentes, é: "[d]ito de uma coisa: Trazer a sua origem de outra[; d]ito de uma
palavra:  Proceder  a  certa  base  léxica[,  e]  estabelecer  uma  relação  morfológica  ou
etimológica entre duas vozes" 489.

25. Portanto,  não se deve delimitar o entendimento dos direitos previstos no
artigo 26 da Convenção Americana apenas a aquela que possam se encontrar literalmente
como tais - como poderia se entender o "direito ao trabalho"490- no texto da Carta da OEA.
Pelo  contrário,  deve  haver  uma  "derivação"  das  regras  correspondentes  referidas:
"proceder" a partir de "certa base lexical" para encontrar um direito. O texto do artigo 26,
que fala de "direitos" que se "derivam" das normas "econômicas, sociais e sobre educação,
ciência e cultura, contidas na Carta" obriga o intérprete, que não pode desconhecer o texto
indicado e argumentar de forma válida que as normas correspondentes da Carta da OEA
não oferecem uma base suficiente para "derivar" direitos, pois isso está ordenado pelo
texto convencional. Isso não impede a procedência de métodos de interpretação que levem
a considerar outras normas; inclusive o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de São
Salvador"491; já fiz referência a esse ponto em outras ocasiões492.

487  Adotada em 30 de abril de 1948. Entrou em vigor em 13 de dezembro de 1951. Reformada pelo
Protocolo de Reformas à Carta da Organização dos Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", assinado em
27 de fevereiro de 1967, na Terceira Conferência Interamericana Extraordinária; pelo Protocolo de Reformas à
Carta da Organização dos Estados Americanos "Protocolo de Cartegena de Indias", aprovado em 5 de dezembro
de 1985, no décimo quarto período extraordinário de sessões da Assembleia Geral; pelo Protocolo de Reformas da
Carta da Organização dos Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprovado em 14 de dezembro de 1992,
no décimo sexto período extraordinário de sessões da Assembleia Geral; e pelo Protocolo de Reformas da Carta
da Organização dos Estados Americanos "Protocolo de Managua", adotado em 10 de junho de 1993, no décimo
nono período extraordinário de sessões da Assembleia Geral.

488  Tendo em conta o artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (transcrito
supra, na nota de rodapé 17 do presente voto), é válido recorrer ao senso comum das palavras que, além disso,
neste caso, estão em conformidade com o entendimento que melhor serve ao objeto e à finalidade da Convenção,
que é a proteção dos direitos humanos. 

489  Consultado no site da internet http://dle.rae.es.

490  O artigo 45.b) da Carta da Organização dos Estados Americanos declara que "[o] trabalho é um
direito e um dever social [...]". 

491  Adotado em 17 de novembro de 1988. Entrou em vigor em 16 de novembro de 1999. 

492  Vejam-se os trechos relevantes em meus Votos Concorrentes às Sentenças emitidas pela Corte
IDH nos casos indicados supra, na nota de rodapé 4 do presente voto.

http://dle.rae.es/


145

26. O exposto torna evidente que se requer um exercício interpretativo evolutivo
e dinâmico  por  parte  do Tribunal  Interamericano  e  que,  embora,  certamente,  existam
dificuldades  interpretativas  pelo  modo em que  a  Convenção Americana  estabeleceu os
direitos econômicos,  sociais  e culturais  nela expressados, não constitui  uma dificuldade
para a realização da atividade hermenêutica e interpretativa.  Precisamente, é a função
própria da Corte IDH realizar a interpretação da Convenção Americana, sem que possa se
apoiar na obscuridade, vaguidade ou ambiguidade dos termos do tratado e considerando o
princípio pro persona contido no artigo 29 do próprio Pacto de San José. 

27. Em  terceiro  lugar,  outra  objeção  que  pode  ser  levantada,  em  geral,  sobre  a
possibilidade de que a Corte IDH examine violações a direitos sociais por meio da análise
do artigo 26 está vinculada ao Protocolo de San Salvador. A este respeito, remeto ao que
foi dito sobre a "aparente tensão entre o Pacto de San José e o Protocolo de San Salvador",
nos  parágrafos  36  a  56  de  meu voto  fundamentado  sobre  o  caso  Suárez  Peralta  Vs.
Equador493, nos quais justifiquei por qual razão, a meu ver, o Protocolo de San Salvador
não  é  um obstáculo  para  que  o  Tribunal  Interamericano  se  pronuncie  sobre  alegadas
violações de direitos contemplados no artigo 26 da Convenção Americana. 

28. A tanto acrescento que, em qualquer caso, a questão não excluiria a justicibilidade
do direito à moradia a partir do artigo 26 referido. O direito à moradia não se encontra no
Protocolo de San Salvador.  Por esta razão,  em nada afetaria  entender  que os direitos
detalhados no Protocolo de San Salvador não se encontram na Convenção Americana e
que, ademais, somente são justiçáveis os direitos de associação sindical (art. 8.1.a) e o
direito à educação (art. 13), por determinação de seu artigo 19.6494. Com efeito, o anterior
não teria impacto porque, mesmo nesse entendimento – com o qual não concordo –, o
Protocolo de San Salvador não seria uma base para concluir que o direito à moradia não se
encontra na Convenção Americana, ou que a Corte IDH não é competente em relação a
ele. 

29. Desta maneira, reitero que o Protocolo de San Salvador não pode ser um obstáculo
à justicibilidade de qualquer direito que possa se derivar das normas contidas na Carta da
OEA nos termos que prevê o conteúdo do artigo 26 do Pacto de San José. Com efeito, o
texto do Protocolo de San Salvador não adverte que seu propósito é modificar qualquer
parte  da  Convenção  Americana.  Assim,  seria  um  contrassenso  considerar  que,  se  a
ausência do Protocolo de San Salvador permitia a interpretação de que a Corte IDH tinha
competência  para  determinar  violações  a  direitos  sociais  com  base  no  artigo  26  da

493  Corte  IDH.  Caso  Suárez  Peralta  Vs.  Equador.  Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e
Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261.

494  Essa norma indica que "Caso os direitos estabelecidos na alínea a do artigo 8 sobre '[o] direito
dos  trabalhadores  de  organizar  sindicatos  e  de  filiar-se  ao  de  sua escolha,  para  proteger  e  promover  seus
interesses. [...]' e no artigo 13 forem violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte deste Protocolo,
essa situação poderia  dar lugar,  mediante participação  da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e,
quando cabível,  da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais
regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos”. 
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Convenção Americana, a partir da adoção do Protocolo de San Salvador ela não a tenha. O
anterior contrariaria o objeto do próprio Protocolo de San Salvador, que em seu Preâmbulo
afirma que "é muito importante que [os direitos econômicos, sociais e culturais] sejam
reafirmados,  desenvolvidos,  aperfeiçoados  e  protegidos".  Não  se  poderia  entender,
portanto, que o Protocolo de San Salvador teve por finalidade diminuir  a proteção que
existia antes de sua entrada em vigor495. 

30. Finalmente, antes de fazer considerações adicionais sobre o direito à moradia, às
obrigações a ele relativas  e à sua violação no caso nas seguintes epígrafes, considero
pertinente acrescentar algumas considerações finais neste ponto, relativas à legitimidade
da atuação do Tribunal Interamericano. 

31. Ainda partindo da hipótese de aceitar que não foi a vontade dos Estados atribuir à
Corte  IDH  competência  em  relação  a  direitos  sociais,  não  considero  que  a  possível
justicibilidade dos mesmos seja suscetível,  per se,  de minar a legitimidade do Tribunal
Interamericano. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a Corte IDH produziu um amplo
entendimento  de  vários  direitos.  Mesmo  que  se  tenha  chegado  a  tanto  por  meio  da
interpretação de direitos civis e políticos, não seria possível afirmar com certeza, como algo
evidente  a  priori, que  tais  interpretações  tenham  estado,  em  todos  os  casos,  em
convergência com o entendimento que os Estados tiveram em 1969 sobre os direitos que
decidiram expressar no Pacto de San José. Assim, para citar um exemplo, vale perguntar
se os Estados tiveram a intenção de entender o direito à propriedade privada, expressado
no artigo 21 do Pacto de San José, como abrangente da propriedade dos povos indígenas
ou tribais sobre suas terras ou territórios, com todas as consequências que isso acarreta.
No entanto,  a  jurisprudência  da Corte IDH tem entendido  que o direito  à propriedade
privada engloba a proteção da propriedade coletiva indígena e tribal496. 

495  Por outra parte, de forma adicional,  deve ser advertido, como já fizemos o Juiz  Roberto F.
Caldas e quem escreve, que, sendo que o Protocolo de San Salvador não modifica expressamente nenhuma regra
da Convenção Americana, não seria admissível uma interpretação do Pacto de San José válida para os Estados
Partes que não tenham assinado ou ratificado o Protocolo de San Salvador e outra diferente para aqueles que o
tenham feito. Cf. Voto Concorrente conjunto sobre a Sentença em relação ao caso Canales Huapaya e outros Vs.
Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de junho de 2015. Série C Nº. 296,
par. 19. Também não seria admissível entender que o Protocolo incide na interpretação que se faça da Convenção
Americana (de seu artigo 26, dos direitos recebidos na norma, das possibilidades da Corte IDH para pronunciar-se
a respeito) e que, consequentemente, aqueles Estados Partes desse tratado que não o são do Protocolo de San
Salvador vejam modificado o regime ao qual aceitaram submeter-se a partir de uma norma (o Protocolo de San
Salvador) que não os vincula. Esclareço que estas são razões subsidiárias, para mostrar a que resultado irrazoável
conduziria  o  entendimento  de  que  o  Protocolo  de  San  Salvador  implicou  uma  modificação  dos  direitos
reconhecidos na Convenção Americana ou do regime de competência nela estabelecido.  Evidentemente, seria
desejável que todos os Estados Partes do Pacto de San José fossem também partes do Protocolo de San Salvador.
Se isso acontecesse, entendo que os direitos sociais também seriam justiçáveis perante a Corte IDH a partir do
artigo 26 da Convenção Americana.

496  Vejam-se a este respeito: Corte IDH.  Caso da Comunidade  Mayagna (Sumo)  Awas Tingni  Vs. Nicarágua.
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2001. Série C Nº. 79; Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 17 de junho de 2005. Série C Nº. 125;  Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguai. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 29 de março de 2006. Série C Nº. 146; Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 28 de novembro de 2007. Série C Nº. 172; Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguai. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 24 de agosto de 2010. Série C Nº. 214;  Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador. Mérito e
Reparações.  Sentença de 27 de junho de 2012. Série C Nº. 245; Caso Comunidade Garífuna de Punta Piedra e seus membros Vs. Honduras.
Exceções Preliminares,  Mérito,  Reparações e Custas.  Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C Nº. 304, e  Caso Comunidade Garífuna
Triunfo de la Cruz e seus membros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas . Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C Nº. 305; e Caso
Povos Kaliña e Lokono Vs. Suriname. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2015. Série C Nº. 309.
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32. A meu entender a legitimidade do Tribunal Interamericano se vincula, ao menos em
maior  medida  do que  em relação  à  observância  da  suposta  "vontade"  dos  Estados,  à
capacidade da Corte IDH para adaptar sua atuação às problemáticas atuais sobre direitos
humanos, e aos avanços que vão se desenvolvendo sobre o entendimento dos mesmos;
sempre, evidentemente, com estrito cumprimento de sua competência e funções. 

33. Em relação ao anterior, claramente se adverte a tendência e avanços no âmbito
internacional a respeito da precisão e justicibilidade dos direitos sociais497. Nesse sentido,
permito-me mencionar, por um lado, que se encontra constituído, desde 2010, o Grupo de
Trabalho para a análise dos relatórios nacionais previstos no Protocolo de San Salvador498.
A  atividade  e  os  documentos  emitidos  no  âmbito  dos  trabalhos  deste  órgão  podem
contribuir para uma maior precisão e informação sobre os direitos sociais499. Por outro lado,
também entrou em vigor o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais500, que permite ao Comitê dos Direitos Económicos, Sociais
e  Culturais  das  Nações  Unidas  (doravante  designado  "Comitê  DESC”)  receber
comunicações individuais.  O Comitê DESC já exerceu esta função, manifestando-se em
várias ocasiões; entre elas, identificou violações ao direito à moradia501. 

34. Por outro lado, no âmbito de nossa região, em 11 de setembro de 2001, foi adotada
a  "Carta  Democrática  Interamericana",  que  em  seu  artigo  4  afirma  como  um  dos
"componentes  fundamentais  do  exercício  da  democracia  [...]  o  respeito  dos  direitos
sociais"; em seguida, em seu artigo 7, estabelece que "[a]democracia é indispensável para
o exercício efetivo das liberdades fundamentais e dos direitos humanos, em seu caráter

497  Esta afirmação não deve ser entendida como uma negação de que se registraram progressos
nos âmbitos nacionais. 

498  O mesmo conformou-se a partir  da decisão tomada pela  Assembleia  Geral  da OEA em  sua
Resolução AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07).  Mais informação a respeito pode ser encontrada no seguinte website:
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/grupo-trabajo.asp

499  Isto, por sua vez, poderia eventualmente e dependendo das circunstâncias do caso, ser útil ao
Tribunal  Interamericano,  assim  como  também o  foram informações  geradas  por  outros  órgãos.  Assim,  por
exemplo, no caso Veliz Franco e outros Vs. Guatemala levou-se em consideração a documentação emitida pelo
Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará.  Cf. Corte IDH. Caso Veliz Franco e outros Vs. Guatemala.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de maio de 2014. Série C Nº. 277, par. 71.

500  Adotada em 10 de dezembro de 2008. Entrou em vigor em 5 de maio de 2013. 

501  Cf. Parecer datado de 7 de junho de 2015 sobre a Comunicação Nº. 2/2014, caso I.D.G. relativo
à Espanha. Nos parágrafos 15 e 16 desse parecer, o Comitê DESC "atuando em virtude do artigo 9, parágrafo 1
do Protocolo Facultativo, sustent[ou] que, ao incumprir a sua obrigação de prover à autora um recurso efetivo, o
Estado parte violou seus direitos em virtude do artigo 11, parágrafo 1 do Pacto, lido em conjunto com o artigo 2,
parágrafo 1, do Pacto. À luz do parecer na presente comunicação, o Comitê formul[ou, inter alia,] a [...] seguinte
recomendaç[ão] ao Estado parte [:...] proporcionar à autora uma reparação efetiva, em particular[,] assegurar
que o leilão da moradia da autora não seja executado sem que ela conte com a devida proteção processal e um
processo com as devidas garantias, de acordo com as disposições do Pacto e tendo em conta as Observações
Gerais do Comitê Nº. 4 e 7”. 

http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/grupo-trabajo.asp
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universal,  indivisível  e  interdependente,  consagrados  nas  respectivas  constituições  dos
Estados e nos instrumentos interamericanos e internacionais de direitos humanos"; e em
seu artigo 13 afirma que "[a] promoção e observância dos direitos econômicos, sociais e
culturais  são  inerentes  ao  desenvolvimento  integral,  ao  crescimento  econômico  com
equidade e à consolidação da democracia dos Estados do Hemisfério". 

35. De acordo com esses conceitos, também foi adotada em 20 de setembro de 2012 a
"Carta Social das Américas", que entre suas disposições, estabelece que: "[O]s Estados
membros se empenharão, no plano nacional e internacional, conforme seja adequado, com
base no respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito e no âmbito das instituições
democráticas, para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento, com vistas à consolidação
da plena vigência dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais”502. 

36. Além disso,  a  recente  Convenção  Interamericana  sobre  a  Proteção  dos  Direitos
Humanos dos Idosos, aprovada em 15 de junho de 2015 e pendente de entrar em vigor503,
prevê  a  possibilidade  de  que  opere  o  sistema  de  petições  individuais  em relação  aos
direitos previstos nesta Convenção, que incluem, entre outros, o direito à seguridade social
(artigo 17), o direito ao trabalho (artigo 18), o direito à saúde (artigo 19) e o direito à
moradia (artigo 24)504. Como se pode observar, este passo adotado por vários Estados
Partes da OEA evidencia uma tendência cada vez maior para a plena justicibilidade dos
direitos econômicos, sociais e culturais. 

37.  O que foi exposto mostra como os Estados americanos reafirmaram a convicção
sobre a igual  hierarquia,  importância  e  interdependência  dos  diferentes  direitos,  assim

502  Art. 7 da Carta Social das Américas, aprovada pela Assembleia Geral da OEA em 4 de junho de
2012, OEA/Ser.P/AG/doc5242/12rev.2, Cochabamba, Bolívia.

503  Adotada em 15 de junho de 2015, em Washington, D.C.,  no Quadragésimo Quinto Período
Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA. Em conformidade com o art. 37, tal Convenção entrará em
vigor no trigésimo dia após a data em que o segundo instrumento de ratificação ou adesão tenha sido depositado
na Secretaria Geral da OEA. No momento da redação deste voto, a Costa Rica fez o respectivo depósito em 12 de
dezembro de 2016, sendo que o Uruguai já o tinha feito em 18 de novembro do mesmo ano. 

504  O artigo 36 estabelece: "Sistema de petições individuais. Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou
entidade  não governamental  legalmente  reconhecida  em um ou mais  Estados  membros  da Organização  dos
Estados Americanos pode apresentar à ComissãoInteramericana de Direitos Humanos petições que contenham
denúncias ou queixas de violação de algum dos artigos da presente Convenção por um Estado Parte. / Para a
aplicação do previsto no presente artigo será levada em conta a natureza progressiva da vigência dos direitos
econômicos, sociais e culturais objeto de proteção pela presente Convenção. / Além disso, todo Estado Parte
poderá, no momento do depósito de seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em
qualquer momento posterior,  declarar  que reconhece a  competência da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos para receber e examinar as comunicações em que um Estado Parte alegue que outro Estado Parte
incorreu em violações dos direitos humanos estabelecidos na presente Convenção. Nesse caso, serão aplicadas
todas as normas de procedimento pertinentes contidas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. / […]
Todo Estado Parte poderá, no momento do depósito de seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de
adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e
sem acordo especial, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre todos os casos relativos
à interpretação ou aplicação desta Convenção. Nesse caso, serão aplicadas todas as normas de procedimento
pertinentes contidas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos”.
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como a necessidade de que todos eles sejam protegidos e desenvolvidos no âmbito do
Estado de Direito, o que é algo central para a consolidação da democracia substantiva. 

38. Tudo  em  relação  ao  anterior  permite  destacar  que  no  âmbito  da  comunidade
internacional  tem havido  um avanço  na  proteção  dos  direitos  sociais,  assim  como na
consideração de sua relevância em termos iguais à que assiste aos direitos civis e políticos.
Por isso, a Corte IDH, no exercício de sua competência em relação aos direitos sociais, não
pode realizar uma ação exploratória ou isolada que poderia ser entendida, em geral, como
descontextualizada dos avanços e consensos atuais nacionais e internacionais. 

39. Entendo, de forma definitiva, que a maior precisão da Corte IDH na determinação
de obrigações e deveres em relação a direitos sociais redundaria em um melhor serviço de
justiça, especialmente de justiça social, mais adaptado aos problemas e avanços jurídicos
presentes  na  região;  especialmente  considerando  as  particularidades  da  região  latino-
americana,  que  se  caracteriza  pela  desigualdade  socioeconômica,  com  preocupantes
índices de pobreza505.

40.  Sobre o que anteriormente foi exposto, é possível afirmar que a Corte IDH tem plena
legitimidade para pronunciar-se sobre os direitos sociais, por meio de uma interpretação
convencional possível e válida do artigo 26 da Convenção Americana, de acordo com os
tempos atuais  e com o estado evolutivo do direito internacional  dos direitos humanos;
como  de  fato  a  Corte  IDH  já  fez  no  Caso  Acevedo  Buendía (2009),  reconhecendo
expressamente que "é competente para decidir  se  o Estado  cometeu uma violação ou
incumprimento de algum dos direitos reconhecidos na Convenção, inclusive com relação ao
artigo 26 da mesma"506.

II. A PROTEÇÃO DO DIREITO À MORADIA POR VIA INDIRETA POR MEIO DA CONEXÃO
COM OUTROS DIREITOS

41. No estado atual da jurisprudência interamericana, o  direito à moradia vem sendo
protegido  indiretamente  por  conexidade,  essencialmente,  mediante  os  direitos  à  vida
(artigos 4) e à propriedade privada (artigo 21) em cenários como as condições dignas de
vida das comunidades indígenas, o deslocamento forçado, os massacres, a invasão sem
ordem judicial e a destruição da propriedade.

42. Quanto às condições de vida digna, nos casos Yakye Axa e  Sawhoyamaxa, ambos
contra o  Estado  paraguaio,  a  Corte  IDH se pronunciou nos casos de povos indígenas,
considerando  que  pela  falta  de  acesso  aos  territórios  ancestrais,  e  ao  estarem  em
assentamentos temporários, os membros das comunidades estavam impossibilitados de

505  Vejam-se as considerações que emiti sobre a "pobreza" no Voto Concorrente da Sentença do
caso  Trabalhadores da Fazenda Brasil  Verde Vs. Brasil.  Exceções Preliminares,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 20 de outubro de 2016. Série C Nº. 318.
506

 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Peru.
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de julho de 2009. Série C Nº. 198, par. 17.
Embora no presente caso a Corte IDH tenha considerado que não existia violação do artigo 26, esta deixou em
aberto sua competência para tanto.
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acessar uma moradia adequada, equipada com os serviços básicos mínimos, assim como
água limpa e serviços sanitários507. 

43. Nos  casos  da  Família  Barrios e  Uzcátegui  e  outros,  ambos  contra  o  Estado
venezuelano508,  assim como no caso da  Comunidade Camponesa de Santa Bárbara Vs.
Peru509,  a Corte IDH declarou o direito de propriedade violado pela destruição parcial ou
total das  moradias. Além disso, no caso Uzcátegui, o Tribunal Interamericano considerou
que  em  virtude  das  circunstâncias  em  que  ocorreu  a  violação  do  artigo  21,  muito
especialmente pela condição socioeconômica e de vulnerabilidade da família Uzcátegui, os
danos  causados  à  propriedade  em  decorrência  da  invasão  haviam  tido  um  efeito  e
magnitude maiores do que teriam tido para grupos familiares em outras condições; por
esse motivo, o Tribunal Interamericano referiu que os Estados deviam levar em conta que
os grupos de pessoas que vivem em circunstâncias adversas e com menos recursos, tais
como as pessoas que vivem em condições de pobreza, enfrentam um incremento no grau
de afetação a seus direitos precisamente por sua situação de maior vulnerabilidade510. 

44. No contexto do deslocamento forçado e do conflito armado interno, no caso dos
Massacres de Mozote e lugares circundantes Vs. El Salvador,  a Corte IDH constatou que
efetivos militares tinham queimado as moradias, razão pela qual a Corte IDH concluiu que
o Estado violou o  direito  à propriedade  privada reconhecido  no artigo 21.1 e  21.2 da
Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em detrimento
dos familiares das vítimas executadas dos massacres511. 

45. Por  outro  lado,  nos  casos  dos  Massacres  de  Ituango e  Caso  das  comunidades
afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis), ambos contra o
Estado  colombiano,  o  Tribunal  Interamericano  considerou  que  a  queima  das  casas
constituiu  uma  grave  violação  de  um bem indispensável  para  a  população.  Por  estas
razões, o efeito que teve a destruição dos lares foi a perda, não só de bens materiais, mas
de todas as referências sociais de pessoas que, em alguns casos, tinham residido toda a
sua vida naquele povoado.  A destruição de seus lares, além de constituir  uma grande
perda de caráter econômico, causou nos habitantes uma perda de suas mais condições

507  Cf. Corte  IDH.  Caso  Comunidade  Indígena  Yakye  Axa  Vs.  Paraguai.  Mérito,  Reparações  e
Custas. Sentença de 17 de junho de 2005. Série C Nº. 125, par. 164 e Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa
Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de março de 2006. Série C Nº. 146, par. 168.

508  Cf.  Corte IDH. Caso família Barrios Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24
de novembro de 2011. Série C Nº. 237, pars. 148 a 150 e  Caso Uzcátegui e outros Vs. Venezuela. Mérito e
Reparações. Sentença de 3 de setembro de 2012. Série C Nº. 249, par. 203.

509  Corte IDH.  Caso Comunidade Camponesa de Santa Bárbara Vs. Peru. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015. Série C Nº. 299, par. 204.  

510  Cf. Corte IDH. Caso Uzcátegui e outros Vs. Venezuela. Mérito e Reparações. Sentença de 3 de
setembro de 2012. Série C Nº. 249, par. 205. 

511  Corte  IDH.  Caso  Massacres  de  El  Mozote  e  lugares  circundantes  Vs.  El  Salvador.  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. Série C Nº. 252, par. 202. 
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básicas de existência, o que fazia com que a violação ao direito à propriedade nestes casos
fosse de especial gravidade512.

46. Esta  proteção por conexidade,  no entanto,  não abona o pleno entendimento  da
interdependência e indivisibilidade de todos os direitos, sejam civis e políticos, econômicos,
sociais  e  ambientais,  sem  hierarquia  entre  eles,  provocando  em  muitas  ocasiões
desnaturalização dos direitos e confusões conceituais  importantes.  Como veremos mais
adiante, uma interpretação evolutiva do artigo 26 do Pacto de São José no presente caso
teria sido de especial importância para aprofundar-se no direito à moradia, o que considero
legítimo e necessário, de acordo com os tempos atuais, como analisaremos a seguir.

512  Corte IDH. Caso dos Massacres de Ituango Vs. Colômbia. Sentença de 1 de julho de 2006. Série
C Nº.  148, par.  182 e 183 e  Caso das comunidades afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio  Cacarica
(Operação  Gênesis)  Vs.  Colômbia.  Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e  Custas. Sentença  de  20  de
novembro de 2013. Série C Nº. 270, par. 352.
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III. A POSSIBILIDADE DE ABORDAR O DIREITO À MORADIA
DE FORMA AUTÔNOMA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA

47. Dos  direitos  econômicos,  sociais,  culturais  e  ambientais  consagrados  nos
instrumentos internacionais,  é de interesse especial  o relativo ao  direito à moradia,  ao
constituir um direito que passou despercebido – com diferentes intensidades – no Direito
Internacional dos Direitos Humanos, inclusive no Sistema Interamericano. 

48. Abordarei a seguir várias dimensões que nos levam a apoiar a necessidade de que
se  avance  no  Sistema  Interamericano  rumo  ao  pleno  reconhecimento  e  à  proteção
autônoma do  direito  à  moradia.  Para isso faremos referência  aos seguintes  itens:   A.
Reconhecimento normativo;  B. Conceito e relação com outros direitos;  C. Obrigações de
respeito e garantia; e D. Corolário: o direito à moradia contido no artigo 26 do Pacto de
San José.

A. Reconhecimento normativo

49. Em seguida, é feita referência a várias normas no âmbito universal e pan-americano
que contêm disposições relacionadas com o direito à moradia. Isto é feito a fim de fornecer
um panorama geral da normativa internacional relevante aos países das Américas, e não
assumindo  que  todas  elas  sejam  relevantes  em  relação  ao  caso  Yarce  e  outras  Vs.
Colômbia, com cuja Sentença coincide o presente voto.  

50.  No  âmbito  universal,  cabe  destacar,  principalmente,  a  recepção  do  direito  à
moradia no artigo 25.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos513 e no artigo 11.1
do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais514.  Além  disso,
diversas normas internacionais fizeram menção à moradia em termos de "direito", entre as
quais se pode nomear o artigo 5.e.iiii da Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Todas  as  Formas  de  Discriminação  Racial515;  o  artigo  14.2.h.  da  Convenção  sobre  a

513  Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948. O
texto citado diz: "Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a
saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e
ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez,
na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da
sua vontade".

514  Adotado em 16 de dezembro de 1966. Entrou em vigor em 3 de janeiro de 1976. A norma
referida  diz:  "Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito  de toda pessoa aum nível  de vida
adequado para si próprio e para sua família, inclusive àalimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim
como uma melhoriacontínua de suas condições de vida.  Os Estados-partes tomarão medidaapropriadas  para
assegurar  a  consecução  desse  direito,  reconhecendo,  nessesentido,  a  importância  essencial  da  cooperação
internacional fundada no livreconsentimento.” 

515  Adotada em 21 de dezembro de 1965. Entrou em vigor em 4 de janeiro de 1969. O artigo
referido diz: "De acordo com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2 desta Convenção, os Estados
Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o
direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica,
nomeadamente no gozo dosseguintes direitos: … (e) … (iii) direito à habitação”.
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Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres516; o artigo 27 da
Convenção sobre os Direitos da Criança517; e os artigos 9.1.a518,  28.1519 e  28.2.d520 da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência521. 

51. Também se referem à moradia a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados522 e a
Convenção  Internacional  sobre  a  Proteção  dos  Direitos  de  Todos  os  Trabalhadores
Migrantes  e  dos  Membros  das  suas  Famílias523.  Além disso,  as  disposições  relativas  à
moradia  encontram-se  em instrumentos  relativos  aos  direitos  dos  povos  indígenas  ou
originais, em que o objeto da matéria está estreitamente ligado à terra ou ao território524;
em outras convenções adotadas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho525;
assim como em normas do direito humanitário internacional526.  

516  Aprovada  em 1979.  Entrou  em vigor  em 1981.  A  norma indicada  diz:  "Os  Estados-partes
adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra mulheres nas zonas rurais, a fim de
assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e
dele  beneficiem-se,  e,  em  particular,  assegurar-lhes-ão  o  direito  a:  (...)  (h)  Gozar  de  condições  de  vida
adequadas, particularmente nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento
de água, do transporte e das comunicações.”

517  Adotada em 20 de novembro de 1989. Entrou em vigor em 2 de setembro de 1990. O texto
aludido expressa: “1. Os Estados Partes reconhecem o direito de todas as crianças a um nível de vida adequado
ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. [...] 3. De acordo com as condições nacionais e
dentro de suas possibilidades, os Estados Partes devem adotar as medidas apropriadas para ajudar os pais e
outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito; e caso necessário, devem proporcionar
assistência  material  e  programas de  apoio,  especialmente  no  que  diz  respeito  à  nutrição,  ao  vestuário  e  à
habitação”.

518  “A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar plenamente
de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes o
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, (...). Estas medidas, que deverão
incluir  a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade,  deverão ser aplicadas,  entre
outras, a: a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas,
moradia, instalações médicas e local de trabalho”.

519  “Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de
vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria
constante de suas condições de vida, e deverão tomar as providências necessárias para salvaguardar e promover
a realização deste direito sem discriminação baseada na deficiência.”

520  “Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao
desfrute deste direito sem discriminação baseada na deficiência, e deverão tomar as medidas apropriadas para
salvaguardar  e promover a realização  deste direito,  tais  como: (...)  d) Assegurar o  acesso de pessoas com
deficiência a programas habitacionais públicos”.

521  Aberta para assinatura em 30 de março de 2007. Entrou em vigor em 3 de maio de 2008.

522  Adotada em 28 de julho de 1951. Entrou em vigor em 22 de abril de 1954. O Artigo 21 diz: “No que diz
respeito ao alojamento e na medida em que esta matéria esteja sujeita a leis e regulamentos ou à fiscalização das
autoridades  oficiais,  os  Estados-Contratantes  concederão  aos  apátridas  que  residam  legalmente  nos  seus
territórios,  um tratamento  tão  favorável  quanto  possível  e,  de  qualquer  modo,  não  menos  favorável  que  o
concedido, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros.”
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52. No  âmbito  americano,  o  artigo  26  da  Convenção  Americana  e  o  artigo  XI  da
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem são relevantes (supra pars. 8-40
e  infra par. 101 do presente voto).  Também podem ser destacadas  outras normas de
proteção dos direitos humanos as quais abrangem disposições sobre moradia, tais como o
Artigo  III.1.a.  da  Convenção  Interamericana  para  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de
Discriminação  contra  as  Pessoas  com  Deficiência527 e  vários  artigos  da  Declaração
Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas528. 

53. Deve-se também notar que o direito à moradia foi explicitamente reconhecido pela
Convenção  Interamericana  sobre  a  Proteção  dos  Direitos  Humanos  dos  Idosos529,  cujo

523  Adotada em 18 de dezembro de 1990. Entrou em vigor em 1º de julho de 2003. Artigo 43.1: “Os
trabalhadores migrantes deverão beneficiar-se de tratamento igual ao que é concedido aos nacionais do Estado de
emprego em matéria de: [...] (d) Acesso à habitação, incluindo os programas de habitação social, e proteção
contra a exploração emmatéria de arrendamento”.

524  Por esta razão, não só se deve ter em conta a expressa menção à moradia em normas como o artigo 20
da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais (adotada em 27 de
junho de 1989, entrou em vigor em 5 de setembro de 1991), ou os artigos 21.1 ou 23 da Declaração sobre os
Direitos dos Povos Indígenas (Aprovada em 2007), mas também os artigos 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da
referida Convenção e os artigos 10, 26, 27, 28 e 32 da Declaração indicada. No tocante aos referidos artigos 20
da referida Convenção e 21.1 e 23 dessa Declaração, seus textos dizem, no artigo 20: “1. Os governos adotarão,
no âmbito das leis e das regulações nacionais e em cooperação com os povos interessados, medidas especiais
para garantiruma proteção efetiva a trabalhadores pertencentes a esses povos no seu processo de contratação e
condições de emprego, caso não estejam efetivamenteprotegidos pela legislação aplicável aos trabalhadores em
geral.  2.  Os  governos  tomarão  todas  as  medidas  possíveis  para  prevenir  qualquer  discriminação  entre
trabalhadores pertencentes aos povos interessadose outros trabalhadores, particularmente no que se refere: a) à
admissão ao emprego, inclusive a empregosqualificados e a medidas de promoção e ascensão no emprego; b) a
remuneração igual por trabalho de igual valor; c) a assistência médica e social, segurança e saúde ocupacionais,
todos os benefícios da seguridade social e demais benefícios decorrentes do emprego, bem como a habitação
[...]”; artigo 21.1: "Os povos indígenas têm direito, sem qualquer discriminação, à melhora de suas condições
econômicas e sociais, especialmente nas áreas da educação, emprego, capacitação e reconversão profissionais,
habitação, saneamento, saúde e seguridade social", e artigo 23: "Os povos indígenas têm o direito de determinar
e elaborar prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao desenvolvimento. Em especial, os povos
indígenas têm o direito de participar ativamente da elaboração e da determinação dos programas de saúde,
habitação e demais programas econômicos e sociais que lhes afetem e, na medida do possível, de administrar
esses programas por meio de suas próprias instituições). 

525  Estes  incluem,  entre  outros,  os  seguintes:  Convenio  Nº.  161,  Relativo  aos  Serviços  de  Saúde  no
Trabalho (adotado em 25 de junho de 1985, entrou em vigor em 17 de fevereiro de 1988): artigo 5: "Sem
prejuízo da responsabilidade de cada empregador pela saúde e a segurança de seus trabalhadores e tendo em
conta a necessidade de que os trabalhadores participem de questões de saúde e segurança no trabalho,  os
serviços de saúde no trabalho devem assegurar as seguintes funções que sejam adequadas e apropriadas aos
riscos de saúde no trabalho da empresa: (...) (b) vigilância dos fatores que afetam o ambiente de trabalho e das
práticas  laborais  suscetíveis  a  afetar  a  saúde dos  trabalhadores,  incluindo  instalações  sanitárias,  cantinas  e
alojamentos,  caso  essas instalações sejam fornecidas  pelo  empregador";  Convênio  Nº.  117 sobre  Normas e
Objetivos Básicos da Política Social (adotado em 22 de junho de 1962, entrou em vigor em 23 de abril de 1964):
Artigo 2: "A melhora do nível de vida deverá ser considerada o principal objetivo dos planos de desenvolvimento
econômico", Artigo 5.2: "Ao ser fixado o nível mínimo de vida, deverão ser levadas em conta as necessidades
familiares dos trabalhadores,  de caráter essencial,  como alimentos e seu valor nutritivo,  moradia,  vestuário,
assistência médica e educação", e Convênio Nº. 110 Relativo às Condições de Emprego dos Trabalhadores nas
Plantações (adotado em 24 de junho em 1958, entrou em vigor em 22 de janeiro de 1960): Artigo 88.1: "Se o
alojamento  for  assegurado  pelo  empregador,  as  condições  regulatórias  de  inquilinato  dos  trabalhadores  das
plantações não poderão ser menos favoráveis do que as previstas na legislação e nas práticas nacionais.
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artigo  24  é  precisamente  denominado  "Direito  à  moradia"530;  também  estão  incluídas
outras disposições que fazem menção explícita à moradia531. Há também alusões ao tema
em  outros  tratados  que  ainda  não  entraram  em  vigor  no  âmbito  do  Sistema
Interamericano532. 

54. Note-se  que  tal  como acima  indicado  (suprapars.  5  e  28),  o  Protocolo  de  San
Salvador  não inclui  uma norma diretamente relacionada ao direito  à moradia  em seus
artigos533.

B. Conceito e relação com outros direitos 

526  Convenção de Genebra referente à Proteção Devida às Pessoas Civis em Tempo de Guerra (adotada em
12 de agosto de 1949, entrou em vigor em 21 de outubro de 1950): Artigo 49: “As transferências forçadas, em
massa ou individuais, bem como as deportações de pessoas protegidas do território ocupado para o da Potência
ocupante ou para o de qualquer outro país, ocupado ou não, são proibidas, qualquer que seja o motivo. Contudo,
a Potência ocupante poderá proceder à evacuação total ou parcial de uma dada região ocupada, se a segurança
da população ou imperiosas razões militares o exigirem. [...]" Artigo 53: “É proibido à Potência ocupante destruir
os bens móveis  ou imóveis,  pertencendo individual  ou coletivamente a pessoas particulares,  ao Estado ou a
coletividades públicas, a organizações sociais ou cooperativas, a não ser que tais destruições sejam consideradas
absolutamente necessárias para as operações militares”. Artigo 85: "A Potência detentora tem o dever de tomar
todas  as  medidas  necessárias  e  possíveis  para  que  as  pessoas  protegidas  sejam,  desde  o  início  do  seu
internamento,  alojadas  em  prédios  ou  acantonamentos  que  ofereçam  todas  as  garantias  de  higiene  e  de
salubridade e que assegurem uma proteção eficaz contra o rigor do clima e os efeitos da guerra. Em caso algum
os lugares de internamento permanente serão situados em regiões doentias  ou de clima  pernicioso para os
internados. Sempre que estiverem temporariamente internados numa região doentia, ou com clima prejudicial
para  a  saúde,  as  pessoas  protegidas  deverão  ser  transferidas,  tão  rapidamente  quanto  as  circunstâncias  o
permitam, para um lugar de internamento onde estes riscos não sejam de temer. As instalações deverão estar
completamente protegidas da umidade, suficientemente aquecidas e iluminadas, especialmente desde o escurecer
ao alvorecer. Os dormitórios deverão ser suficientemente espaçosos e bem ventilados, os internados disporão de
leitos apropriados e cobertores em número suficiente, tendo-se em consideração o clima e a idade, o sexo e o
estado  de  saúde  dos  internados.  Os  internados  disporão  durante  o  dia  e  noite  de  instalações  sanitárias
compatíveis com as exigências da higiene e mantidas em permanente estado de limpeza. Ser-lhes-á fornecida
água e  sabão  em quantidade  suficiente  para  a  limpeza  pessoal  diária  e  para  a  lavagem da sua roupa;  as
instalações e as facilidades necessárias serão postas à sua disposição para este efeito. Também disporão de
instalações de banhos de chuva ou de imersão. Será concedido o tempo necessário para os cuidados de higiene e
trabalhos de limpeza. Sempre que seja necessário, a título de medida excepcional e temporária, alojar mulheres
internadas que não pertençam a um grupo familiar  no mesmo lugar de internamento que os homens, serão
obrigatoriamente  fornecidos  dormitórios  e  instalações  sanitárias  separados”.  Artigo  134:  "As  Altas  Partes
contratantes  esforçar-se-ão,  no fim das  hostilidades  ou  da ocupação, por  assegurar  o  regresso de todos os
internados à sua última residência ou facilitar o seu repatriamento”.

527  Adotada em 7 de junho de 1999. Entrou em vigor em 14 de setembro de 2001. O artigo indicado diz
que: “Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a: 1. Tomar as medidas
de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para
eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à
sociedade,  entre  as  quais  as  medidas  abaixo  enumeradas,  que  não  devem ser  consideradas  exclusivas:  a)
medidas  das  autoridades  governamentais  e/ou  entidades  privadas  para  eliminar  progressivamente  a
discriminação e promover a integração na prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e
atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, o lazer, a educação, o esporte, o
acesso à justiça e aos serviços policiais e as atividades políticas e de administração [...]". 

528  Aprovada em 14 de junho de 2016. Conforme indicado acima (supra par. 42), em relação aos povos
indígenas ou originais, os direitos à proteção de suas terras ou territórios devem ser considerados relacionados
com a questão da moradia. Os artigos VI, XXV, XXVI, XXIX e XXX da Declaração devem, por conseguinte, ser
tidos em conta.
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55. A Corte IDH tem recorrido frequentemente a diversos instrumentos internacionais
ou pronunciamentos  de  outros  órgãos,  inclusive  fora  do  Sistema Interamericano,  para
complementar  a  interpretação  das  normas  sobre  as  quais  tem  competência534.  Está,
portanto,  de  acordo  com a  jurisprudência  da  Corte  IDH considerar  como referência  o
assinalado pelo Comitê DESC, como já foi feito em várias oportunidades535. Entendo que o
que foi declarado por este órgão é um guia importante, pois ele é o órgão autorizado a
interpretar um tratado de alcance universal que integra a chamada "Carta Internacional
dos Direitos Humanos"536, e cujo tema específico é constituído por direitos econômicos,
sociais  e culturais.  O Comitê  DESC proferiu duas observações gerais  sobre o direito  à
moradia.

529  Adotada em 15 de junho de 2015 em Washington, D.C. Quanto à sua entrada em vigor, veja-se
supra nota 35. 

530  O texto diz que: “O idoso tem direito à moradia digna e adequada, e a viver em ambientes seguros,
saudáveis, acessíveis  e adaptáveis a suas preferências e necessidades. Os Estados Partes deverão adotar as
medidas  pertinentes  para  promover  o  pleno  gozo  deste  direito  e  facilitar  o  acesso  do  idoso  a  serviços
sociossanitários  integrados  e  a  serviços  de  cuidados  domiciliares  que  lhe  permitam  residir  em  seu  próprio
domicílio conforme a sua vontade.  Os Estados Partes deverão garantir o direito do idoso à moradia digna e
adequada  e  adotarão  políticas  de  promoção  do  direito  à  moradia  e  do  acesso  à  terra  reconhecendo  as
necessidades do idoso e atribuindo prioridade aos que se encontrem em situação de vulnerabilidade. Além disso,
os  Estados  Partes  fomentarão  progressivamente  o  acesso  ao  crédito  habitacional  ou  outras  formas  de
financiamento sem discriminação, promovendo, entre outros, a colaboração com o setor privado, a sociedade civil
e outros atores sociais. As políticas deverão levar especialmente em conta: a) A necessidade de construir ou
adaptar  progressivamente  soluções  habitacionais  para  que  estas  sejam  arquitetonicamente  adequadas  e
acessíveis ao idoso com deficiência e com impedimentos relacionados com sua mobilidade. b) As necessidades
específicas  do  idoso,  particularmente  o  que  vive  sozinho,  por  meio  de  subsídios  para  o  aluguel,  apoio  às
renovações da habitação e outras pertinentes,  segundo a capacidade dos Estados Partes.  Os Estados Partes
promoverão o estabelecimento de procedimentos expeditos de reclamação e justiça em caso de despejos de
idosos e adotarão as medidas necessárias para protegê-los contra os despejos forçados ilegais. Os Estados Partes
deverão promover programas para a prevenção de acidentes no entorno e no domicílio do idoso”.  

531  São  os  seguintes:  artigo  2,  intitulado  "Definições":  "Para  os  fins  da  presente  Convenção
entende-se por: [...] 'Unidade doméstica ou lar':  O grupo de pessoas que vivem em uma mesma habitação,
compartilham as refeições principais e satisfazem juntas suas necessidades básicas, sem que seja necessário que
existam laços de parentesco entre elas. [...]”; artigo 12, intitulado “Direitos do idoso que recebe serviços de
cuidado de longo prazo”: "O idoso tem direito a um sistema integral de cuidados que proporcione proteção e
promoção da saúde, cobertura de serviços sociais, segurança alimentar e nutricional, água, vestuário e habitação,
permitindo que o idoso possa decidir permanecer em seu domicílio e manter sua independência e autonomia.
[...]", e o artigo 26 sobre "Direito à acessibilidade e à mobilidade pessoal”: "O idoso tem direito à acessibilidade
ao entorno físico, social, econômico e cultural e à sua mobilidade pessoal. A fim de garantir a acessibilidade e a
mobilidade pessoal do idoso para que possa viver de forma independente e participar plenamente em todos os
aspectos da vida,  os Estados Partes adotarão de maneira progressiva  medidas pertinentes para assegurar o
acesso do idoso, em igualdade de condições com as demais pessoas, ao entorno físico, transporte, informação e
comunicações, inclusive os sistemas e as tecnologias da informação e das comunicações, e a outros serviços e
instalações abertos ao público  ou de uso público,  tanto em zonas urbanas como rurais.  Estas medidas,  que
incluirão  a  identificação  e  eliminação  de  obstáculos  e  barreiras  de  acesso,  aplicar-se-ão,  entre  outros,  ao
seguinte: a) Os edifícios, as vias públicas, o transporte e outras instalações externas e internas, como centros
educativos, residências, instalações médicas e locais de trabalho. [...]".

532  Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância
(adotada em 5 de junho de 2013): artigo 7: "Os Estados Partes comprometem-se a adotar legislação que defina e
proíba expressamente o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, aplicável a todas as
autoridades públicas,  e a todos os indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas,  tanto no setor público  como no
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56. Em primeiro  lugar,  em sua  Observação  Geral  Nº.  4  sobre  o  direito  à  moradia
adequada,  o  Comitê  DESC  entende  o  direito  à  moradia  como o  direito  "de  viver  em
segurança, paz e dignidade em um local seguro". Foi expressamente recusado o conceito
do direito "em um sentido estreito ou restrito que o equipara com, por exemplo, o abrigo
provido  meramente  de  um  teto  sobre  a  cabeça  dos  indivíduos,  ou  julga  o  abrigo
exclusivamente  como  uma  mercadoria".  Observando  que  "  o  direito  à  moradia  é
integralmente vinculado a outros direitos humanos e a princípios fundamentais que servem
de premissas para o Pacto [Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais]";
observou que  "moradia"  é  um conceito  que  "não deve ser  interpretado  no sentido  de
moradia 'às secas', mas de moradia adequada", indicando que isso "significa dispor de um
lugar  onde  se  possa  ficar  isolado  se  assim  se  desejar,  espaço  adequado,  segurança
adequada, iluminação e ventilação adequadas, uma infraestrutura básica adequada e uma

privado, especialmente nas áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação,
moradia, saúde, proteção social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, bem
como revogar  ou  reformar  toda legislação  que  constitua  ou  produza  racismo,  discriminação  racial  e  formas
correlatas  de  intolerância”.   Convenção  Interamericana  contra  Toda  Forma  de  Discriminação  e  Intolerância
(adotada em 5 de junho de 2013): Artigo 7: "Os Estados Partes comprometem-se a adotar legislação que defina e
proíba expressamente a discriminação e a intolerância, aplicável a todas as autoridades públicas e a todos os
indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, especialmente nas áreas de
emprego, participação  em organizações profissionais,  educação, capacitação,  moradia,  saúde proteção social,
exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, bem como revogar ou reformar toda
legislação que constitua ou produza discriminação e intolerância”. 

533  Isso  não  exclui  a  possibilidade  de  que,  efetuada  a  análise  hermenêutica  correspondente,
eventualmente se possa concluir que o texto de algumas normas do Protocolo de San Salvador inclua alusões
que, sem prejuízo de não expressar a palavra “moradia”, refiram-se de forma substancial ao direito à moradia ou
a elementos do mesmo que se relacionem ao direito que é de fato explicitamente recebido. Assim poderia ser
entendido, por exemplo, o artigo 17, intitulado "Proteção de Pessoas Idosas", que declara que “[t]oda pessoa tem
direito a proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de maneira
progressiva, as medidas necessárias a fim de pôr em prática este direito e, especialmente, a: a) proporcionar
instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada
que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios [...]".

534  Por exemplo, a Sentença fez referência no parágrafo 249 (nota de rodapé 350) aos Princípios
Orientadores do Deslocamento Interno das Nações Unidas. Apenas para destacar alguns outros exemplos, pode-
se mencionar o seguinte: em relação ao caso  Duque Vs. Colômbia,  a Corte fez referência aos Princípios  de
Yogyakarta  sobre a aplicação  do direito  internacional  dos direitos  humanos referentes à orientação sexual  e
identidade de gênero e aos pronunciamentos do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas (cf. Corte IDH.
Caso Duque Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de fevereiro de 2016. Série C Nº. 310, pars.
110 e 111). Em relação ao caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala, o Tribunal fez referência à Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (cf. Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 29 de fevereiro de 2016. Série C Nº. 312, par. 205). 

535  Alguns exemplos, entre vários outros, são as seguintes Sentenças: Corte IDH.  Caso Gonzales Lluy e
outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015.
Série C Nº. 298, par. 17; ou Caso Povos Kaliña e Lokono Vs. Suriname. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de
2015. Série C Nº. 309, par. 122. 

536  A Carta Internacional dos Direitos Humanos compreende a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos e os seus dois protocolos facultativos.
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situação  adequada  em  relação  ao  trabalho  e  aos  serviços  básicos,  tudo  a  um  custo
razoável"537.  

57. Em segundo lugar,  e  de forma semelhante,  em sua Observação Geral  Nº. 7,  o
Comitê DESC considerou que o uso do termo "despejos forçados" no contexto do direito à
moradia era uma questão problemática; no entanto, considerou que, conforme aplicado
nessa  Observação  Geral,  o  termo  despejos  forçados  é  definido  como  fazer  pessoas,
famílias e/ou comunidades saírem de seus lares e/ou terras que ocupam, permanente ou
provisoriamente, sem que lhes sejam fornecidos meios adequados de proteção legal ou de
outra natureza nem permitido o acesso aos mesmos538. Na mesma Observação Geral, o
Comitê DESC observou que muitos dos casos de despejos forçados estão vinculados à
violência,  por  exemplo,  decorrentes  de  conflitos  armados  internacionais,  dissidências
internas  e  violência  comunitária  ou  étnica539.  Os  despejos  forçados  também  estão
relacionados  com  transferências  forçadas  de  população,  deslocamentos  internos,
reassentamentos  forçados  em  casos  de  conflito  armado,  etc.  Em  todas  essas
circunstâncias, pode haver uma violação do direito a uma moradia adequada e à proteção
contra o despejo forçado decorrente de uma série de atos ou omissões atribuíveis aos
Estados  Partes540.    Apontou  ainda  que,  dada  a  inter-relação  e  a  interdependência
existentes entre todos os direitos humanos, os despejos forçados também podem gerar
violações de direitos civis e políticos, tais como o direito à vida, à segurança pessoal, à
proibição de ingerências arbitrárias na vida privada, na família e no lar e no direito de
desfrutar dos seus próprios bens em paz541. 

58. Por sua vez, a Relatora Especial enfatizou que o Comitê DESC "rejeitou as definições
de moradia adequada que se concentravam no abrigo físico e em seu lugar adotou uma
definição  vinculada  diretamente  ao direito  à vida"542;  e  também disse  que  "a  moradia

537  ONU, Comitê DESC. Observação Geral Nº. 4. O direito a uma moradia adequada (artigo 11,
parágrafo 1 do Pacto. Sexta sessão (1991). Documento E/1992/23, par. 7.

538  Cf. ONU, Comitê DESC. Observação Geral 7, O direito a uma moradia adequada (artigo 11,
parágrafo 1 do Pacto): os despejos forçados (16ª sessão, 1997), U.N. Doc. E/1999/22, anexo IV (1997), par. 3. 

539  Cf. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais  e Culturais,  Observação geral  7, O direito a uma
moradia  adequada  (artigo  11,  parágrafo  1  do  Pacto):  os  despejos  forçados  (16ª  sessão,  1997),  U.N.  Doc.
E/1999/22, anexo IV (1997), par. 6. 

540  Cf. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação geral 7, O direito a
uma moradia adequada (artigo 11, parágrafo 1 do Pacto): os despejos forçados (16ª sessão, 1997), U.N. Doc.
E/1999/22, anexo IV (1997), par. 5.

541  Cf. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação geral 7, O direito a
uma moradia adequada (artigo 11, parágrafo 1 do Pacto): os despejos forçados (16ª sessão, 1997), U.N. Doc.
E/1999/22, anexo IV (1997), par. 4.

542  Observando que, como já indicado (supra, par. 56 do presente voto), na Observação Geral Nº.
4 desse órgão foi indicado que “o direito à moradia não deve ser interpretado em um sentido estreito ou restrito
que o equipara com, por exemplo, o abrigo provido meramente de um teto sobre a cabeça dos indivíduos, ou
julga o abrigo exclusivamente como uma mercadoria. Deve ser considerado mais propriamente como um direito a
viver com segurança, paz e dignidade onde quer que seja”. Nações Unidas, Assembleia Geral, Doc. A/71/310. 8
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adequada, a dignidade, a segurança e a vida estão intimamente inter-relacionadas e que
são essencialmente inseparáveis. O mesmo se aplica ao direito internacional dos direitos
humanos. O direito à vida não pode ser separado do direito a um lugar seguro para viver,
e este segundo direito faz sentido apenas no contexto de um direito a uma vida com
dignidade e segurança, sem violência”543.

59. A afirmação anterior está em conformidade com um conceito já bem estabelecido, e
que pode ser observado no parágrafo 5 da Declaração e Programa de Ação de Viena,
aprovada pela Conferência Mundial de Direitos Humanos em 25 de junho de 1993, que
afirmou  categoricamente  que  "[t]odos  os  direitos  humanos  são  universais,  indivisíveis
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos
humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase”.
Como destacou a Relatora Especial, a "agora rejeitada distinção entre direitos de "primeira"
e "segunda" geração, entre direitos justiçáveis e objetivos aspiracionais" é "um legado de
falsas dicotomias  entre os dois [P]actos"544,  ou seja,  entre o Pacto Internacional  sobre
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

60. Deste modo, concordo plenamente com a afirmação acima. Prova disso é a estreita
relação entre os diferentes direitos, conforme o que é exposto seguidamente em relação ao
direito à moradia. 

61. Quanto  ao  Sistema Universal  de  Direitos  Humanos,  na  Comunicação  I.D.G.  Vs.
Espanha — a primeira comunicação desde a entrada em vigor do Protocolo Facultativo do
PIDESC — o Comitê DESC afirmou que o  direito a uma moradia adequada é um direito
fundamental que constitui a base para o gozo de todos os direitos econômicos, sociais e
culturais  e  está  inteiramente  vinculado  a  outros  direitos  humanos,  incluindo  os
estabelecidos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos545.

62. O Comitê dos Direitos da Criança, por sua vez, ao examinar "os [d]ireitos à vida, à
sobrevivência e ao desenvolvimento" com relação a um Estado, mostrou-se "preocupado
com a incidência de despejos forçados de famílias, incluindo crianças, sem uma indenização
adequada ou um alojamento alternativo" e "lament[ou] profundamente" que "os despejos
forçados possam ser executados mesmo que deixem as pessoas afetadas sem um lar"546. 

de agosto de 2016, Relatório da Relatora Especial sobre moradia adequada como elemento integrante do direito a
um padrão de vida adequado e sobre o direito à não discriminação a esse respeito, par. 27. A referência ao
Comitê DESC corresponde ao seguinte texto desse órgão: Observação Geral Nº. 4 (1991), par. 7.  

543  Nações Unidas, Assembleia Geral, Doc. A/71/310. 8 de agosto de 2016, Relatório da Relatora
Especial sobre moradia adequada como elemento integrante do direito a um padrão de vida adequado e sobre o
direito à não discriminação a esse respeito, par. 27.

544   Nações Unidas, Assembleia Geral, Doc. A/71/310. 8 de agosto de 2016, Relatório da Relatora
Especial sobre moradia adequada como elemento integrante do direito a um padrão de vida adequado e sobre o
direito à não discriminação a esse respeito, par. 31. 

545  Cf. ONU. Comitê DESC, Comunicação Nº. 2/2014 referente à Espanha, E/C.12/55/D/2/2014, datada de 
17 de junho de 2015, par. 11.1.  
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63. O direito à moradia pode aparecer vinculado ao direito à integridade pessoal. Assim,
por exemplo, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher decidiu um
caso em que a vítima sofreu agressões de seu ex-parceiro e não podia se mudar para outro
local devido à falta de espaço nos abrigos, sendo que, por outro lado, os tribunais não lhe
concederam a posse da sua moradia devido ao direito do seu marido sobre a propriedade,
providenciando  um local  em  que  a  mulher  fosse  abrigada.  O  Comitê  recomendou  ao
Estado, inter alia, que "[a]ssegure que[ a vítima] tenha um lar seguro para viver"547. Note-
se que, no caso, o direito à moradia e, consequentemente, nas circunstâncias do mesmo, o
direito à integridade pessoal, estavam em conflito com o direito à propriedade do qual era
titular o agressor.

64. No entanto, no que diz respeito à "moradia", deve se dizer que este bem é diferente
de  outros  bens  protegidos  por  vários  direitos.  É  interessante  notar  aqui,  levando  em
consideração as circunstâncias  do caso examinado pela Corte IDH,  sua distinção  entre
"propriedade" e "domicílio". 

65. O conceito de “moradia” refere-se, como indicado acima, a um lugar em que o
titular do direito possa habitar. A noção de "propriedade", ainda que amplamente aceita
pela  Corte  IDH  e  enunciada  no  parágrafo  257  da  Sentença,  refere-se  a  um  sentido
patrimonial, a todo "direito" que possa "fazer parte do patrimônio" e pode se referir a bens
materiais ou imateriais suscetíveis de valor548. Portanto, é claro que  pode haver efeitos
múltiplos sobre o direito de propriedade que não estão de forma alguma relacionados com
uma moradia. Inversamente,  pode haver efeitos à moradia que não estão relacionados
com  a  propriedade.  Portanto,  a  noção  de  "moradia"  e  o  direito  a  esse  bem  são
independentes da noção de propriedade e podem se apresentar mesmo na ausência de
todo o vínculo patrimonial. Assim, o Comitê DESC, em sua Observação Geral Nº. 4, em
referência à "segurança jurídica da propriedade" como um dos "aspectos" que tornam a
moradia  "adequada"  em "qualquer  contexto  determinado",  explica  que  "a  propriedade
assume  uma  variedade  de  formas",  incluindo  "assentamentos  informais,  inclu[sive]  a
ocupação de terra ou propriedade" e que "[s]eja qual for o tipo de propriedade, todas as
pessoas  devem  usufruir  de  um  grau  de  segurança  na  propriedade  que  lhes  garanta
proteção jurídica contra despejo, perseguição ou outras ameaças”549. 

546  Comitê  dos  Direitos  da  Criança.  Observações  finais  sobre  o  terceiro  e  o  quarto  relatório
periódico combinados da Indonésia. 10 de julho de 2014. Doc. CRC/C/IDN/CO/3-4, par. 23. 

547  Cf. Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. 32ª sessão. Parecer adotado em
26 de janeiro de 2005.

548  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 257.

549  Comitê DESC. Observação Geral Nº. 4. O direito a uma moradia adequada (artigo 11, parágrafo
1  do  Pacto.  Sexta  sessão  (1991).  Documento  E/1992/23,  par.  8.a.  A  independência  entre  os  direitos  de
propriedade e segurança jurídica em matéria de moradia também permite compreender o que o Comitê afirmou
em sua Observação Geral Nº. 7. O Comitê DESC afirmou que "os despejos não deveriam levar pessoas a ficarem
sem moradia ou expostas a violações de outros direitos humanos. Quando as pessoas afetadas pelo despejo não
dispõem de recursos, o Estado-Parte deverá adotar todas as medidas necessárias, no máximo de seus recursos,
para proporcionar outra moradia, reassentamento ou acesso a terras produtivas, conforme adequado”. Comitê
DESC. Observação Geral Nº. 7. O direito a uma moradia adequada (artigo 11, parágrafo 1 do Pacto): os despejos
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66. A noção de "moradia" também se distingue da de “domicílio” na acepção do artigo
11.2 da Convenção Americana. Essa noção, incluída no direito "à [p]roteção da [h]onra e
da [d]ignidade" tende, como outros conceitos indicados na norma, à proteção da "vida
privada" contra "ingerências arbitrárias ou abusivas" à mesma, à tutela de um âmbito de
privacidade,  como se pode inferir  do que foi  dito  pela Corte IDH no parágrafo 255 da
Sentença550.  Embora  haja  casos  em que  o  impacto  sobre  o  direito  à  moradia  poderá
implicar, por sua vez, um atentado ao "domicílio" no sentido expresso, isso nem sempre
ocorrerá. Este último é o que se apresenta nas circunstâncias do caso: conforme indicado
pelo Tribunal Interamericano no parágrafo 260 da Sentença, "as senhoras Rúa, Ospina e
seus familiares se viram privados de suas moradias"551, mas a Corte IDH não concluiu que
houve violação do artigo 11.2 mencionado.

67. Deste modo, adverte-se que os impactos sobre o direito à moradia poderão não ser
necessariamente, em todo caso, analisados em relação à violação de outros direitos. Esta é
uma das razões pelas quais  considero que os direitos sociais  devem ser protegidos de
maneira autônoma através do artigo 26 da Convenção Americana, o que demostra que o
debate sobre este particular está longe de ser uma questão sem consequências práticas. 

68. Naturalmente, a interdependência entre os direitos deve ser considerada e é uma
das bases que, analogamente ao que acontece com outros direitos, permite que a Corte
IDH se pronuncie sobre o direito à moradia552. 

69. Além do exposto acima, dada essa interdependência, considero, no geral, acertado
que a Corte IDH, em vários precedentes, tenha feito uma interpretação ampla dos direitos

forçados. 16ª sessão (1997), par. 16. 

550  Corte IDH. Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 255. De fato, o Comitê DESC advertiu que "o direito
a não estar sujeito à interferência arbitrária ou ilegal na vida privada, família, lar ou correspondência constitui
uma dimensão muito importante na definição do direito à moradia adequada” (Comitê DESC, Observação Geral
Nº. 4. O direito a uma moradia adequada (artigo 11, parágrafo 1 do Pacto. Sexta sessão (1991). Documento
E/1992/23, par. 9.

551  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 260. 

552  Nesse quesito, refiro-me ao que defendi em outras ocasiões a respeito do direito à saúde, que
considero  aplicável  também,  por  analogia,  ao  direito  à  moradia:  "a  possibilidade  de  que  este  Tribunal
Interamericano  se  pronuncie  sobre  o  direito  à  saúde  deriva,  em  primeiro  lugar,  da  'interdependência  e
indivisibilidade' existentes entre os direitos civis e políticos em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais.
[...D]evem ser entendidos integralmente como direitos humanos, sem hierarquia entre si e aplicáveis em todos os
casos perante as autoridades competentes para tal”. Voto Concorrente a respeito da Sentença da Corte no Caso
Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de
2013. Série C Nº. 261, par. 15 (a questão é elaborada nos parágrafos 16 a 27 do mesmo voto, a cuja leitura me
refiro)  e  o  Voto Concorrente sobre a  Sentença do  Tribunal  em relação  ao caso  González Lluy e  outros  Vs.
Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015. Série C Nº.
298, par. 15.
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sobre os quais se pronunciou, observando a estreita relação que existe entre os diferentes
direitos e permitindo assim sua proteção de maneira mais abrangente553. 

70. No entanto,  cada direito  tem o seu próprio conteúdo jurídico  que não deve ser
perdido de vista e confundido.  É fato que alguns aspectos do conteúdo próprio de um
direito poderão, de acordo com as diferentes circunstâncias de cada caso e os direitos em
jogo, coincidir com aspectos do conteúdo de outros direitos. Com efeito, isso permite que
questões materialmente relacionadas com um direito possam ser protegidas, em certos
casos, por outro ou outros554. Sem prejuízo do exposto acima, considero que a intelecção
mais adequada é aquela que tende a evidenciar a vulneração ocorrida em relação a todos
os direitos em jogo555, na medida em que a competência do órgão que faz a determinação

553  Faço essa afirmação "em geral"  porque reitero as nuances a esse respeito que expressei  em uma
ocasião anterior: "sem negar os avanços alcançados na proteção dos direitos econômicos, sociais  e culturais
indiretamente e em conexão com outros direitos civis e políticos — que tem sido a prática reconhecida deste
Tribunal Interamericano—; na minha opinião, esse procedimento não outorga a plena eficácia e efetividade desses
direitos, desnaturaliza sua essência, não abona o esclarecimento das obrigações estatais sobre a matéria e, em
suma, provoca sobreposições entre direitos, o que gera confusões desnecessárias nos tempos atuais de clara
tendência ao reconhecimento e eficácia normativa de todos os direitos, de acordo com os avanços evidentes que
se advertem em âmbito nacional e no direito internacional dos direitos humanos". Voto Concorrente a respeito da
Sentença da Corte no  Caso Suárez Peralta Vs. Equador.  Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261, par. 11. 

554  Foi o caso, por exemplo, dos direitos à saúde e à integridade no caso Suárez Peralta Vs. Equador: "A
Corte conclui[u] que, embora a regulamentação equatoriana nessa matéria contemplasse mecanismos de controle
e vigilância da  assistência médica, essa supervisão e fiscalização não foi realizada no presente caso, tanto em
relação ao controle dos serviços prestados pela entidade estatal, o Policlínico da Comissão de Trânsito de Guayas,
como em relação à instituição privada Clínica Minchala. A Corte considera que isso gerou uma situação de risco,
conhecida pelo Estado, que se materializou em impactos na saúde de Melba Suárez Peralta. Portanto, o Estado do
Equador incorreu em responsabilidade internacional ao não garantir e prevenir o direito à integridade pessoal de
Melba Suárez Peralta, em contravenção ao artigo 5.1 da Convenção Americana, em conexão com o artigo 1.1 do
mesmo instrumento" (Ênfase acrescentada).  Corte IDH. Caso  Suárez  Peralta  Vs. Equador.  Exceções  Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261, par. 154.

555  O acima exposto é verdade, naturalmente, nos casos em que isso ocorra a partir de um vínculo de uma
entidade  relevante  entre  as  diferentes  violações,  como  pode  acontecer,  por  exemplo,  se  ambas  forem
consequência direta do mesmo ato ou se o descumprimento de uma obrigação positiva violar normas diferentes
(por exemplo, isso pode ser observado no par. 202 da Sentença: “a Corte conclui que o Estado não cumpriu o seu
dever de prevenir a violação do direito à vida em detrimento de Ana Teresa Yarce, em violação do artigo 4.1 da
Convenção Americana, em relação com o artigo 1.1 e com a obrigação de agir com a devida diligência para
prevenir a violência contra a mulher, estabelecida no artigo 7.b) da Convenção de Belém do Pará. O Estado
também violou o direito à integridade pessoal consagrado no artigo 5.1 da Convenção Americana, em relação com
o artigo 1.1 da Convenção, em detrimento dos [...] familiares de Ana Teresa Yarce”). Também quando o ato
violatório tem como objetivo prejudicar bens de diversos direitos (Assim, o Tribunal determinou, por exemplo: "a
Corte considerou demonstrado que pelo menos um agente do Estado participou dos fatos que levaram a Sra.
Blanca Jeannette Kawas Fernández a óbito e que esses atos foram motivados pelo trabalho de defesa ambiental
realizado pela Sra. Kawas Fernández […]. Este Tribunal considera que a sua morte resultou evidentemente na
privação do seu direito à liberdade de associação”. (Ênfase adicionada).  Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs.
Honduras. Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 3 de abril de 2009. Série C Nº. 196, par. 152. Um caso
distinto é que a violação específica a um direito gere, unicamente por uma mera derivação causal imediata, um
prejuízo a bens protegidos por outros direitos. Assim, é evidente, por exemplo, que a morte de uma pessoa a
impossibilita de continuar usufruindo ou exercendo qualquer direito, além do direito à vida. Isso não significa que,
no caso de uma morte poder ser considerada uma violação do direito à vida, qualquer outro direito possa ser
declarado vulnerado unicamente por essas circunstâncias.  
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assim o permita556.  Foi como se pronunciou a Corte IDH nos parágrafos 162 a 164 da
Sentença, indicando como, a partir do mesmo ato de detenção de três das vítimas, dadas
as características do caso, afetou-se não só seu direito à liberdade pessoal, mas também
os direitos à integridade pessoal e à proteção da honra e da dignidade557. Por exemplo, a
jurisprudência da Corte IDH é constante ao considerar que o desaparecimento forçado é
uma violação pluriofensiva, que ataca igualmente diversos direitos558. 

71. Entendo que os fundamentos mencionados acima teriam permitido à Corte IDH não
só determinar no caso uma vulneração do direito à propriedade (pelos motivos expressos
nos  parágrafos  257  a  262  da  Sentença559),  mas  também  analisar  a  procedência  de
estabelecer, além disso, uma afronta ao direito à moradia.

72. A afirmação anterior se baseia no pressuposto de que as obrigações estatais com
relação ao direito de propriedade e ao direito à moradia eram, no que é relevante para o
caso, as mesmas e que a sua inobservância poderia ter sido declarada pela Corte IDH.
Considerando que o direito à moradia é amparado pelo artigo 26 da Convenção Americana,
incorporado no capítulo III do tratado, intitulado "Direitos Econômicos, Sociais e Culturais",
que é diferente do capítulo II, intitulado "Direitos Civis e Políticos", no qual se encontra o
direito à propriedade, considero relevante fazer alguns esclarecimentos a esse respeito. É
por isso que mencionarei agora algumas considerações sobre o regime obrigatório no que
se refere aos direitos econômicos, sociais e culturais e, em particular, ao direito à moradia.

C. Obrigações de respeito e garantia

C.1. Aspectos gerais

73. Como já indiquei no quarto parágrafo do meu voto fundamentado sobre a Sentença
da Corte em relação ao Caso Suarez Peralta Vs. Equador560: 

as obrigações gerais de "respeito" e "garantia" previstas no [artigo 1.1] convencional — juntamente
com a obrigação de 'adequação' do artigo 2 da própria Convenção Americana —, aplicam-se a todos os
direitos, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais e culturais". Na mesma ocasião, observei que
"o artigo 26 compõe a Parte I (Deveres dos Estados e Direitos Protegidos) da Convenção Americana e,
portanto, as obrigações gerais dos Estados previstas nos artigos 1.1 e 2 do mesmo Pacto lhe são

556  Como já expressado, isso ocorre em relação à competência da Corte em determinar as violações do
direito à propriedade, contidas no artigo 21 da Convenção, e do direito à moradia, recepcionado no artigo 26. 

557  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 162 a 164.

558  Cf. Corte IDH. Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de
junho de 2016. Série C Nº. 314, par. 141. 

559  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 257 a 262.

560  Corte  IDH.  Voto  Concorrente  ao  Caso  Suárez  Peralta  Vs.  Equador.  Exceções  Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013, Série C Nº. 261.
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aplicáveis, como foi reconhecido pelo próprio Tribunal Interamericano no  Caso Acevedo Buendía Vs.
Peru561. 

74. A fim de evitar reiterações, remeto esse voto fundamentado para leitura. Também
acrescento a seguir algumas considerações adicionais.

75. O artigo 26 da Convenção Americana estabelece o compromisso dos Estados-Partes
de "adotar providências [...] a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos
direitos [que decorrem das normas], na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa
ou por outros meios apropriados”. 

76. O  texto  é  semelhante  ao  do  artigo  2.1  do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, que declara que: "[c]ada Estado Parte do presente Pacto
compromete-se a adotar medidas [...] até o máximo de seus recursos disponíveis, que
visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício
dos  direitos  reconhecidos  [no  presente  Pacto],  incluindo,  em  particular,  a  adoção  de
medidas legislativas". Dada essa semelhança, considero pertinentes as considerações do
Comitê  DESC sobre o  regime obrigatório  no  que  diz  respeito  aos direitos  econômicos,
sociais e culturais, inclusive o direito à moradia. 

77. O Comitê DESC, em sua Observação Geral Nº. 3 assinalou o seguinte: 
[E]nquanto o P[IDESC] prevê a realização progressiva e admite restrições devido aos limites de
recursos  disponíveis,  também impõe  várias  obrigações  que  são  de  efeito  imediato.  [...]  Um
desses [...] é a tarefa de 'comprometer-se a garantir'  que direitos relevantes serão exercidos
'sem discriminação'. [...O outro é] o compromisso […] de ‘adotar medidas’, [...] o que, por si só,
não  é  qualificado  ou  limitado  por  outras  considerações.  [...]  Assim,  enquanto  a  completa
realização de direitos relevantes pode ser alcançada progressivamente, providências em direção
ao objetivo devem ser tomadas dentro de um tempo razoavelmente curto depois da entrada em
vigor do P[IDESC…].  Tais providências devem ser deliberadas, concretas e dirigidas às metas tão
claramente quanto possível em direção à realização da obrigação reconhecida no P[IDESC]. [...]
O  conceito  de  progressiva  realização  constitui  um  reconhecimento  do  fato  de  que  a  plena
realização de direitos econômicos, sociais e culturais não é possível de ser alcançada num curto
espaço de tempo. Nesse sentido, a obrigação difere significativamente daquela contida no artigo
2º do Pacto Internacional  sobre Direitos Civis  e  Políticos e inclui  uma obrigação imediata de
respeitar e assegurar todos os direitos relevantes. Contudo, o fato de a realização ao longo do
tempo  ou,  em outras  palavras,  progressivamente,  ser  prevista  no  Pacto,  não  deve  ser  mal
interpretada como excluindo a obrigação de todo um conteúdo que lhe dê significado.  [...]A
expressão deve ser lida à luz da [...] a verdadeira razão de ser do P[IDESC], que é estabelecer
obrigações claras [...] no que diz respeito à plena realização dos direitos em questão. Assim,
impõe uma obrigação de agir tão rápida e efetivamente quanto possível em direção àquela meta.
Além  disso,  qualquer  medida  que  signifique  deliberado  retrocesso  haveria  de  exigir  a  mais
cuidadosa apreciação e necessitaria ser inteiramente justificada com referência à totalidade dos
direitos previstos no Pacto e no contexto do uso integral do máximo de recursos disponíveis.

561  Voto Concorrente a respeito  da Sentença da Corte no  Caso Suárez Peralta Vs. Equador.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261, pars. 4 e 35. Na
Sentença sobre o caso Acevedo Buendía e outros, a Corte IDH disse que “é pertinente observar que, embora o
artigo 26 esteja localizado no capítulo III  da Convenção, intitulado ‘Direitos Econômicos, Sociais e Culturais’,
encontra-se também na Parte I  desse instrumento,  intitulada ‘Deveres dos Estados e Direitos Protegidos’  e,
consequentemente,  está sujeito  às obrigações gerais  contidas nos artigos 1.1 e 2 assinalados no Capítulo  I
(intitulado ‘Enumeração de Deveres’), bem como estão os artigos 3 a 25, destacados no Capítulo II (intitulado
‘Direitos Civis e Políticos’)”. Corte IDH. Caso Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”)
Vs. Peru. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de julho de 2009. Série C Nº. 198, par.
100.
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[...U]m núcleo mínimo de obrigações para assegurar a satisfação de níveis mínimos essenciais de
cada um dos direitos é incumbência de cada Estado-Parte. Assim, por exemplo, um Estado-Parte
em que qualquer número significativo de indivíduos é privado de gêneros alimentícios essenciais,
de cuidados essenciais de saúde, de abrigo e habitação básicos ou das mais básicas formas de
educação está, à primeira vista, falhando para desincumbir-se de suas obrigações em relação ao
Pacto. [...A]té onde os recursos disponíveis são demonstravelmente inadequados, a obrigação do
Estado-Parte permanece no sentido de se esforçar para assegurar o mais amplo gozo possível de
direitos relevantes de acordo com as circunstâncias predominantes. Além disso, as obrigações
para monitorar a extensão da realização, ou mais especialmente da não realização, de direitos
econômicos, sociais e culturais e para planejar estratégias e programas para promoção desses
direitos, não são de modo algum eliminadas como resultado das restrições de recursos. [...A]té
em tempos de severas restrições de recursos, [...] os membros vulneráveis da sociedade podem
e de fato devem ser protegidos [...]562.

78. Posteriormente,  o  Comitê  DESC  assinalou  em  sua  Observação  Geral  Nº.  12,
referente ao direito à alimentação,  obrigações as quais entendeu que regem "qualquer
direito  humano"563.  Reiterou  essas  obrigações  posteriormente  de  forma  mais  precisa.
Assim,  na  Observação  Geral  Nº.  14,  referente  ao  direito  ao  melhor  estado  de  saúde
possível de atingir, o Comitê DESC expôs: 

Tal  como  qualquer  outro  direito  humano,  o  direito  à  saúde  impõe  três  tipos  ou  níveis  de
obrigações aos Estados-Partes: as obrigações de  respeitar, de proteger e  de realizar.  Por um
lado, a obrigação de realizar incorpora as obrigações de facilitar,  providenciar  e promover. A
obrigação de respeitar requer que os Estados não adotem medidas de nenhum tipo que tenham
como resultado impedir esse acesso [...].  A obrigação de  proteger requer que o Estado Parte
adote medidas para assegurar que as empresas ou os particulares não privem as pessoas do
acesso [ao direito]. Por último, a obrigação de realizar requer que os Estados adotem medidas
apropriadas  de  caráter  legislativo,  administrativo,  orçamental,  judicial  e  promocional,  entre
outras,  para  a  plena  realização  do  direito  [...].  A  obrigação  de  realizar (facilitar)  exige  aos
Estados-Partes que adotem, entre outras, medidas positivas que permitam e prestem assistência
aos  indivíduos  e  às  comunidades  para  que  satisfaçam o  direito  [...].  Os  Estados-Partes  são
também obrigados a realizar (facilitar) um direito concreto do Pacto cada vez que um indivíduo
ou grupo não possa, por razões alheias à sua vontade, pôr em prática o direito por si mesmo com
os meios à sua disposição.  A obrigação de  realizar (promover) o  direito  [....]  requer que os
Estados-Partes realizem ações que criem, mantenham e restabeleçam [o gozo do direito] da
população564. 

79. Nessa ocasião,  o Comitê  DESC reiterou o que  havia  expressado na Observação
Geral Nº. 3. "que os Estados-Partes têm a obrigação básica de assegurar a satisfação de,

562  Comitê DESC. Observação Geral Nº. 3. A natureza das obrigações dos Estados-Partes (artigo 2,
parágrafo 1 do Pacto). Quinta sessão (1990), pars. 1, 2, 9, 10, 11 e 12. 

563  Na Observação Geral Nº. 12, afirmou que em relação a "qualquer direito humano", "as obrigações de
respeitar,  de proteger e de realizar"  são relevantes.  Por um lado,  a obrigação de realizar  incorpora tanto a
obrigação de facilitar como a obrigação de providenciar. A obrigação de respeitar [...] requer que os Estados não
adotem medidas de nenhum tipo que tenham como resultado impedir o acesso [ao bem protegido pelo direito]. A
obrigação  de  proteger  requer  que  o  Estado-Parte  adote  medidas  para  assegurar  que  as  empresas  ou  os
particulares não privem as pessoas do [mencionado] acesso [...]. A obrigação de realizar (facilitar) significa que o
Estado deve procurar iniciar atividades com o objetivo de fortalecer o acesso e a utilização por parte da população
dos recursos e meios que assegurem [o gozo do direito]. Por último, quando um indivíduo ou grupo é incapaz, por
razões que escapem ao seu controle, de desfrutar do direito [em questão] pelos meios ao seu alcance, os Estados
têm a obrigação de realizar (proporcionar) esse direito diretamente”. Cf. Comitê DESC. Observação Geral Nº. 12.
O direito a uma alimentação adequada (artigo 11). 20ª sessão (1999), par. 15.

564  Comitê DESC. Observação Geral Nº. 14. O direito ao melhor estado de saúde possível de atingir
(artigo 12). 22ª sessão (2000), pars. 33 e 37.  
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pelo menos, níveis essenciais mínimos de cada um dos direitos enunciados no Pacto", e
entendeu que "em conformidade com o artigo 12 [do PIDESC, referente ao direito de todas
as pessoas ao melhor estado de saúde física e mental possível de atingir] figuram, no
mínimo, [inter alia, a]ssegurar o acesso a abrigo, alojamento e condições sanitárias básicos
e a um fornecimento adequado de água limpa e potável"565. 

80. Na mesma Observação Geral, o Comitê DESC destacou como o descumprimento dos
deveres acima gera "violações" ao direito566. Em particular, por ser relevante para o caso,
deve-se notar que este advertiu que "as violações da obrigação de proteger advêm da
falha de um Estado em tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar pessoas, no
âmbito da sua jurisdição, de infrações do direito à saúde por terceiros”567. Compreendo que
esta afirmação é relevante, por analogia, em relação a outros direitos. 

81. Contudo, se for observado, o regime obrigatório apontado pelo Comitê DESC não
difere, salvo clarificações e diferenças terminológicas, do regime estabelecido pelos artigos
1.1 e 2 da Convenção, que estabelecem os deveres de "respeitar", "garantir" e "adotar [...]
medidas legislativas ou outras [...] para garantir" os direitos.  

82. Com relação ao artigo 1.1, a Corte declarou que "é uma norma de caráter geral cujo
conteúdo se estende a todas as disposições do tratado e dispõe a obrigação dos Estados-
Partes  de  respeitar  e  garantir  o  pleno  e  livre  exercício  dos  direitos  e  liberdades  nela
reconhecidos, 'sem qualquer tipo de discriminação'"568 (ênfase adicionada). Expressou que:

em aplicação do artigo 1.1 da Convenção, os Estados têm a obrigação erga omnes de respeitar e
assegurar  as  normas de  proteção,  bem como assegurar  a efetividade  dos direitos  humanos.
Consequentemente,  os  Estados  comprometem-se  não  só  a  respeitar  os  direitos  e  liberdades
reconhecidos por esta (obrigação negativa), mas também a tomar todas as medidas adequadas
para garanti-los (obrigação positiva). Neste sentido, a Corte estabeleceu que não basta que os
Estados se abstenham de violar direitos, mas é imperativo que adotem medidas positivas que
possam ser determinadas em função das necessidades particulares de proteção do sujeito do
direito, quer por sua condição pessoal ou pela situação específica em que se encontra569.

565  Comitê DESC. Observação Geral Nº. 14. O direito ao melhor estado de saúde possível de atingir (artigo
12). 22ª sessão (2000), par. 43. 

566  Cf. Comitê DESC. Observação Geral Nº. 14. O direito ao melhor estado de saúde possível de atingir
(artigo 12). 22ª sessão (2000), par. 46 a 52. 

567  Comitê DESC. Observação Geral Nº. 14. O direito ao melhor estado de saúde possível de atingir (artigo
12). 22ª sessão (2000), par. 51.

568  A  Corte  recordou  o  exposto  com base  nos  seus  próprios  precedentes,  acrescentando  que
"qualquer tratamento que possa ser considerado discriminatório  em relação ao exercício de qualquer um dos
direitos garantidos pela Convenção é, por si só, incompatível com a mesma, independentemente da origem ou
forma que assuma. O não cumprimento por parte do Estado, mediante qualquer tratamento discriminatório, da
sua obrigação geral de respeitar e garantir os direitos humanos, lhe gera responsabilidade internacional. É por
isso que existe um vínculo indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e o princípio
de  igualdade  e  não  discriminação”.  Corte  IDH.  Caso  Flor  Freire  Vs.  Equador.  Exceção  Preliminar,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2016. Série C Nº. 315, par. 111. 

569  Corte IDH.  Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador.  Exceções Preliminares,  Mérito,  Reparações e
Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015. Série C Nº. 298, par. 168. Vale acrescentar que, desde seus
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83. Resulta  do  exposto  que  o  sentido  de  "respeito"  se  assemelha  à  concepção  da
expressão por parte do Comitê DESC e também que um aspecto da obrigação de garantia
é o dever estatal de "prevenir" violações de direitos por indivíduos, o que tem pontos de
contato com o dever de "proteger" apontado pelo Comitê DESC. Note-se que em relação ao
dever de prevenção, o parágrafo 181 da Sentença, que serviu de base para o proferimento
deste voto manifesta, com base nos precedentes do Tribunal, que "derivam [d]o artigo 1.1.
da  Convenção  deveres  especiais,  determináveis  de  acordo  com  as  necessidades
particulares  de  proteção  do  titular  do  direito,  seja  pela  sua  condição  pessoal  ou  pela
situação específica em que se encontra. Assim, a obrigação de garantia dá origem a um
dever de meio ou de comportamento, e não de resultado, de evitar que particulares violem
bens protegidos por direitos consagrados no tratado”570.

84. Sobre o artigo 2 da Convenção Americana, a Corte IDH declarou que "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"571, e que:

esta norma impõe aos Estados Partes a obrigação geral de adequar seu direito interno às normas
da  própria  Convenção,  a  fim  de  garantir  e  efetivar  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades
reconhecidos na Convenção. A Corte considerou que tal adequação implica a adoção de medidas
em  duas  vertentes,  a  saber:  a)  a  emissão  de  normas  e  o  desenvolvimento  de  práticas
conducentes à observância efetiva dessas garantias; e b) a supressão de normas e práticas de
qualquer natureza que violem as garantias previstas na Convenção, quer porque não reconheçam
esses  direitos  ou  liberdades  ou  porque  impeçam  o  seu  exercício.  [...]  Como  este  Tribunal
salientou [...],  as disposições de direito interno adotadas para esse efeito devem ser efetivas
(princípio do  effet utile), o que significa que é obrigação do Estado consagrar e adotar em seu
ordenamento jurídico todas as medidas necessárias para que o estabelecido na Convenção seja
de fato cumprido e posto em prática572. 

85. Do  que  foi  dito,  conclui-se  que  não  há  diferença  substancial  entre  o  regime
obrigatório previsto na Convenção Americana, entendido como o seguido pela Corte IDH, e
o estabelecido pelo Comitê DESC em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais

primeiros pronunciamentos, a Corte entendeu o dever de garantia em sentido amplo como uma "obrigação [que]
implica o dever dos Estados-Partes de organizar todo o aparato governamental e, em geral, todas as estruturas
por  meio  das  quais  se  manifesta  o  exercício  do  poder  público,  de  modo  que  sejam capazes  de  assegurar
legalmente o livre e pleno exercício dos direitos humanos. [...] A obrigação de garantir o livre e pleno exercício
dos  direitos  humanos  não  se  esgota  com  a  existência  de  uma  ordem  normativa  destinada  a  viabilizar  o
cumprimento dessa obrigação, mas compartilha de uma conduta governamental que assegure a existência, de
fato,  de  uma garantia  eficaz  do  livre  e  pleno  exercício  dos  direitos  humanos”.  Corte  IDH.  Caso  Velásquez
Rodríguez Vs. Honduras. Mérito. Sentença de 29 de julho de 1988. Série C Nº. 4, pars. 166 e 167. 

570  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 181. 

571 Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
31 de agosto de 2016. Série C Nº. 315, par. 139. 

572  Corte  IDH.  Caso  de  pessoas  dominicanas  e  haitianas  expulsas  Vs.  República  Dominicana.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de agosto de 2014. Série C Nº. 282, pars.
270 e 271. A Corte baseou-se no que foi exposto nesses parágrafos em precedentes do Tribunal. 
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reconhecidos  no  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais.
Compreendo que, uma vez que os artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana se aplicam a
todos os direitos referidos no tratado, esse regime obrigatório é relevante em relação aos
direitos previstos no artigo 26 do Pacto de San José, entre os quais se encontra o direito à
moradia. 

86. Assim sendo, coloca-se a questão do efeito que o artigo 26 (semelhante ao artigo
2.1  do  Pacto)  tem  sobre  o  dever  de  "adotar  providências"  para  "alcançar
progressivamente" a "plena efetividade" dos direitos correspondentes. 

87. Entendo que a diferença entre  os direitos listados  como "civis  e  políticos"  e os
catalogados como "econômicos, sociais e culturais" não está na natureza das obrigações
correspondentes,  em sua justicibilidade  ou relacionada à competência  do Tribunal573.  A
diferença é que, em certos aspectos e circunstâncias, a realização da "plena efetividade"
dos direitos econômicos, sociais e culturais não é imediatamente exigível pelos Estados no
momento  em que  o  tratado  entra  em vigor,  e  pode  validamente  estar  sujeita  a  uma
"realizaçã[o] progressiva". Pelo contrário, é imediatamente exigível a "plena efetividade"
dos direitos previstos nos artigos 3 e 25 da Convenção Americana574. 

88. Cabe recordar  o que o Comitê  DESC assinalou em sua Observação Geral  Nº. 3
(supra, par. 77): "o conceito de progressiva realização constitui  um reconhecimento do
fato de que a plena realização de direitos econômicos, sociais e culturais não é possível de
ser alcançada num curto espaço de tempo", e portanto há uma diferença em relação ao
restante dos direitos, na medida em que, sem prejuízo do fato de que na situação factual
dada  em  um  Estado  esses  direitos  não  possam  ser  plenamente  satisfeitos,  há  uma
"obrigação imediata de respeitá[-los] e garanti[-los]" plenamente (ênfase adicionada). 

89. Assim, em relação aos chamados direitos econômicos, sociais e culturais, ainda que
sejam aplicáveis às mesmas obrigações que aos chamados direitos civis e políticos, um
Estado poderia  argumentar  de forma válida que certos aspectos do conteúdo daqueles
direitos ainda não estão, em dado momento, plenamente efetivos e, de acordo com as
circunstâncias do caso, evitar declarar sua responsabilidade. O oposto também ocorre com
os direitos civis e políticos, em relação aos quais, independentemente da situação factual
existente em um país num dado momento, o Estado não poderá, em nenhum caso, fugir à

573  
Nesse  sentido,  já  assinalei  anteriormente  que  "é  importante  enfatizar  que  todos  os  direitos  têm  facetas
prestacionais  e não prestacionais.  Ou seja, estabelecer a característica dos direitos prestacionais  apenas aos
direitos sociais não parece ser uma resposta viável nos tempos atuais e pareceria um equívoco ou um "erro
categórico", como foi apontado pela própria Corte Constitucional da Colômbia na sentença T-760 de 2008.  Cf.
Corte Constitucional da Colômbia, Sentença T-760 de 2008 (Magistrado Relator: Manuel José Cepeda Espinosa),
par. 3.3.5. Veja-se: Voto Concorrente a respeito da Sentença da Corte no  caso Suárez Peralta Vs. Equador.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261, par. 78 e
nota de rodapé 141.  

574  A afirmação anterior não implica um desconhecimento de que ambos os tipos de direitos têm,
em maior  ou  menor  grau,  encargos  positivos  (obrigações  de  garantia)  e  encargos  negativos  (obrigação  de
respeitar) quanto ao seu cumprimento. 
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sua  responsabilidade  com  o  argumento  de  que  ainda  não  pôde  alcançar  a  plena
efetividade575. 

90. No  entanto,  tal  não  priva  de  modo  nenhum  os  direitos  econômicos,  sociais  e
culturais da possibilidade de que sua observância seja analisada judicialmente. A partir de
sua  competência  e  das  obrigações  estabelecidas  nos  artigos  1.1,  2  e  26,  o  Tribunal
Interamericano pode examinar a observância das mesmas. 

91. Se for o caso, caberá à Corte IDH, dependendo das circunstâncias que examinar,
das provas e dos argumentos que lhe forem apresentados, determinar se é válido eximir
um Estado da responsabilidade com base no fato de que, em relação a certos aspectos
relacionados  a  um direito,  a  "plena  efetividade"  não  é  alcançada  em um determinado
momento. Mas a diferença referida entre os diferentes direitos, exclusivamente limitada à
obtenção da sua "plena eficácia", não implica de modo algum que qualquer um dos direitos
ou obrigações regulados pela Convenção se encontre excluído a priori da possibilidade de
ser examinado pelo Tribunal no âmbito da sua competência contenciosa. 

92. É  por  esta  razão  que,  como  já  adverti  anteriormente,  "os  elementos  de
'progressividade'  e de 'recursos disponíveis'  referidos [no artigo 26 da Convenção] não
podem ser  configurados  como  condicionantes  normativos  para  a  justicibilidade  desses
direitos"576. Como adverti na mesma ocasião, tais elementos são, em todo caso, "aspectos
[da]  implementação"  dos  direitos.  Podem,  em  qualquer  caso,  ser  relevantes  para  a
determinação da responsabilidade do Estado577. 

575  Assim,  por  exemplo,  em  relação  ao  casoVéliz  Franco  e  outros  Vs. Guatemala,  diante  do
argumento  do  Estado  sobre  os  direitos  às  garantias  judiciais  e  à  proteção  judicial,  de  que  não  poderia  ser
responsabilizado por omissões no momento dos fatos, que corrigiu anos depois, a Corte declarou que "[q]uanto
aos supostos impedimentos para realizar certas diligências adequadamente no momento dos fatos [...] o Estado
não pode se desculpar pelo descumprimento de sua obrigação de investigar com a devida diligência porque no
momento dos fatos não existia normativa, procedimentos ou medidas para realizar adequadamente as diligências
investigativas iniciais em conformidade com as normas do direito internacional decorrentes de tratados aplicáveis
e vigentes no momento dos fatos”. Especificamente, como se afirma no parágrafo 171 da respectiva Sentença, o
Estado  havia  declarado  "que,  'na  época  dos  fatos,  as  provas  que  eram feitas  nos  cadáveres  de  homens  e
mulheres eram realizadas de acordo com os procedimentos exigidos pelos procuradores ou juízes na época e de
acordo com [suas] possibilidades', [e que] 'com o passar do tempo, o Estado foi reparando essas falhas durante a
última década, adotando uma série  de medidas que hoje tornam mais  uniforme e adequada a diligência  da
remoção do  corpo  e  o  modo [da]  coleta  de  evidências'  e  portanto  [que]  não  p[odia]  ser  imputado  com a
responsabilidade internacional pela 'omissão de provas que podem ser realizadas [a]penas pelo Instituto Nacional
de Ciências Forenses', criado no ano de 2007. O Estado explicou que, 'no momento dos acontecimentos [do caso,
em dezembro de 2001], não havia legislação ou procedimentos específicos para os casos de violência contra as
mulheres,  apenas  após  os  mesmos  [em dezembro  de  2012]'".  Corte  IDH.  Caso  Véliz  Franco  e  outros  Vs.
Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de maio de 2014. Série C Nº.
277, pars. 171 e 180. 

576  Voto  Concorrente  a  respeito  da  Sentença  da  Corte  no  Caso  Suárez  Peralta  Vs. Equador.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261, par. 7. 

577  No entanto, isso não impede que se não houver "plena efetividade" de qualquer direito em um
Estado, seja ele econômico, político, cultural, civil ou social, esse Estado deverá adotar ações para alcançar esse
objetivo. Isso é contemplado, inclusive, na própria Convenção, cujo artigo 41, sem distinguir tipos de direitos,
expressa  como  "função  principal"  da  Comissão  Interamericana  "formular  recomendações  aos  governos  dos
Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos
direitos humanos" (ênfase adicionada). O acima exposto, no entanto, não afeta o regime normativo estabelecido
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93. Portanto, entendo que as obrigações estatais são essencialmente as mesmas em
relação a qualquer direito recepcionado nos artigos 3 a 26 da Convenção Americana. Desse
modo, e dado que, como já foi exposto, a Corte IDH tem competência em relação ao artigo
26  mencionado,  todos  os  direitos  são  justiciáveis  e  as  violações  destes  podem  ser
determinadas pelo Tribunal Interamericano no âmbito de sua competência contenciosa. 

C.2. Particularidades relacionadas ao deslocamento forçado

94. Há bases para inferir que, no âmbito do deslocamento forçado, os deveres estatais
relativos ao direito à moradia adquirem uma nuance específica. 

95. Nesse quesito, pode ser mencionada a relevância dos "Princípios Orientadores do
Deslocamento Interno", adotados no âmbito das Nações Unidas578. O primeiro inciso do
Princípio  6 declara que "[t]odo o ser humano tem o direito  de ser  protegido contra o
deslocamento arbitrário da sua casa ou do seu local de residência habitual”. Além disso,
em seus incisos 1 e 2, o Princípio 18 estabelece que "os deslocados internos têm o direito a
um padrão adequado de vida" e que "no mínimo, [i]ndependentemente das circunstâncias,
e  sem  discriminação,  as  autoridades  competentes  deverão  fornecer  aos  deslocados
internos e assegurar o acesso seguro a: [...] abrigo básico e habitação". Por outro lado, é
pertinente citar os incisos 1 e 3 do Princípio 21, que afirmam que "[n]inguém deve ser
arbitrariamente  privado  da  sua  propriedade  e  bens"  e  que  "a  propriedade  e  os  bens
deixados  pelos  deslocados  internos  no  ato  da  fuga  devem  [s]er  protegidos  contra  a
destruição e apropriação, ocupação ou uso arbitrário ou ilegal"579.

em relação às obrigações e responsabilidades dos Estados. É certo que a própria Convenção assume que pode ser
necessário avançar na adoção de medidas com respeito à observância de todos os direitos humanos; isso não
poderia ser diferente, já que o contrário implicaria uma ficção: é um fato que a "plena satisfação" dos direitos não
é uma situação dada  a priori, e que ações estatais serão sempre necessárias para avançar rumo à realização
desse objetivo. No entanto, o artigo 26 compõe a Parte I do tratado, que trata dos "Deveres dos Estados e dos
Direitos Protegidos", e o artigo 41 compõe a Parte II, chamada “Meios de Proteção”, e faz alusão às funções da
Comissão Interamericana de "promover a observância e a defesa dos direitos humanos", não às suas funções de
tramitar petições ou comunicações, que são reguladas nos artigos 44 a 51. Assim, o reconhecimento implícito na
Convenção de que poderá ser necessário adotar medidas para promover todos os direitos não afeta o regime de
obrigações e de responsabilidade referente aos direitos plasmados nos artigos 3 a 25 do Tratado; sua plena
efetividade  é  exigível,  inclusive  judicialmente,  imediatamente  após  a  entrada  em vigor  do  tratado.  Deve-se
também notar que o termo "progressiv[o]" no artigo 41 da Convenção se refere às "medidas" a serem adotadas e
que o artigo 26 se refere à "realização" da "plena efetividade" dos direitos.

578 Conselho Econômico e Social. Comissão de Direitos Humanos. 54ª sessão. Direitos humanos, Êxodos em
massa e pessoas deslocadas. Relatório do Representante do Secretário-Geral, Sr. Francis M. Deng, apresentado
em conformidade  com a  Resolução  1997/39  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Princípios  Orientadores  do
Deslocamento Interno. 11 de fevereiro de 1998. E/CN.4/1998/53/Add.2 O texto esclarece que, para efeitos do
mesmo, "os deslocados internos são pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir ou abandonar
seus lares ou seus locais de residência habituais, particularmente em consequência de, ou com vista a evitar, os
efeitos dos conflitos armados, situações de violência generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades
humanas  ou  naturais,  e  que  não  tenham atravessado  uma fronteira  internacionalmente  reconhecida  de  um
Estado".

579  Em relação ao documento mencionado, a Organização dos Estados Americanos, por meio de sua
Assembleia Geral, “[i]nst[ou] os Estados Membros a que avaliem a conveniência de incorporar a sua legislação
nacional  e  utilizar  os  Princípios  Orientadores  do  Deslocamento  Interno,  elaborados  pelo  Representante  do
Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a questão dos deslocados internos, na elaboração e implementação de
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96. Outro documento relevante das Nações Unidas é o denominado “Princípios sobre a
restituição  das  moradias  e  do  patrimônio  dos  refugiados  e  pessoas  deslocadas”580.  O
parágrafo 8, que se encontra na seção III, denominada "Princípios Gerais",  afirma que
"Toda pessoa tem direito à moradia adequada" e que "os Estados devem tomar medidas
positivas para melhorar a situação dos refugiados e deslocados que não têm moradias
adequadas". O parágrafo 5, que se encontra na mesma seção, declara que “[t]oda pessoa
tem direito a ser protegida de ser deslocada arbitrariamente de seu lar, de suas terras ou
de seu local de residência habitual. [...] Os Estados adotarão medidas para assegurar que
ninguém seja submetido ao deslocamento por agentes estatais ou não estatais. Os Estados
velarão também no sentido de que os indivíduos, as empresas e outras entidades sob a
sua jurisdição legal  ou controle efetivo se abstenham de realizar deslocamentos ou de
participar deles de qualquer outra forma". 

97. Por outro lado, o segundo ponto do documento afirma que "o direito à restituição
das moradias, das terras e do patrimônio é um direito em si mesmo e é independente de
que se efetive ou não o regresso dos refugiados e das pessoas deslocadas que tenham este
direito". Também assinala que o direito se refere a "moradias", "terras" e "patrimônio" que
"tenham sido  arbitrariamente  ou ilegalmente  privados",  e  que  pode  ser  satisfeito  pela
"restitui[ção]" ou pela "indeni[zação]", por esclarecer que "[os] Estados darão manifesta
prioridade ao direito de restituição". 

D. Corolário: o   direito à moradia   contido no artigo 26 do Pacto de San José  

planos, políticas e programas de apoio e proteção às pessoas deslocadas e, em conformidade com o Direito
Internacional, às […] necessidades específicas de[, entre outros grupos,] crianças, mulheres” e a "que considerem
adotar e implementar em seu ordenamento interno os Princípios Orientadores do Deslocamento Interno, os quais
refletem aspectos da normativa internacional de direitos humanos e o direito internacional humanitário” (AG/RES.
2277 (XXXVII-O/07). Deslocados internos. Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 5 de junho de 2007,
pontos 1 e 3. No mesmo sentido, já o tinha feito antes, e também em termos semelhantes o efetuou com
posterioridade:  cf. AG/RES.  2055  (XXXIV-O/04).  Deslocados  Internos.  Aprovada  na  quarta  sessão  plenária,
realizada em 8 de junho de 2004; AG/RES. 2140 (XXXV-O/05). Deslocados internos. Aprovada na quarta sessão
plenária,  realizada em 7 de junho de 2005; AG/RES. 2229 (XXXVI-O/06). Deslocados internos. Aprovada na
quarta sessão plenária, realizada em 6 de junho de 2006; AG/RES. 2417 (XXXVIII-O/08). Deslocados Internos.
Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 3 de junho de 2008; AG/RES. 2508 (XXXIX-O/09). Deslocados
Internos. Aprovada na quarta sessão plenária,  realizada em 4 de junho de 2009; AG/RES. 2578 (XL-O/10).
Deslocados Internos. Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 8 de junho de 2010; AG/RES. 2667 (XLI-
O/11). Deslocados Internos. Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 7 de junho de 2011; AG/RES.
2716 (XLII-O/12). Deslocados Internos. Aprovada na segunda sessão plenária, realizada em 4 de junho de 2012,
e AG/RES. 2850 (XLIV-O/14). Deslocados Internos. Aprovada na segunda reunião plenária, realizada em 4 de
junho de 2014.)

580 Conselho Econômico e Social. Comissão de Direitos Humanos. Subcomissão de Promoção e Proteção dos
Direitos Humanos. 57ª sessão. Restituição de moradias e de patrimônio por ocasião do regresso dos refugiados e
deslocados  internos.   Relatório  definitivo  do  Relator  Especial,  Sr.  Paulo  Sergio  Pinheiro.  Princípios  sobre  a
restituição  das  moradias  e do  patrimônio  dos refugiados  e pessoas deslocadas.  28 de  junho de  2005. Doc.
E/CN.4/Sub.2/2005/17. O texto indica expressamente, no parágrafo 1.2, que “os Princípios sobre a restituição das
moradias e do patrimônio dos refugiados e das pessoas deslocadas aplicam-se igualmente a todos os refugiados,
deslocados internos e demais pessoas deslocadas que se encontrem em situações semelhantes e tenham fugido
do seu país, mas que talvez não possam ser abrangidas na definição legal de refugiado [...], que tenham sido
arbitrariamente ou ilegalmente privados de seus lares, terras, bens ou locais de residência habitual anteriores,
independentemente da natureza do deslocamento ou das circunstâncias que lhe deram origem". 
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98. Como se tinha mencionado, o direito à moradia não se encontra no Protocolo
de San Salvador (supra pars. 5, 28 e 54). Isso parece criar uma desproteção, uma vez que
é percebido como um direito ausente nos instrumentos interamericanos. 

99. Essa desproteção é evidente. Com efeito, a Carta da OEA, reformada pelo Protocolo
de Buenos Aires,  contém de fato uma disposição  a partir  da qual  o  direito  à moradia
adequada pode ser derivado. Com efeito, o artigo 34.k dispõe que: 

Os Estados membros convêm em que a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza
crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de seus
povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre outros, objetivos básicos
do  desenvolvimento  integral.  Para  alcançá-los  convêm,  da  mesma  forma,  em  dedicar  seus
maiores esforços à consecução das seguintes metas básicas:

[…]

k) Habitação adequada para todos os setores da população.

100. Esta disposição não pode ser lida isoladamente, e sim em relação ao artigo 26 do
Pacto de San José nos termos que tentei explicitar no presente voto fundamentado. Como
expressei (supra pars. 8 a 40); tal disposição trata de “direitos” que “derivam” das normas
“econômicas,  sociais  e  sobre  educação,  ciência  e  cultura”,  contidas  na  Carta”.  Daí  a
necessidade de que a Corte IDH analise, caso a caso, quais são os direitos derivados da
Carta da OEA.

101. Ademais, não pode passar inadvertido que, em seu artigo XI, a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem581 estabelece o seguinte quanto à saúde:
“Toda pessoa tem direito a que a sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e
sociais, relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos, correspondentes ao
nível permitido dos recursos públicos e os da coletividade” (grifo adicionado)582. 

581  
Aprovada na Nona Conferência Internacional Americana em 1948. Conforme assinalei no parágrafo 63 do

voto  fundamentado  emitido  em  relação  à  Sentença  sobre  o  caso Suárez  Peralta  Vs.  Equador.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261), “[s]obre a possível
integração da Carta da OEA com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, é pertinente levar
em conta o Parecer Consultivo OC-10/89 ‘Interpretação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem no âmbito do artigo 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 14 de julho de 1989,
especialmente seus parágrafos 43 e 45: ‘43. Pode-se considerar então que, na forma de interpretação autorizada,
os Estados Membros compreendem que a Declaração contém e define aqueles direitos humanos essenciais aos
quais a Carta de refere; de forma que a Carta da Organização em matéria de direitos humanos não pode ser
interpretada  e  aplicada  sem  integrar  as  normas  pertinentes  a  ela  com  as  correspondentes  disposições  da
Declaração, como é a prática seguida pelos órgãos da OEA. […] 45. Para os Estados Membros da Organização, a
Declaração é o texto que determina quais são os direitos humanos a que se refere a Carta. Por outra parte, os
artigos 1.2.b) e 20 do Estatuto da Comissão definem, igualmente,  a competência da mesma a respeito  dos
direitos humanos estabelecidos na Declaração. Ou seja, para estes Estados a Declaração Americana constitui, no
pertinente e em relação à Carta da Organização, uma fonte de obrigações internacionais’”.

582  Note-se que o texto da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem incorpora a
moradia como um de vários outros elementos, tais como alimentação e vestuário, em uma mesma disposição. É
semelhante,  nesse  sentido,  ao  artigo  11,  parágrafo  1,  do  Pacto  Internacional  sobre os Direitos  Econômicos,
Sociais e Culturais, por meio do qual os Estados Partes "reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida
adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim
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102. De modo algum poderia alegar-se que o entendimento efetuado aqui implica
uma modificação, em termos de interpretação, da Carta da OEA. Não se trata de fazer com
que o texto da Carta diga o que não diz, e entender que é a própria Carta que estabelece
um "direito". Pelo contrário, o que está sendo interpretado aqui é o texto do Pacto de San
José, afirmando que o artigo 26 compreende o direito à moradia. Não se trata de sustentar
que os direitos "estão" consagrados na Carta da OEA, e sim que, em conformidade com o
disposto no artigo 26 da Convenção, a Carta deve ser utilizada para determinar os direitos
abrangidos pelo Pacto de San José. A base normativa em que se encontram os direitos é a
Convenção Americana; a Carta da OEA acaba sendo, por mandato do Pacto de San José,
um texto  a  ser  usado  para  elucidar  (para  "derivar")  os  direitos  econômicos,  sociais  e
culturais compreendidos neste tratado. 

103. Por  outro  lado,  quanto  a  se  o  direito  à  moradia,  assim  entendido,
proporciona uma base normativa suficiente  para apreciar  o seu conteúdo e determinar
obrigações,  entendo  que  sim  nos  termos  anteriormente  analisados.  Isto,  porque  esse
direito,  como  outros  igualmente  consagrados  na  Convenção  Americana,  deve  estar
relacionado com as obrigações gerais estabelecidas nos artigos 1.1 e 2 do Pacto de San
José; e, além disso,  como a Corte IDH tem feito  habitualmente,  é possível  recorrer  a
outros  instrumentos  para  interpretar  o  conteúdo  dos  direitos  contidos  na  Convenção
Americana583. 

104. Em qualquer caso, é uma característica própria do direito internacional dos
direitos humanos que suas normas sejam sucintas e não forneçam uma regulamentação
detalhada  de  seu  conteúdo.  Esta  característica  não  as  priva,  de  forma  alguma,  de
operabilidade ou de justicibilidade. Em todo caso, a situação não é diferente daquela que
permitiu  à  Corte  IDH  pronunciar-se  sobre  direitos  e  obrigações  que  não  estão
expressamente consagrados no tratado, mas que ela entendeu que se derivam de suas
normas. 

105. Assim,  por  exemplo,  a  Corte  IDH pronunciou-se  a  respeito  do  "direito  à
identidade",  sem  que  a  palavra  "identidade"  possa  ser  encontrada  na  Convenção
Americana584; também se pronunciou sobre o "direito à verdade", que não está expresso na

como  uma  melhoria  contínua  de  suas  condições  de  vida".  Esta  norma  permitiu  ao  Comitê  dos  Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais pronunciar-se sobre o direito a uma moradia adequada –  Cf. sua Observação
geral Nº. 4: O direito a uma moradia adequada (parágrafo 1 do artículo 11 do Pacto).

583 Assim, por exemplo, como em outras ocasiões, em relação ao caso Família Pacheco Tineo Vs. Bolívia, ao
entender o artigo 19 da Convenção, que se refere aos "[d]ireitos da [c]riança", a Corte IDH declarou que essa
norma  devia  ser  interpretada  "à  luz  do  corpus  juris  internacional  de  proteção  dos  meninos  e  meninas",
expressando que "este corpus juris deve servir para definir o conteúdo e os alcances das obrigações assumidas
pelo Estado ao analisar os direitos dos meninos e meninas", razão pela qual considerou relevante levar em conta
a  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Criança.  Corte  IDH.  Caso  Família  Pacheco  Tineo  Vs.  Bolívia. Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2013. Série C Nº. 272, pars. 216,
217 e 219. 

584  Reitero a este respeito o que foi expresso no parágrafo 54 de meu Voto Concorrente a respeito
da Sentença da Corte no Caso Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261: "De forma semelhante, no Caso Gelman Vs. Uruguai, a Corte
desenvolveu o chamado direito à identidade (que não está expressamente contemplado na Convenção Americana)
com base no artigo 8 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que estabelece que esse direito compreende,
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Convenção585; ou "o direito à consulta" no caso dos povos indígenas e tribais586. Além disso,
a jurisprudência sobre a "obrigação de investigar" é extensa, constante e detalhada, sendo
que  a  palavra  "investigar"  não  se  encontra  explicitamente  em  nenhuma  norma  do
tratado587.

IV. A VIOLAÇÃO DO DIREITO À MORADIA COM FUNDAMENTO 
NO INÍCIO IURA NOVIT CURIA

106. No  presente  caso,  nem  os  representantes  das  vítimas  nem  a  Comissão
Interamericana alegaram explicitamente a violação do artigo 26 da Convenção Americana.
No entanto, o Tribunal Interamericana tem aplicado reiteradamente o princípio iura novit
curia, que pode ser validamente invocado em casos como o analisado, especialmente se
levarmos em consideração que de fato há alegações sobre a violação da moradia, o que foi
inclusive avaliado pela Corte IDH nas reparações.

107. Em outra ocasião, afirmei que "a ausência de uma invocação expressa da violação
de  um  direito  ou  liberdade  não  impede  que  ela  possa  ser  analisada  pelo  Tribunal
Interamericano em virtude do princípio geral de direito  iura novit curia  ‘do qual se valeu
reiteradamente a jurisprudência internacional [entendendo-o] no sentido de que o julgador
tem a faculdade e inclusive o dever de aplicar as disposições jurídicas pertinentes em uma
causa, mesmo quando as partes não as invoquem expressamente588"; e expliquei como "a

entre outros, o direito à nacionalidade, ao nome e às relações familiares. Assim, as alegadas violações dos direitos
reconhecidos pelos artigos 3, 17, 18, 19 e 20 da Convenção foram interpretadas de acordo com o corpus iuris do
direito da criança, especialmente os artigos 7, 8, 9, 11, 16 e 18 da Convenção sobre os Direitos da Criança". Cf.
Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguai. Mérito e Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011, Série C Nº. 221,
pars. 121 e 122. 

585 A Corte IDH declarou em várias ocasiões que o "direito à verdade" ou o "direito a conhecer a verdade"
foram violados. Cf. Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C Nº. 219; Caso Comunidade Camponesa de
Santa Bárbara Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de
2015. Série C Nº. 299; Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas .
Sentença de 22 de junho de 2016. Série C Nº. 314. Sobre a necessidade e viabilidade de declarar a violação
autônoma deste direito, veja-se: o Voto Concorrente que emiti no Caso Rodríguez Vera e outros (Desaparecidos
do Palácio da Justiça) Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 14 de
novembro de 2014. Série C Nº. 287.

586  Cf. Corte IDH. Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença
de 28 de novembro de 2007. Série C Nº. 172; Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador. Mérito e Reparações.
Sentença de 27 de junho de 2012. Série C Nº. 245; Caso Comunidade Garífuna de Punta Piedra e seus membros Vs.  Honduras.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C Nº. 304; Caso Comunidade Garífuna Triunfo
de la Cruz e seus membros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C Nº. 305 e Caso Povos
Kaliña e Lokono Vs. Suriname. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2015. Série C Nº.
309. 

587  Várias decisões da Corte IDH podem ser comparadas, desde sua primeira decisão de mérito.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito. Sentença de 29 de julho de 1988. Série C Nº. 4, pars.
176 e 177; até os parágrafos 279 e 280 da Sentença com que este voto converge. 

588  A citação é às seguintes sentenças:  Caso Cantos Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 28 de novembro de 2002, Série C Nº. 97, par. 58; Caso Castillo Petruzzi e outros Vs. Peru. Mérito,
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invocação deste princípio  tem sido uma prática dos tribunais  internacionais"  e que em
função  desse  princípio  "[n]ão  existe  razão  para  não  conhecer  a  possível  violação  da
garantia de um direito social, derivado do artigo 26 em relação ao artigo 1.1 do Pacto de
San José, apesar de não ser invocado expressamente por uma das partes”589. 

108. O caso oferecia  uma base fática suficiente  para analisar  a violação do direito à
moradia.  Com efeito,  o  parágrafo  259 da Sentença explica  que “está  provado que no
presente caso, após o abandono das casas pelas senhoras Rúa e Ospina e seus familiares,
as  mesmas  progressivamente  foram  desmanteladas  até  ficarem  em  ruínas  e  serem
saqueadas por parte de terceiros” 590. 

109. A esse respeito, cabe destacar que no parágrafo 107 da Sentença, como parte dos
fatos do caso analisados pela Corte IDH, lê-se que: "a senhora Rúa se viu obrigada a
deixar  a  Comuna  13  entre  24  e  26  de  junho  de  2002,  junto  com suas  filhas  e  seu
companheiro permanente. [...] Em 8 de julho de 2002 apresentou uma denúncia penal
pelo deslocamento, apontando o que havia acontecido com ela e seus familiares, na qual
também referiu que em 27 de junho de 2002 soube que sua casa tinha sido ocupada por
paramilitares  que  tinham  dito  publicamente  que  sabiam  que  se  tratava  da  casa  da
Presidente da [Junta de Ação Comunitária (JAC)], e que o imóvel tinha sido destruído de
modo progressivo. A senhora Rúa e seus familiares não retornaram ao bairro e atualmente
vivem  em  um  município  próximo  à  cidade  de  Medellín;  ela  não  pôde  retomar  suas
atividades na JAC” 591. O parágrafo 228 da Sentença também informa que a senhora Rúa e
sua família "não puderam recuperar nenhum objeto de sua casa”592.

110. O parágrafo 229 da Sentença refere o seguinte: 

em 10 de julho de 2002 [o órgão competente] certificou que a senhora Rúa perdeu sua moradia e
todos os seus pertences na quarta-feira [quando] ela "teve de mudar-se para outro lugar em
busca de segurança". A senhora Rúa solicitou sua matrícula no "Registro Único de Deslocados"

Reparações e Custas. Sentença de 30 de maio de 1999. Série C Nº. 52, par. 166, e Caso Kimel Vs. Argentina.
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de maio de 2008, Série C Nº. 177, par. 61.

589 Voto Concorrente a respeito da Sentença da Corte IDH no Caso Suárez Peralta Vs. Equador (Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C Nº. 261), pars 92 a 94.
Ademais dos precedentes citados na nota anterior, mais recentemente a Corte utilizou o princípio iura novit curia:
Cf. Caso de pessoas dominicanas e haitianas expulsas Vs. República Dominicana. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas.  Sentença de 28 de agosto de 2014. Série C N° 282, par. 305 ou  Caso Povos Kaliña e
Lokono Vs. Suriname. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2015. Série C Nº. 309, par.
126. 

590 Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs.  Colômbia. Exceção Preliminar,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 259.

591  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 107.

592 Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs.  Colômbia. Exceção Preliminar,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 228.
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em diversas oportunidades de 2002 a 2010, sem consegui-lo, mesmo quando apresentou duas
ações de tutela. No entanto, em 6 de março de 2014, a Unidade de Assistência e Reparação
Integral  às  Vítimas  revogou  decisões  anteriores  e  ordenou  que  ela  fosse  registrada  como
deslocada. Por outro lado, em 16 de abril de 2007, cinco anos após ter sido deslocada, a Ação
Social destinou uma única quantia de ajuda humanitária à senhora Rúa, por um valor de 618.000
pesos colombianos 593. 

111. Entre as consequências que a senhora Rúa manifestou pelo ocorrido, mencionou
que "sua família se viu afetada[,] expressou que ’[suas] filhas [...] não [puderam] viver
sua infância e adolescência em um ambiente seguro, [e que] agora manifestam situações
de  medo  e  insegurança  perante  qualquer  barulho  que  possam  associar  com  tiros'".
“Manuela Palacio Rúa, filha da senhora Rúa, declarou que sofreu a 'perda do espaço onde
vivi[am], desenraizamento com amigos e amigas, desenraizamento de um entorno em que
se sentia cômoda e feliz’”594.

112. O parágrafo 109 da Sentença assinala: “A senhora Ospina, em 12 de novembro de
2002, deixou o bairro com seu marido e seus três filhos", e que as próprias autoridades
judiciais, mais tarde, “estabeleceram que ela ‘se viu obrigada a se deslocar’ pelas 'ameaças
feitas contra ela por um grupo irregular’”595. Em conformidade com o parágrafo 110, em 18
de julho de 2003:

a senhora Ospina denunciou que seu marido e seu filho voltaram para proteger a casa de uma
possível  invasão dos paramilitares,  e  que em 3 de março de 2003 "membros do exército,  a
polícia,  encapuzados  e  pessoas  à  paisana  sem  identificação  as  quais  indicaram  ser  da
Procuradoria”, invadiram sua casa sem ordem judicial, espancando e ameaçando seu marido e
depois forçando-o a cavar um buraco no chão da casa, alegando que havia armas ali. A Colômbia
informou que "não existe registro sobre a invasão das autoridades do Estado". A Sra. Ospina
também denunciou que eventos semelhantes ocorreram em 6 e 11 de março de 2003, e também
em 26 e 27 de junho daquele ano, quando eles já haviam deixado a moradia e a alugado. A
moradia  da  Sra.  Ospina  foi  finalmente  destruída.  Ela  disse  que,  depois  de  estar  em outros
lugares, desde 2005 vive em outras partes de Medellín, e que "nunca quis voltar a lugares em
que pudessem identificá-[la]". Manifestou que perdeu todos os seus bens materiais 596.

113. Além disso, os parágrafos 232 a 235 da Sentença assinalam: 

232. [...] a moradia da Sra. Ospina [foi] destruída ao longo dos anos, e todos os seus bens
[foram] saqueados. Ela se viu impedida de retornar ao bairro e não quis voltar a trabalhar em
organizações sociais ou comunitárias[.] [A]tualmente vive em outro setor de Medellín. 

593  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 229. 

594  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, pars 230 e 231.

595  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 109.

596 Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs.  Colômbia. Exceção Preliminar,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 110.
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233. Em 2 de dezembro de 2003, foi negado à Sra. Luz Dary Ospina o pedido de matrícula no
"Registro  Único  de  População  Deslocada",  apresentado  antes  dessa  data;  depois,  em 13  de
fevereiro de 2004, o Coordenador da Unidade Territorial  de Bogotá da Rede de Solidariedade
Social, em resolução do recurso por ela interposto, revogou a sentença que negou sua matrícula
e ordenou sua imediata inclusão [...]. 

234. Edid Yazmin Hoyos Ospina, filha da Sra. Ospina, declarou que: 

"o deslocamento a outra cidade implicou um choque cultural, uma mudança de clima extrema,
condições  de  vida  extremas,  porque  [seus]  pais  não  tinham dinheiro,  nem conhecidos,  nem
familiares. Tinham de [se] acomodar às condições que [lhes] proporcionavam na entidade que
[os] ajudou a chegar [a Bogotá]. O membro da família que sofreu maior impacto psicológico foi
[seu] irmão, o qual expressa para que voltar a construir algo, se em qualquer momento pode
voltar a acontecer a mesma coisa e voltar a ficar sem nada. Além disso, usa drogas há 15 anos,
vendo no consumo a maneira de não lembrar o que aconteceu". 

235. Da mesma forma, Liz Arévalo apontou, em sua perícia perante o Tribunal, que as várias
transferências  que a família  teve de fazer "implic[aram]  deixar  o  conhecido,  fugir,  ter  de se
despedir da família estendida e enfrentar a hostilidade das outras cidades às quais chegaram597".

114. Além do exposto, a Comissão Interamericana e as partes fizeram referência à perda
da moradia em seus argumentos.  Em primeiro lugar, fizeram referência aos argumentos
indicados nos parágrafos 207, 210 e 213 da Sentença, apresentados em relação ao direito à
propriedade privada e à suposta vulneração do direito à proteção da honra e da dignidade598.
Da mesma forma, embora não tenham alegado expressamente a violação do artigo 26 da
Convenção  Americana,  a  Comissão  e  os  representantes  das  vítimas  fizeram  outras
referências  ao  tema.  A  Comissão  Interamericana  fez  menções  à  questão  da  perda  das
moradias, relacionando-a a suas alegações referentes aos direitos à integridade pessoal, de
circulação e de residência, bem como aos direitos da criança e aos direitos às garantias
judiciais e à proteção judicial599. Os representantes, por sua vez, ao apontarem os impactos
e consequências do deslocamento forçado, expressaram a visão de que "[e]ste fenômeno
constitui uma grave violação dos direitos humanos e, de forma específica e direta, atenta
contra  [...]  o  direito  à  moradia,  [...],  entre  outros"600.  Também aludiram ao  ocorrido  à
moradia das vítimas com relação aos argumentos sobre os direitos à integridade pessoal, à
proteção da honra e da dignidade, aos direitos da criança, aos direitos às garantias judiciais
e à proteção judicial601. 

597  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 232, 233, 234 e 235.

598 Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs.  Colômbia. Exceção Preliminar,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 207, 210 e 213.

599  Cf. Relatório de Mérito, pars. 224 a 226 e 236, 287 a 289 e 293, 307, 311, 350, 351, 357, 363
e 367. A Comissão também referiu-se à "tomada" e "destruição" de moradias na audiência pública e no parágrafo
69 de suas observações finais escritas. 

600 Escrito de petições, argumentos e provas, par. 266. 

601 Fizeram dessa forma nos parágrafos 362, 365, 368, 373, 418, 419, 447, 448, 459, 500, 501 do escrito
de petições, argumentos e provas. Também mencionaram a "perda das moradias" na audiência pública e no
escrito de alegações finais.
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115. Com base no exposto, considero que o caso apresentava elementos que permitiam
claramente uma análise da vulneração do direito à moradia com base no princípio iura novit
curia, levando em conta o que foi apresentado acima sobre a competência da Corte IDH em
relação ao artigo 26 da Convenção Americana. 

V. DESLOCAMENTO FORÇADO INTRAURBANO E SEU IMPACTO 
NO DIREITO À MORADIA

116. Um primeiro ponto a destacar — que não havia sido apresentado na jurisprudência
interamericana em casos semelhantes —, é o deslocamento forçado intraurbano do qual as
senhoras Ospina, Rúa, Mosquera e Naranjo foram vítimas. Nesse sentido, a Corte IDH já
destacou que o artigo 22.1 da Convenção Americana reconhece o direito de circulação e de
residência. 

117. Nessa mesma linha, o Tribunal Interamericano considerou que essa norma protege
o direito de não ser deslocado à força dentro de um Estado-Parte ou de não ter de sair à
força do território do Estado no qual se encontra legalmente. O Tribunal Interamericano
também  tem  afirmado  repetidamente  que  a  liberdade  de  circulação  é  uma  condição
indispensável para o livre desenvolvimento da pessoa602. 

118. No mesmo sentido,  O Comitê  de Direitos  Humanos das  Nações  Unidas  em sua
Observação Geral Nº. 27, quanto ao conteúdo desse direito, considerou que consiste, inter
alia, no seguinte: a) o direito das pessoas que se encontram legalmente dentro de um
Estado de circularem livremente nesse Estado e de escolherem o seu local de residência,
que inclui a proteção contra toda forma de deslocamento interno forçado; e b) o direito de
uma pessoa de entrar e permanecer no seu país. O gozo deste direito não depende de
nenhum objetivo ou motivo em particular da pessoa que deseja circular ou permanecer em
um lugar603.  

119. A esse respeito, a Corte IDH entende que os deslocados internos são pessoas ou
grupos de pessoas forçadas ou obrigadas a fugir ou abandonar seus lares ou seus locais de
residência habitual, particularmente como resultado de, ou para evitar, os efeitos de um

602 Cf. Corte IDH.  Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia. Sentença de 15 de setembro de 2005.
Série C Nº. 134, par. 188; Caso Massacres de Rio Negro Vs. Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 4 de setembro de 2012. Série C Nº. 250, par. 172;  Caso da Comunidade Moiwana Vs.
Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de junho de 2005. Série C Nº.
124, par. 110; Caso Vélez Restrepo e familiares Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 3 de setembro de 2012. Série  C Nº.  248, par.  220, e  Caso Massacres de El Mozote e lugares
circundantes Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. Série C Nº. 252,
par. 186. 

603 Cf. ONU,  Comitê  de  Direitos  Humanos,  Observação  Geral  Nº.  27,  Liberdade  de  Circulação,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, datada de 29 de novembro de 1999, p4,5, 7 e 19.   
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conflito armado, de situações de violência generalizada, de violações dos direitos humanos,
e que não tenham atravessado uma fronteira estatal internacionalmente reconhecida604.  

120. No entanto,  este Tribunal  Interamericano não havia conhecido em nenhum caso
anterior um cenário em que o deslocamento surgisse dentro da mesma cidade; em outras
palavras,  este se configura como um deslocamento de caráter intraurbano.  Sobre este
caso, a Corte Constitucional da Colômbia, em sua Sentença T-268/03, declarou que: 

DESLOCAMENTO INTERNO – Entre lugares dentro da mesma cidade
 

Dois elementos são cruciais para caracterizar os deslocados internos: [i)] A coerção que torna a
transferência necessária; [e ii)] a permanência dentro das fronteiras da própria nação. Se essas
duas condições se apresentarem, como no caso desta tutela, não há dúvida de que estamos
diante de um problema de pessoas deslocadas. O caráter dos deslocados internos não decorre de
aspectos formais, nem de interpretações restritivas, mas de uma realidade objetiva: a saída dos
deslocados de seu lugar natural e a permanência prévia em outra área contra sua vontade. Tudo
isso se deve à coerção injusta de grupos armados que, como no caso analisado na presente
sentença, não só ameaçaram a vida de várias famílias, mas também queimaram suas casas, as
maltrataram, deram-lhes a ordem peremptória de deixar o local e, como se isso não bastasse,
assassinaram um membro desse grupo. Em nenhum lugar é exigido, nem pode ser, que, para
qualificar o deslocamento interno, seja necessário ir além dos limites territoriais de um município.
Esta Câmara de Revisão da Corte Constitucional considera que o deslocamento na mesma cidade
faz  parte  do  deslocamento  interno  forçado quando  os  requisitos  que  o  caracterizam  são
cumpridos605. (Sublinhado acrescentado)

121. Nesse sentido, o artigo 22 da Convenção Americana, nesse tipo de caso, também
deve ser entendido — como se afirma na Sentença ao declarar a violação dessa norma
convencional  — no  sentido  de  que  o  deslocamento  interno  forçado  também pode  ser
configurado nas situações em que tal deslocamento se dê entre lugares dentro da mesma
cidade  decorrente de um conflito armado, de situações de violência generalizada ou de
violações dos direitos humanos. Isso se deve ao fato de que o fenômeno do deslocamento
interno forçado, em suas diferentes formas, é uma circunstância de facto e não depende
do  reconhecimento  ou  denominação  legal  outorgado  pelo  Estado. Assim,  existem dois
elementos  fundamentais  para  identificar  pessoas  que  se  encontram  em  situação  de
deslocamento interno: a) a coerção necessária para sua transferência; e b) a permanência
dentro das fronteiras do próprio país. Por outro lado, não é, nem pode ser exigido, que,
para  qualificar  um deslocamento  interno,  seja  necessário  deixar  os  limites  territoriais,
inclusive  a  cidade  de  residência  em  si.  Assim,  o  único  fato  relevante  neste  tipo  de
circunstâncias é que as pessoas afetadas foram forçadas ou obrigadas a fugir ou deixar seu
lar ou local de residência habitual, seja sua moradia ou sua localidade. 

604  Cf. Princípios  Orientadores  do  Deslocamento  Interno  das  Nações  Unidas,  ONU.  Doc.
E/CN.4/1998/53/Add.2 datado de 11 de fevereiro  de 1998, par. 2.  Caso Massacres de El Mozote e lugares
circundantes Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. Série C Nº. 252,
nota 265 e Caso das comunidades afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs.
Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2013. Série C Nº.
270, par. 284. 

605  Cf. Corte Constitucional da Colômbia, Sentença T-268 de 2003, sentença datada de 27 de março

de 2003, disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm  .  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm
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122. Além disso, o fenômeno do deslocamento intraurbano forçado, além de vulnerar o
direito de circulação e residência, também se encontra associado à vulneração de outros
direitos humanos, como à vida, ao trabalho, à integridade pessoal, à educação, à moradia
em condição de dignidade, à segurança social, à saúde, entre outros606. No que diz respeito
ao    direito  à  moradia  ,  as  mulheres  deslocadas  sofrem desproporcionalmente  com essa  
violação dos direitos humanos em comparação com os homens607.  

123. Nesse quesito, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher em sua
Recomendação Geral Nº. 30 sobre as mulheres na prevenção de conflitos e em situações
de conflito e pós-conflito  observou que, no caso de deslocamentos internos, estes têm
dimensões de gênero específicas em todas as etapas do ciclo de deslocamento; durante a
fuga, o assentamento e o retorno às áreas afetadas por conflitos, as mulheres e meninas
são particularmente vulneráveis ao deslocamento forçado. Assim, a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher aplica-se em todas as
fases do ciclo de deslocamento e as situações de deslocamento forçado afetam as mulheres
de  forma  diferente  dos  homens  e  incluem  violência  e  discriminação  por  motivo  de
gênero608.

124. Adicionalmente,  quanto às mulheres em situações de conflito ou posteriores aos
conflitos, homens e mulheres são afetados de formas diferentes, podendo exacerbar uma
discriminação  já  existente  contra  a  mulher.  A  destruição  de  seus  lares,  da  estrutura
familiar e da comunidade deixam as mulheres em uma situação especialmente vulnerável.
Em alguns casos, a fase de reconstrução pode ser uma oportunidade para que as mulheres
reivindiquem seus direitos e façam valer seus direitos à terra, à moradia e à propriedade.
No entanto, em muitos casos, as mulheres que tentam reivindicar esses direitos enfrentam
situações de discriminação609. 

606 Por  exemplo,  nos  casos  de  conhecimento  do  Tribunal  Interamericano,  foi  dada  ênfase  à  perda  da
moradia e de outros bens (eletrodomésticos, dinheiro, medicamentos, roupas, artigos de higiene pessoal, gado,
cultivos, etc.). Cf.  Corte IDH. Caso família Barrios Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24
de novembro de 2011. Série C Nº. 237, pars. 148 e 150;  Caso Uzcátegui e outros Vs. Venezuela. Mérito e
Reparações. Sentença de 3 de setembro de 2012. Série C Nº. 249, par. 203;  Caso Massacres de El Mozote e
lugares circundantes Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. Série C
Nº. 252, par. 202; e  Caso Comunidade Camponesa de Santa Bárbara Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015. Série C Nº. 299, par. 204. 

607  Nesse cenário,  mulheres, crianças, idosos, povos indígenas, minorias étnicas e de outro tipo,
assim como indivíduos e grupos vulneráveis, são desproporcionalmente afetados por essa prática. Em todos esses
grupos, as mulheres são particularmente vulneráveis por conta da discriminação jurídica e de outras formas de
discriminação que tendem a ocorrer em matéria dos direitos de propriedade, do direito de acesso à propriedade
ou à moradia. Cf. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação Geral 7, O direito a uma
moradia  adequada (artigo  11,  parágrafo  1  do  Pacto):  os  despejos  forçados  (16ª  sessão,  1997),  U.N.  Doc.
E/1999/22, anexo IV (1997), par. 10.

608  Cf. Comitê CEDAW, Recomendação Geral Nº. 30, sobre as mulheres na prevenção de conflitos,
em situações de conflito e pós-conflito, CEDAW/C/GC/30, datada de 1 de novembro de 2013, par. 53.

609 Cf. ONU, Mulheres e moradia adequada, Estudo do Relator Especial sobre moradia adequada, como parte
do direito a um nível de vida adequado e o direito à não discriminação, Sr. Miloon Kothari, E/CN.4/2003/55,
datado de 26 de março de 2003, par. 33.
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125. Com  relação  ao  direito  à  moradia e  ao  trabalho  das  defensoras  dos  direitos
humanos e sua conexão com o deslocamento forçado, a Relatora Especial sobre a situação
das defensoras e defensores dos direitos humanos afirmou que as mulheres defensoras dos
direitos humanos e todos que se dedicam aos direitos das mulheres ou a questões de
gênero precisam adotar frequentemente medidas para se protegerem, dada a escassez de
recursos estatais  para protegê-las. Nesse sentido,  contam com redes de apoio como a
família, a comunidade e outros defensores para abandonar suas casas ou levar seus filhos
para um local seguro temporariamente em caso de necessidade610. Conforme observado
pela  Relatora  Especial  sobre  a  situação  das  defensoras  e  dos  defensores  dos  direitos
humanos:
 

de acordo com as informações recebidas, a Corte Constitucional da Colômbia indicou que as
defensoras correm riscos extraordinários por sua condição de mulheres e pela sua participação
ativa em movimentos comunitários e sociais. Nesse sentido, a Corte Constitucional ordenou que
as mulheres líderes das comunidades de deslocados internos sejam protegidas adequadamente
e destacou os riscos relacionados com o gênero que as defensoras enfrentam no contexto do
conflito611. 

126. No  Caso Yarce e outras,  a Corte IDH considerou que a situação de deslocamento
intraurbano na Comuna 13 foi comprovada como resultado do deslocamento de 65 famílias
para  outras  partes  de  Medellín612,  sendo  que  55  dessas  famílias  eram  chefiadas  por
mulheres. Também argumentou que embora todos os habitantes da Comuna 13 tenham
sofrido  os  efeitos  do  conflito  armado,  estes  foram  particularmente  graves  para  as
mulheres, que enfrentaram a perseguição e destruição dos seus projetos, como também o
estigma e as consequências da expropriação. 

127. Nesse sentido,  em Medellín  e na Comuna 13, as mulheres foram especialmente
afetadas  pela  violência  e  pelo  fenômeno  do  deslocamento  intraurbano613.  Os  líderes  e
representantes comunitários da Comuna 13 se encontravam em situação de risco ao se
recusarem a se submeter a um novo poder na vizinhança. Como resultado, enfrentavam
várias  formas  de  intimidação,  entre  as  quais  podem-se  incluir  ameaças,  assassinatos
seletivos, destruição de propriedade, deslocamentos em massa, entre outras614. A Corte
IDH também observou na Sentença que, com base nos diversos relatórios de órgãos de
direitos humanos datados de 2001, 2002, 2003 e 2004, na época dos fatos do presente
caso,  existia  um  contexto  de  violência  contra  as  defensoras  de  direitos  humanos  na

610  ONU, Relatório da Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre a situação dos defensores
dos direitos humanos, A/HRC/16/44 datado de 20 de dezembro de 2010, par. 99.  

611 ONU,  Relatório  da  Sra.  Margaret  Sekaggya,  Relatora  Especial  sobre  a  situação  dos  defensores  dos
direitos humanos, A/HRC/16/44 datado de 20 de dezembro de 2010, par. 94.

612  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 85. 

613  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 98.

614  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 97.
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Colômbia. Esses relatórios demonstram que havia ao mesmo tempo diferentes formas de
perseguição, ameaças e retaliações contra essas mulheres615. 

128. No caso específico das senhoras Myriam Eugenia Rúa Figueroa e Luz Dary Ospina
Bastida,  a  Corte  IDH  considerou  comprovado  que  elas  eram  defensoras  dos  direitos
humanos na Comuna 13 e que tiveram de se deslocar internamente por conta dos efeitos
da violência que sofreram pelo exercício de suas atividades. Além disso, no caso de ambas
as vítimas, suas moradias foram destruídas616. 

129. Embora o artigo 21 da Convenção Americana (Direito à Propriedade Privada) tenha
sido declarado vulnerado no presente caso, os conceitos de propriedade e moradia têm
conotações distintas no contexto do conflito armado e do deslocamento forçado617. Nesse
sentido, a Corte IDH concluiu na Sentença que: 

256. No presente caso, a Corte determinou que a destruição das moradias das senhoras Myriam
Rúa Figueroa e Luz Dary Ospina Bastidas, bem como a perda dos bens que se encontravam no
interior  desses imóveis,  ocorreram depois  que essas senhoras se deslocaram e abandonaram
suas moradias[,]  questões que têm relação  com a suposta violação  do direito  à propriedade
privada [...]

[…]

258. A esse respeito, as senhoras Rúa e Ospina,  quando denunciaram seu deslocamento,  se
referiram  pela  primeira  vez  ao  abandono  de  suas  moradias,  e  que  as  mesmas  foram
paulatinamente destruídas e saqueadas por terceiros. [...]

259. Pois bem, está provado que no presente caso, após o abandono das casas pelas senhoras
Rúa e Ospina e seus familiares, as mesmas progressivamente foram desmanteladas até ficarem
em ruínas  e serem saqueadas por  terceiros  [...].   Depois  de  tomar  conhecimento  dos fatos
ocorridos às senhoras Rúa e Ospina por meio das denúncias que elas apresentaram em 8 de
junho  de  2002  e  18  de  julho  de  2003,  respectivamente,  o  Estado  não  adotou  as  medidas
necessárias  para  proteger,  conforme  o  caso,  a  propriedade  das  supostas  vítimas,  nem lhes
forneceu  mecanismos  para  a  obtenção  de  uma  moradia  adequada.  Também  não  tomou  as
medidas necessárias para garantir às alegadas vítimas um regresso seguro à Comuna 13, em
violação do dever de garantir o direito de circulação e residência. Tudo isso gerou uma grave
privação do uso e do gozo dos bens das supostas vítimas. 

[…]

262.  Consequentemente,  dadas as  circunstâncias  do caso em apreço,  a  Corte conclui  que  o
Estado é responsável por não garantir o uso e o gozo do direito à propriedade privada consagrado
no artigo 21 da Convenção, em relação com o artigo 1.1 do mesmo instrumento, em detrimento
de Luz Dary Ospina [e de seus familiares] e de Myriam Rúa Figueroa [e de seus familiares]618.
(Sublinhado acrescentado)

615 Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs.  Colômbia. Exceção Preliminar,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 99. 

616  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 107, 109, 110, 228, 229 e 232. 

617  Cf. Corte Constitucional da Colômbia, Sentença T-268 de 2003, sentença datada de 27 de março de
2003,  disponível  em:  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm.  Em  sentido
semelhante:  Corte  Constitucional  T-025/04,  de  22  de  janeiro  de  2004.  Disponível  em:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm  .    

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm
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130. O Tribunal  Interamericano entendeu o artigo 21 da Convenção Americana como
uma disposição que contém um amplo conceito de propriedade que abrange, entre outros,
a) "o uso e gozo dos bens, definidos como coisas materiais apropriáveis ou como objetos
intangíveis619,  bem  como  todo  direito  que  possa  fazer  parte  do  patrimônio  de  uma
pessoa"620, b) que o conceito "compreende todos os bens móveis e imóveis,  elementos
corpóreos e incorpóreos e qualquer outro objeto imaterial suscetível a valor"621, e c) que o
direito à propriedade privada reconhecido na Convenção inclui ainda que tanto o uso como
o gozo podem ser limitados pelo mandato de uma lei, em consideração ao "interesse social
ou por razões de utilidade pública e nos casos e nas formas estabelecidas por lei, e que tal
privação se fará mediante o pagamento de uma justa indenização"622. 

131. Embora  o  direito  à  moradia  e  à  propriedade  estejam  indivisível  e
interdependentemente vinculados, pois toda moradia pode ser suscetível a ser protegida
mediante o direito de propriedade, nem toda propriedade é necessariamente uma moradia.
Nesse sentido, em geral, o direito à moradia é o direito de toda pessoa a um lar seguro,
acessível  e  habitável,  conceito  que  não  está  incluído  no  conceito  de  propriedade
desenvolvido pela Corte IDH em sua jurisprudência; assim, no âmbito do deslocamento
interno forçado (inclusive intraurbarno), podem surgir violações da moradia pelo simples
fato de seu abandono devido à violência e/ou pela destruição total ou parcial da mesma, e
ademais existiria uma violação do direito da propriedade privada a outros bens que se
encontrem dentro dela623. 

132. Essa  diferenciação  foi  consubstanciada  nas  reparações  da  Sentença  no  que  diz
respeito ao dano material. De fato, a Corte IDH estimou que: 

364. Sem prejuízo nesse quesito, este Tribunal considera que se deve presumir, como já foi feito

618  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 256, 258, 259 e 262. 

619 Cf. Corte IDH. Caso Furlan e familiares Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C Nº. 246,  par.  220 e Caso Abrill Alosilla e outros Vs. Peru. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 4 de março de 2011 Série C Nº. 223, par. 82

620  Cf. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2001. Série C
Nº.  74  par.  122,  e Caso Furlan e familiares Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C Nº. 246, par. 220. 

621 Cf. Corte IDH. Caso Comunidade Camponesa de Santa Bárbara Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 01 de setembro de 2015. Série C Nº. 299 e Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru.  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2001. Série C Nº. 74 par. 122 

622 Cf. Corte IDH. Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de
agosto de 2001. Série C Nº. 79 par. 143. 

623 Veja-se:  Cf. ONU,  Manual  sobre  a  restituição de moradia  e  do patrimônio de refugiados  e  pessoas
deslocadas.  Aplicação  dos  Princípios  de  Pinheiro,  Março  de  2007,  p.  47.  Disponível  em:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf
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em casos  anteriores,  que  as  senhoras  Ospina,  Rúa,  Mosquera  e  Naranjo  e  seus  familiares
deslocados, a saber: Gustavo de Jesús Tobón Meneses, Bárbara del Sol Palacios Rúa, Úrsula
Manuela Palacios Rúa, Valentina Tobón Rúa, Oscar Tulio  Hoyos Oquendo, Edid Yazmín Hoyos
Ospina, Oscar Darío Hoyos Ospina, Migdalia Andrea Hoyos Ospina, Hilda Milena Villa Mosquera e
Lubín  Alfonso  Villa  Mosquera incorreram em vários  gastos  por  conta  de  seu  deslocamento.
Portanto, considera adequado reembolsar, por equidade, um montante de US$ 15.000,00 (quinze
mil  dólares dos Estados Unidos da América)    por danos materiais em favor de cada uma  
dessas pessoas. Em relação à violação do direito à propriedade privada declarada no presente
caso, a Corte considera que o Estado deve pagar, por equidade, um montante de US$ 20.000,00
(vinte mil dólares dos Estados Unidos da América)   ao grupo familiar da Sra. Luz Dary Ospina  
e também um montante de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares dos Estados Unidos da América)   ao  
grupo familiar da Sra. Rúa Figueroa   (  supra   par. 267).    A soma será entregue às senhoras
acima mencionadas624. (Ênfase adicionada).

133. Desse modo, a Corte IDH considera uma reparação diferenciada dentro do conteúdo
do artigo 21 entre o direito à propriedade a favor de cada uma das pessoas — em termos
de bens como foi concebido pelo artigo 21 como perda de sua renda, bens móveis ou
despesas de aluguel — e a reparação da moradia (como um aspecto diferenciado do que
tradicionalmente tem sido entendido por "bens") ao ressarcir o dano aos grupos familiares
das senhoras Ospina e Rúa; isto é, o seu direito de obter uma moradia adequada.

134. Nesse sentido, o reconhecimento diferenciado entre o direito à moradia e o direito à
propriedade  privada,  nesses  tipos  de  contextos,  permite  dimensionar  a  gravidade  dos
impactos de que, por exemplo, as defensoras de direitos humanos se ressentem quando
são  vítimas  de  deslocamento  intraurbano,  já  que,  em muitos  casos,  a  destruição  das
moradias serve como meio de intimidação contra as defensoras e os defensores de direitos
humanos  para  que  não  continuem a  realizar  seu  trabalho;  o  que  também acarreta  o
desmembramento das relações familiares e do lugar onde desenvolveram suas vidas. 

135.  No entanto, a Corte IDH não estabeleceu uma responsabilidade direta, por violação
do dever de respeito, com relação ao deslocamento forçado intraurbano das vítimas nem
sobre o abandono, a ocupação ou a destruição dos imóveis que habitavam; isto é, não
determinou que o Estado, por meio de seus agentes, tenha causado tais atos. 

136. Não obstante,  nos parágrafos 258 e 259 transcritos625,  o Tribunal  Interamericano
asseverou que, quando denunciaram seu deslocamento, as senhoras Rúa e Ospina fizeram
referência,  pela  primeira  vez,  ao  abandono  de  suas  moradias,  que  foram  destruídas  e
saqueadas paulatinamente por terceiros; concluindo que, após as denúncias apresentadas
pelas  vítimas,  o  Estado  não  adotou  as  medidas  necessárias  para  proteger  os  bens  das
supostas vítimas, nem forneceu mecanismos para a obtenção de uma  moradia adequada.
Também não tomou as medidas necessárias para garantir às alegadas vítimas um regresso
seguro à Comuna 13, em violação do dever de garantir o direito de circulação e residência.
Tudo isso gerou uma grave privação do uso e do gozo dos bens das supostas vítimas. À luz
do  exposto,  a  Corte  IDH entendeu  que  o  Estado  não  garantiu  o  direito  das  vítimas  à
propriedade privada. 

624  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 364.

625  Veja-se supra par. 129 do presente voto.
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137. Como se relata, a Corte IDH não deixou de advertir o vínculo que a propriedade tinha
com a moradia no caso. Inclusive, o Tribunal Interamericano enfatizou esse aspecto para
destacar a "particular relevância" da proteção da propriedade no caso, observando a relação
deste com "outros direitos humanos", sem explicitar uma alusão pontual. Expressou que "a
vulneração do direito à propriedade não só levou à deterioração patrimonial ou econômica,
mas também ao impacto sobre outros direitos humanos". De fato, as senhoras Rúa e Ospina
e seus familiares se viram privados de suas moradias. Como em outros casos, é importante
apreciar a relação e interdependência entre diferentes direitos e interpretar o conteúdo deles
a partir disso. [...] Tendo em conta o acima exposto, o dever estatal de proteger os bens
das supostas vítimas é entendido cabalmente advertindo a relevância dos bens em questão
para  as  pessoas  prejudicadas,  uma  vez  que  se  trata  das  suas  moradias,  bem como o
impacto que a sua privação causou no caso, particularmente no que diz respeito às mulheres
e às crianças”626. 

138. Do  anterior  se  depreende  que  a  Corte  IDH entendeu  que  os  danos  causados  às
vítimas excediam aspectos puramente patrimoniais e se relacionavam com "outros direitos
humanos". É com base nessas considerações que o Tribunal Interamericano considerou que
o  dever  de  proteger  os  bens  é  "entendido  de  forma cabal".  É  precisamente  por  esses
motivos que considero que seria necessário ir além e ampliar as considerações referentes ao
impacto  sobre  o  direito  à moradia,  o  que  teria  sido  possível  se  a  violação  tivesse  sido
declarada de forma autônoma por meio do artigo 26 da Convenção Americana. 

139. O presente caso deve ser analisado com base nos deveres decorrentes da obrigação
de respeito e garantia estabelecida no artigo 1.1 e que coincidem, substancialmente, com os
deveres de proteção e cumprimento do direito referidos pelo Comitê DESC nos termos já
analisados. A Corte IDH concluiu que o Estado não havia adotado as medidas necessárias
para "proteger" os bens das supostas vítimas e que não "facilitou" para elas mecanismos
para a obtenção de uma moradia adequada627, portanto considerou que o dever de garantia
em relação ao direito à propriedade, previsto no artigo 21 do Pacto de San José, não havia
sido cumprido. O mesmo exame era válido para o direito à moradia, o que teria permitido ao
Tribunal Interamericano aprofundar o alcance e o conteúdo desse direito.

140. Nesse contexto, foi também relevante considerar em relação ao direito à moradia, as
pautas referidas aplicadas às situações de deslocamento forçado, que indicam, inter alia, o
direito  a  um  "nível  de  vida  adequado"  e  o  "direito  à  moradia  adequada"  das  pessoas
deslocadas,  bem como os  deveres  dos  Estados  de  proteger  da  destruição,  apropriação,
ocupação ou uso arbitrário e ilegal os bens e posses abandonados pelos deslocados internos;

626  Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 260 e 261.

627  Recordemos o que foi dito em relação aos direitos sociais e a qualquer outro direito. O Comitê
DESC expressou que os Estados têm a "obrigação de  proteger[, que] exige dos Estados Partes a adoção de
medidas que impeçam terceiros de interferir" no exercício do direito e uma "obrigação de  realizar (facilitar) [,
que] exige que os Estados adotem medidas positivas que permitam e prestem assistência aos indivíduos e às
comunidades para que satisfaçam o direito [...]".
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de  "adotar  medidas  positivas  para  melhorar  a  situação  dos  [...]  deslocados  que  se
encontram privados de moradias adequadas" 628.

141. Por meio do exposto pode-se ter uma melhor compreensão da decisão do Tribunal
Interamericano.  Vale  recordar  que,  tal  como referido  no  parágrafo  213 da Sentença,  o
Estado argumentou que "é um encargo excessivo exigir [...] proteção [dos imóveis], tendo
em conta  o  tempo dos fatos"629.  No entanto,  tendo em conta  os direitos em jogo,  não
exclusivamente  de  propriedade  ou  patrimoniais,  e  dada  a  situação  específica  de
vulnerabilidade das pessoas afetadas, surgem deveres específicos do Estado de proteger
essas pessoas e direitos, que não só não podem ser eximidos em virtude de uma situação
contextual de dificuldade, mas que, pelo contrário, adquirem a mesma pertinência e especial
relevância.   

142. Em suma, entendo que nas circunstâncias do caso, os direitos à propriedade privada
e à moradia foram vulnerados pela mesma omissão estatal em realizar, em observância ao
dever  de  garantia,  ações  para  proteger  as  moradias  das  vítimas  e  facilitar  o  acesso  a
mecanismos que lhes possibilitassem a obtenção de uma moradia adequada. 

VI. CONCLUSÕES

143. Em suma, o  direito à moradia é para mim uma preocupação especial  em nosso
sistema de proteção de direitos humanos porque parece ter sido esquecido no Protocolo de
San Salvador e, em certo sentido, na própria discussão e debate surgidos em torno dos
direitos  sociais;  no  entanto,  sua  vinculação  não  tem sido  completamente  ignorada  na
jurisprudência da Corte IDH, embora não tenha sido aprofundada ou delimitada com maior
rigor, já que a proteção por meio da conexão com outros direitos não o permite.  

144. Neste voto procurei visualizar esta problemática, entendendo que é legítimo que
este Tribunal Interamericano faça uma interpretação evolutiva e dinâmica do artigo 26 do
Pacto  de  San  José  que  permita  a  proteção  "dos  direitos que  decorrem das  normas
econômicas,  sociais  e  sobre  educação,  ciência  e  cultura,  constantes da  Carta  da
Organização dos Estados Americanos”. Nesse sentido, a Convenção Americana e a Carta da
OEA podem atuar de forma sinérgica para garantir os direitos sociais que decorrem das
normas  que  contemplam  esses  direitos,  como  o  direito  à  moradia nos  contextos  de
deslocamento interno forçado. 

145. É por isso que o Tribunal Interamericano poderia ter abordado o problema tendo
também em conta  de  forma  mais  precisa  os  danos  sofridos;  ou  seja,  a  privação  de
moradia, o que poderia ter levado a declarar, além da violação do direito à propriedade
privada,  a  vulneração  do  direito  à  moradia,  contido,  ao  meu  ver,  no  artigo  26  da
Convenção Americana, como busquei expor neste voto. 

628  Princípios  sobre  a  restituição  das  moradias  e  do  patrimônio  dos  refugiados  e  pessoas
deslocadas. 28 de junho de 2005. Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, princípio 8.2.

629 Cf. Corte IDH.  Caso Yarce e outras Vs.  Colômbia. Exceção Preliminar,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 22 de novembro de 2016, Série C Nº. 325, par. 213 
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146. Registro que a questão se reveste de importância,  uma vez que a análise mais
detalhada e abrangente dos direitos e obrigações comprometidos no caso não só tende a
um  desenvolvimento  mais  preciso  da  fundamentação,  como  também  permite  o
desenvolvimento  de  critérios  jurídicos  que  tornam  possível  abordar  de  forma  mais
adequada e pontual assuntos de profundo impacto na vigência dos direitos humanos, como
o acesso à moradia  e, em particular,  sua problemática  em situações de deslocamento
forçado. 

147. Este  fenômeno,  sobretudo  o  deslocamento  forçado  interno  (que  inclui  o
deslocamento intraurbano), tem sido particularmente grave na Colômbia desde o conflito
armado630 e  está relacionado a impactos  no direito  à moradia,  entre outros direitos631.
Como  indicou  a  Relatora  Especial  das  Nações  Unidas  sobre  moradia  adequada  como
componente  do  direito  a  um  padrão  de  vida  adequado  e  sobre  o  direito  à  não
discriminação, "[a]proximadamente um terço das mortes no mundo estão relacionadas à
pobreza  e  à  moradia  inadequada",  e  "as  pessoas  sem  lar  estão  sujeitas  a  constante
intimidação, discriminação e assédio"632. 

148. Fatos como os suscitados no presente caso, derivados do exercício da defesa dos
direitos humanos e da violência na Comuna 13 contra as defensoras de direitos humanos
vítimas do caso  sub judice,  o deslocamento forçado intraurbano de duas delas acarretou
também a violação do direito à moradia devido à sua destruição gradual. O reconhecimento
desse direito na jurisprudência interamericana permitiria que a Corte IDH dimensionasse e
protegesse de uma forma melhor certos direitos enquadrados na gravidade das violações
ocorridas quando uma pessoa ou grupo de pessoas se veem obrigados a deixar seu lar por
causa de violência ou de violações massivas de direitos humanos.

630  É indicado no parágrafo 83 da Sentença, em referência a decisões anteriores do Tribunal, "o
impacto especial do conflito armado interno sobre os direitos das pessoas deslocadas na Colômbia, sobretudo no
que  se  refere  à  considerável  vulnerabilidade  das  mulheres  chefes  de  família"  e  menciona-se  que  "o  Alto
Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou que o deslocamento forçado da população
registrou um crescimento significativo no país em 2002, destacando principalmente como preocupante o aumento
dos deslocamentos intraurbanos". De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, "[n]a região,
a Colômbia é o país com o maior número de deslocados internos, com um total de 6.044.200 pessoas que se
encontravam nessa situação no final de 2014”. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Direitos humanos
de migrantes, refugiados, apátridas, vítimas de tráfico de pessoas e deslocados internos: Normas e Padrões do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15. 31 de dezembro de 2015, par. 61.

 
631 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos advertiu que “os deslocados internos têm o direito de
desfrutar livremente dos mesmos direitos e liberdades que os outros cidadãos. Na prática, porém, raramente
conseguem fazê-lo,  pois  o deslocamento interno contradiz  per se o gozo efetivo dos direitos humanos.  Isso
porque uma de suas principais características é que suas vítimas foram forçadas a fugir de seus lares ou locais de
residência habitual, o que implica deixar para trás seus projetos de vida e, na maioria dos casos, perder terras,
moradias e outros bens e componentes de seu patrimônio, bem como o impacto sobre diversos direitos derivados
do  desenraizamento  e  deslocamento”.  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos.  Direitos  humanos  de
migrantes, refugiados,  apátridas,  vítimas de tráfico  de pessoas e deslocados internos: Normas e Padrões do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15. 31 de dezembro de 2015, par. 234.

632 Nações Unidas, Assembleia Geral, Doc. A/71/310. 8 de agosto de 2016, Relatório da Relatora Especial
sobre moradia adequada como elemento integrante do direito a um padrão de vida adequado e sobre o direito à
não discriminação neste contexto, pars. 11 e 13.
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149. Este caso mostra como o impacto sobre um direito catalogado dentro de direitos
sociais se assemelha à vulneração que outro tipo de direito pode sofrer. A avaliação da
observância de um direito econômico, social ou cultural nem sempre implicará a necessidade
de avaliações da progressividade ou "não regressividade" ou sobre aspectos econômicos, ou
sobre  legislação  ou  quadros  regulamentares  gerais  ou  políticas  públicas.  Nesse  caso,  é
evidente que não se trata de aspectos do direito à moradia sobre os quais o Estado poderia
argumentar, para reivindicar a absolvição de sua responsabilidade, que sua plena efetividade
ainda está condicionada ao cumprimento de avanços progressivos. 

150.  Por isso, não concebo um Sistema Interamericano sem direito à moradia. Também
não posso conceber um tribunal de direitos humanos que não observe o contexto em que
ocorrem as  violações  dos  direitos  humanos,  sendo  os  direitos  sociais  um componente
substancial  nas  democracias  constitucionais  e  um imperativo  para  alcançar  a  paz  e  a
justiça social nos países da região. 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
   Juiz

Pablo Saavedra Alessandri
Secretário
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VOTO INDIVIDUAL CONCORRENTE DO JUIZ EDUARDO VIO GROSSI,
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

CASO YARCE E OUTRAS Vs. COLÔMBIA,
SENTENÇA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016,

(Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas).

Este voto individual  concorrente é proferido em concordância com a Sentença de forma a
estabelecer a  intenção de votar  favoravelmente à decisão contida na mesma,  de forma a
"(i)ndeferir a exceção preliminar apresentada pelo Estado633, devido ao fato de que tanto nas
petições como nas respostas houve a alegação de esgotamento prévio dos recursos internos e
a falta deste, respectivamente.

De fato, conforme declarado nas duas petições datadas de 25 de outubro de 2004 e 4 de
março  de  2005,  é  expressamente  invocado  o  cumprimento  do  requisito  de  esgotamento
prévio  dos  recursos  internos,  previsto  no  artigo  46.1.a)  da  Convenção  Americana  sobre
Direitos  Humanos,  para  a  apresentação  das  mesmas634.  Por  sua  vez,  nas  observações
formuladas pelo Estado em 14 de março, 14 de junho e 13 de outubro de 2006, também é
expressamente indicado, pelo contrário, que, nos casos aos quais essas petições se referem, o
requisito mencionado não foi cumprido e, por isso, estas devem ser declaradas inadmissíveis.

Consequentemente, o cumprimento do requisito de esgotamento prévio dos recursos internos
fez-se  valer  no  momento  em  que  as  petições  correspondentes  foram  apresentadas  e  as
alegações de que isso não teria ocorrido foram levantadas nas observações estatais sobre as
mesmas.  Dessa  forma,  a  litis sobre  a  referida  exceção  foi  devidamente  obstruída,  e  os
argumentos e provas correspondentes foram posteriormente desenvolvidos no processo de
admissão  perante  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  concluindo-se  na
resolução adotada por esta última.

Consequentemente, e de acordo com o disposto na normativa pertinente, conclui-se que as
partes entenderam que os recursos internos deviam esgotar-se antes da apresentação das

633  Decisão Nº 1 da Sentença.
634  "Para que uma petição ou comunicação apresentada ao abrigo dos artigos 44 ou 45 seja admitida pela
Comissão, será necessário: a) que os recursos de jurisdição interna tenham sido apresentados e esgotados, de
acordo com os princípios geralmente reconhecidos do Direito Internacional;...”
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referidas petições, embora, como é lógico, a decisão sobre a  litis  obstruída sobre a matéria
devia  ser  resolvida  no  respectivo  procedimento  de  admissibilidade.  Este  entendimento
coincide, portanto, com o exposto pelo assinado nos votos fundamentados que emitiu sobre a
matéria635, o que explica, consequentemente, o presente voto concorrente.

Eduardo Vio Grossi
Juiz

Pablo Saavedra Alessandrio
Secretário

635  Voto Concorrente do Juiz Eduardo Vio Grossi, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Herrera
Espinoza e Outros  Vs. Equador, Sentença datada de 1º de setembro de 2016 (Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas); Voto Concorrente do Juiz Eduardo Vio Grossi, Caso Velásquez Paiz e Outros Vs. Guatemala,
Sentença  datada  de  19  de  novembro  de  2015  (Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e  Custas);  Voto
Divergente do Juiz Eduardo Vio Grossi, Caso Comunidade Camponesa Santa Bárbara Vs. Peru, Sentença datada de
1º de setembro de 2015 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas); Voto Individual Divergente do Juiz
Eduardo Vio Grossi, Caso Wong Ho Wing Vs. Peru, Sentença datada de 30 de julho de 2015 (Exceção Preliminar,
Mérito, Reparações e Custas); Voto Individual Divergente do Juiz Eduardo Vio Grossi, Caso Cruz Sánchez e outros
Vs. Peru, Sentença datada de 17 de abril de 2015 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas); Voto
Individual Divergente do Juiz Eduardo Vio Grossi, Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, Sentença datada de 30 de
janeiro  de  2014  (Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e  Custas),  e  Voto  Individual  Divergente  do  Juiz
Eduardo Vio Grossi, Caso Díaz Peña Vs. Venezuela, Sentença datada de 26 de junho de 2012 (Exceção Preliminar,
Mérito, Reparações e Custas).


