
RESUMO 

 

NASCIMENTO, Rayane Karoline Chagas de Souza do. Uma análise a partir dos 
pronunciamentos dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos 
em resposta a violações em face de defensores e defensoras de direitos 
humanos no Brasil: possibilidades e perspectivas do caso Marielle Franco. 2021. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito 
da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Porto Alegre, 2021. 
 
A presente monografia presta-se a conhecer e averiguar casos recepcionados pelo 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos sobre violações e omissões protetivas 

perpetuadas pelos Estados em face dos defensores e das defensoras de direitos 

humanos. A partir dessa análise, se buscará trazer à tona o caso Marielle Franco, 

como possível analogia aos admitidos e julgados dos órgãos do referido Sistema. 

Nesse passo, o estudo tem por problema questionar se há omissão do Brasil na 

proteção estendida aos ativistas na defesa de direitos humanos em seu território, 

tomando por base a exposição de dados estatísticos reunidos, além dos casos 

analisados pelos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. São 

objetivos específicos deste trabalho conceituar quem são os(as) defensores(as) de 

direitos humanos, analisar historicamente os dados acerca das violações por eles 

sofridas no território brasileiro, reunir normativas em âmbito interno ou externo 

acerca dos compromissos assumidos pelo país, pesquisar e estudar casos análogos 

— sucedidos em países da América Latina —, já admitidos na Comissão e/ou 

julgados na Corte Interamericanas de Direitos Humanos e verificar as similitudes 

desses julgados com o caso Marielle Franco. Para tanto, utiliza-se os métodos 

dedutivo e comparativo, a partir de uma abordagem qualitativa. Concluiu-se pela 

omissão da República Federativa do Brasil na proteção aos defensores(as) de 

direitos humanos, de tal forma que viabiliza possível responsabilização do país, 

inicialmente, por meio de recomendações da Comissão Interamericana, e/ou 

possível condenação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão 

do caso Marielle Franco. 

 

Palavras-chave: Defensores e defensoras de direitos humanos; Normativas de 

proteção; Sistema Interamericano de Direitos Humanos; Responsabilização do 

Estado brasileiro; Caso Marielle Franco. 


