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INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS _ IAB

*

PROPOSTA DE INDICAÇÃO
Ilmo. Sra. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Dra. Rita Cortez

$&

ü

Ementa: Estudo e Posição Oficial do IAB sobre
o caráte r vinculante e obrigatório da Decisão
rmlnar que decidiu pelo restabelecimento dos
d ireitos civis e políticos do ex-Presidente Luiz
lnácio Lula da Silva

18, o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu
Medida Liminar, tendo identificado a existência de

"

possível dano irreparável

"

para os

direitos políticos e civis do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demandando, em
consequência, que o Estado brasileiro assegure que ele participe das eleições, com acesso à

mídia e a seu partido político, mesmo preso, enquanto não se esgotarem seus recursos
quanto à condenação.

Como é do conhecimento geral no âmbito nacional e internacional, o ex-Presidente,
através do seu Partido Politico, teve o registro de sua candidatura protocolada junto ao

Tribunal Superior Eleitoral após Convenção Nacional e cumprimento dos trâmites legais e
burocráticos.

Em resposta à decisão liminar, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota

em que manifesta que

"

as Conclusões do Comitê tem caráter de recomendação e não

possuem efeito juridicamente vinculante."

A

decisão intemacional fora enviada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas

para os Direitos Humanos ao govemo brasileiro e teve fundamento no artigo 25 do Pacto

Intemacional sobre os Direitos Civis e Políticos, na qual o Brasil é signatário.

O

Comitê de Direitos Humanos, inclusive,

foi

criado para monitorar

a

implementação do Pacto Intemacional que é destinado a todos e qualquer cidadão que se
sentir ameaçado.
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A República Federativa do Brasil incorporou o Protocolo Facultativo ao Pacto Intern actona
sobre Direitos Civis e Políticos no ano de 2009 através do Decreto Legislativo 3 I
de

I, de l6

junho daquele ano, estando na Presidência da Câmara dos Deputados, Michel Temer,

na Presidência do Senado, José Samey, além do Decreto

n'

e

6.94912009 que incorporou ao

ordenamento jurídico pátrio o Protocolo Facultativo que reconhece a jurisdição do Comitê
de Direitos Humanos da ONU e a obrigatoriedade de suas decisões.

O citado Decreto Legislativo não somente reconheceu
Direitos Humanos em sua competência, como enfatiza que

"

a

jurisdição do Comitê de

Os Estados Partes do Pacto

que se tornem partes do presente Protocolo reconhecem que o Comitê tem competência
para receber e examinar comunicações provenientes de indivíduos sujeitos à sua jurisdição
que aleguem ser vítimas de uma violação, por esses Estados Partes, de qualquer dos direitos

enunciados no Pacto."

llmportante lembra que

o

Pacto Internacional sobre Direitos Civis

celebrado em Assembléia Geral da ONU em 1966,
Decreto

e

Políticos,

foi acatado no âmbito interno

n' 592, de 06 de julho de 1992, sendo que prevê no

seu artigo lo que

pelo

" o Pacto

Intemacional sobre Direitos Civis e Políticos, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém."

Em face ao exposto e à repercussão intemacional do caso que, inclusive, expõe o

Brasil em tese a passar a pertencer ao grupo de países que não respeita os pactos
intemacionais de que são signatários, proponho que o Instituto dos Advogados Brasileiros

,

caso o Plenário entenda pela pertinência da presente indicação, estude o tema para fins de

pronunciamento oficial

à luz do Direito Intemacional, do Direito Constitucional e dos

Direitos Humanos na perspectiva de análise da efetividade da decisão, em particular o
caráter vinculante

e

obrigatório da decisão, bem como possibilidade de

sangões

diplomáticas pelo descumprimento.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2018.

SERGIO L

PINHEIRO SANT'ANNA

MEMBRO DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS
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Comunicâção do Comitê dê Direitos Humênos âo Estâdo brasilêko

Post atualizado às 15h3O, do dia 7710812018, para inclusáo do posicionamento do
Itãmarafy.
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