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Excelentíssimos Senhores Membros da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos 

 

 

DENÚNCIA 

CONTRA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO 

BRASIL 

I. SOLICITANTE: 

 

Maristela Basso, brasileira e advogada com escritório profissional 

situado à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 4.249, Jardim Paulista, São 

Paulo-SP, Brasil, CEP 01401-002. Telefone e fax nº +55 (11) 3057-1663. E-

mail: mbasso@maristelabasso.adv.br. 

II. BENEFICIÁRIO – SUPLICANTE: 

 

 MARCELO CRISTIANO REIS, brasileiro, divorciado, empresário, 

portador da Cédula de Identidade RG n. 24466393, SSP/SP, CPF 

129.548.818-36, Título de Eleitor nº 044380210469 Zona 160 

Seção 0101, com endereço profissional situado à Rua Domingos 

de Moraes, nº 2000, apt. 34, CEP 04036-000, São Paulo, SP, 

Brasil (Doc. I). 

mailto:mbasso@maristelabasso.adv.br
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III. AD MÉMOIRE DOS FATOS 

 

O Suplicante vem por meio desta petição socorrer-se do mecanismo 

inter-regional de proteção aos direitos humanos a fim de tutelar a situação de 

completo descaso com o povo brasileiro e desrespeito com os Direitos 

Humanos dos nacionais do país. 

O Suplicante é Líder, Fundador e Coordenador do movimento social 

REVOLTADOS ON LINE1 e conta hoje com o apoio irrestrito de milhões de 

brasileiros, que pensam como ele. Brasileiros indignados com a corrupção e 

que desejam um BRASIL ético, republicano, honrado e cumpridor dos direitos 

humanos. 

Em reunião com o comitê de seu movimento, resolveu o Suplicante 

apresentar esta Denúncia em face da Excelentíssima Senhora Presidente da 

República Dilma Vana Rousseff, porquanto reconhecida a prática de infrações 

político-administrativas ensejadoras de inegáveis e repetitivas violações ao 

disposto nos arts. 11 e 26 da “Declaração Interamericana de Direitos 

Humanos”, ratificada e em vigor no Brasil, que definem a “proteção da honra e 

da dignidade das pessoas” e o “direito ao desenvolvimento progressivo”, ao 

não empobrecimento e à miserabilidade.  

                                                           
1
 https://www.facebook.com/revoltadosonline 
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Também fundamentam esta Denúncia os princípios de ordem pública 

internacional norteadores da conduta consistente e responsável dos chefes de 

Estado, que não observados levam a ruptura do contrato social firmado, nas 

últimas eleições presidenciais, entre o povo brasileiro e seu governo. 

 

IV. OS FATOS: 

 

As condutas que implicam improbidade administrativa e consequente 

violação dos direitos humanos no Brasil por parte da Sra. Dilma Rousseff, 

enquanto chefe do Poder Executivo, são, dentre outras: 

 

(i) “Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, 

quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos 

contrários à Constituição, a honra e dignidade da pessoa 

humana e ao seu desenvolvimento progressivo” 

 

A Operação “Lava Jato”, conduzida pelo Poder Judiciário do Brasil, 

apura a existência de uma organização criminosa formada por, dentre outros, 

funcionários públicos, executivos de empreiteiras e doleiros. 

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF),2 a investigação 

descobriu que há, pelo menos dez anos, as empreiteiras se organizavam em 

                                                           
2
 www.lavajato.mpf.mp.br 
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cartel e pagavam propinas para executivos da Petrobras e agentes públicos por 

intermédio de operadores financeiros e doleiros também investigados.  

Ao invés das empreiteiras concorrerem entre si em licitações com o 

objetivo de firmar contratos com a Petrobras, elas se organizavam como um 

“clube”, criando uma concorrência apenas aparente. Narra o MPF que o tal 

“clube das empreiteiras” se reunia de maneira sigilosa para definir quem 

ganharia o contrato e com qual preço, inflando para benefício privado em 

prejuízo dos cofres públicos. As regras do grupo eram claras, e a distribuição 

de obras era camuflada em falsos registros de prêmios de bingo (docs. 01 e 

02). 
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 Imagem disponível em: http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso/imagens-2/infografico-geral 

 

Executivos de empreiteiras, doleiros, ex-funcionários públicos e outras 

pessoas sem foro privilegiado estão sendo processados na Justiça Federal de 

Curitiba – Paraná – por envolvimento em escândalos de corrupção. Muitos já 

foram condenados por sentenças de primeiro grau. Segundo o MPF, até agora 
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a Operação Lava Jato contabiliza 1114 procedimentos instaurados, 484 buscas 

e apreensões, 49 acordos de colaboração premiada firmados, 05 acordos de 

leniência, 133 mandados de prisão cumpridos, sendo 64 prisões preventivas, 

70 prisões temporárias e 05 prisões em flagrante, entre outros resultados.3 

 
(ii)   “Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às 

disposições expressas da Constituição em afronta aos Direitos Humanos 

dos Brasileiros” 

 

Ao todo, em 2015, foram liberados R$ 2,5 bilhões em seis decretos 

editados sem autorização do Congresso Nacional. Quase 30% dos gastos se 

destinaram ao pagamento de serviços da dívida pública – administrada de 

forma improba, imoral, ilegal e de má-fé. 

Quase 30% dos gastos autorizados pela presidente Dilma Rousseff nos 

decretos de 2015 se destinaram ao pagamento de serviços da dívida pública. 

Os seis decretos, editados sem o aval do Congresso, liberaram R$ 2,5 bilhões 

em créditos adicionais, dos quais R$ 703,4 milhões dizem respeito a serviços 

da dívida. Sem falar da suposta continuidade das “pedaladas fiscais”, atrasos 

nos repasses de recursos para bancos públicos, já objeto de pedido de 

impeachment dos Srs. Drs. Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaina Paschoal.4 

As autorizações de gastos contemplaram ainda o custeio de bolsas de 

estudo no ensino superior (que contou com mais R$ 561,4 milhões, ou 22,4% 

                                                           
3
 http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/resultados 

4
 Disponível em:  http://oglobo.globo.com/brasil/decretos-sem-aval-pagaram-divida-publica-

18287320. Acesso em 15 de abril de 2016. 

http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/resultados
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do total), funcionamento das universidades federais, apoio à educação básica, 

custeio de missões do Exército e da Marinha e financiamento da Justiça 

Federal. As fontes de recursos foram excesso de arrecadação com tributos, 

convênios e doações, além de superávits financeiros (receitas de anos 

anteriores). 

Os decretos foram assinados em julho e agosto de 2015, como 

demonstram as notícias anexas (doc. 03). O Congresso só aprovou a meta 

fiscal de 2015, com validação a um déficit de R$ 119,9 bilhões. Não há dúvida 

que houve desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei 

Orçamentária – por conta dos decretos de créditos suplementares num 

momento em que a nova meta ainda não havia sido validada pelo Congresso 

Nacional. 

 

(iii) “Infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais 

atentando contra a dignidade do Povo Brasileiro” 

 
 

Recentemente a chefe do Poder Executivo nomeou como MINISTRO o 

ex-presidente Sr. LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, proporcionando foro 

privilegiado, o que impede que ele possa ser investigado por procuradores em 

São Paulo e também na Operação Lava Jato em Curitiba. Tais investigações 

sobre o ex-presidente serão deslocadas para a Procuradoria-Geral da 

República, em Brasília, e ficarão sub judice no Egrégio STF (Supremo Tribunal 

Federal). 
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Tal ato, feito em TOTAL DESVIO DE FINALIDADE e ferindo o 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE e da DIGNIDADE num conluio entre os Srs. 

DILMA e LULA, trata-se de uma verdadeira “fuga da JUSTIÇA”. Aliás, 

coincidentemente, o PT (Partido dos Trabalhadores) lançou a ideia logo depois 

que o Sr. Lula foi conduzido coercitivamente para depor, por decisão do MM 

Juiz Sergio Moro, conforme amplamente noticiado pela mídia. 

A nomeação do Sr. Lula para um ministério gerou polêmica até mesmo 

entre seus seguidores. Assessores próximos do ex-presidente foram contra, eis 

que caracterizado o desvio de finalidade do ato.5 

Trata-se, por conseguinte, de ato jurídico NULO e VICIADO em seu 

nascedouro. 

Tal vício é chamado desvio de poder ou desvio de finalidade e ocorre 

quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita 

ou implicitamente, na regra de competência. 

O Ministro nomeado Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, conforme largamente 

noticiado pelos mais variados meios de comunicação, está sendo investigado 

no âmbito da Operação Lava Jato e pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo (doc. 15). 

Da descrição dos fatos, resta inescusável o DESVIO DE FINALIDADE, 

tendo-se em vista o momento atual, a maneira e a forma como foi realizado. 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.folhapolitica.org/2016/03/lula-aceitara-ser-ministro-de-dilma-

diz.html Acesso em 15 de abril de 2016. 
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Este entendimento foi seguido, inclusive, pelo parecer apresentado pelo 

Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot (doc.04).   

 

(iv)  “Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro do cargo em afronta à honra e dignidade dos brasileiros” 

 

A imprensa revelou o que ficou chamado de “mercadão”, ou “varejão”, 

ou “mensalão da Dilma”, isto é, um quadro de ofertas do governo/Poder 

Executivo que inclui cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão (doc.05). 

O governo editou, recentemente, um decreto ampliando em R$ 10,032 

bilhões os gastos de toda a máquina pública (doc. 06). Nesse total, estão R$ 

444,7 milhões para emendas individuais dos parlamentares. Com esse aporte 

novo, cada um deles fechará o ano com R$ 11,6 milhões para emendas 

individuais. A Presidente Dilma Rousseff arruinou a economia brasileira (doc. 

07). 

 

(v) Do Estado Protetor o Estado-criminoso: a ruptura do contrato 

social entre o povo e a chefe do poder executivo brasileiro 

 

O Estado soberano é sempre responsável pelo o que acontece em seu 

território – independentemente de o ato ter sido praticado por algum de seus 

agentes ou por qualquer outra pessoa dentro do seu território, qualquer que 
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seja o “motivo”. E isso é sabido. Trata-se de um princípio de ordem pública 

internacional, qual seja: o da “Responsabilidade Interna e Internacional”. 

Se o crime é praticado sob a complacência do Estado/Governo, este não 

cumpriu sua função de “proteger” e, ao permitir que o ato ocorresse em seu 

território por iniciativa e autoria sua ou de terceiro, falhou e rompeu o contrato 

social. O Estado, que deve ser “protetor”, assume o papel de “Estado-

Criminoso”, se coloca em posição diferente daquela assumida quando da 

celebração do contrato social com o povo e perde totalmente a sua legitimidade 

e, acima de tudo, sua credibilidade. Nesse momento não há mais contrato 

social, entendido como aquele acordo entre os membros da sociedade, por 

meio do qual reconhecem a autoridade de um governante igualmente sobre 

todos, bem como se submetem a um conjunto de regras e a um regime político. 

O contrato social somente se justifica no interesse racional do ser 

humano de abdicar da liberdade que possuía no “estado de natureza” para 

obter os benefícios da ordem política, calcada no respeito e na promoção da 

condição humana (individual e coletiva). Quando um crime ou ato de conduta 

contrário a “mens Populi” é praticado dentro de um Estado (país/nação) o 

governo/o chefe de Estado é responsável – e sua responsabilização é imediata 

(nos níveis interno e internacional). 

Rompido o contrato social, o governo é ilegítimo e novo contrato deve 

ser celebrado pelo povo e novos governantes – de acordo com os preceitos da 

Constituição Federal e do direito internacional geral. E até que isto ocorra o 
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Estado está à deriva e o poder de volta às mãos do povo. Contudo, o que 

temos visto é a permanência do “Governo-Criminoso” no poder do Estado 

brasileiro e a população refém da tirania, do medo, da exclusão, da extorsão e 

da crueldade. Nesses casos, cabe ao povo (re)agir em sua defesa para que 

não fique subjugado, tiranizado, encurralado, despersonalizado, desumanizado 

e brutalizado – caldo de cultura para o mal-estar  e a violência. 

E é exatamente isso que o Denunciante faz nesta Petição: busca o 

retorno do equilíbrio pelo sistema dos “freios e contrapesos” que somente pode 

ser atingido por meio da integração da ordem jurídica interna com a ordem 

jurídica internacional de proteção dos direitos humanos. 

 

A - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS E DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO PELA 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

 

Fundamenta-se, também, a presente Denúncia na conduta reiterada da 

chefe do Poder Executivo, Sra. Dilma Rousseff, de violação dos direitos 

humanos garantidos pela Constituição Federal do Brasil e pelos tratados e 

convenções internacionais ratificados e em vigor no país. Esta conduta da Sra. 

Presidente da República compromete o “interesse nacional” e altera 

drasticamente o quadro socioeconômico do país. Ademais, gera 

consequências internacionais indesejáveis a um Estado de direito, membro da 

comunidade das Nações. 
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Examinemos com mais cuidado o que ora se afirma. 

 

(a) Da Não Preservação da Ordem Pública Econômica: 

Desiquilíbrio drástico do quadro socioeconômico brasileiro 

 
 

Determina o art. 170 da Constituição Federal que 

“a ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna conforme os 
ditames da justiça social, observando os seguintes 
princípios: [...] 
VII – redução das desigualdades regionais e 
sociais”. 
 

Não há dúvida, porque os atos e fatos são de conhecimento público, nos 

níveis nacional e internacional, que a situação econômica do Brasil foi 

dramaticamente alterada no segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff, 

com consequências irreversíveis no custo da produção, gerando reflexos nos 

preços praticados para o consumidor final, inclusive nos produtos integrantes 

da cesta básica. Ademais daqueles relacionados à saúde, educação e 

segurança pública. 

Os fabricantes, especialmente os menores e os regionais, não têm tido 

acesso ao sistema de créditos (tributários e bancários) porque sua economia 

de escala foi dramaticamente reduzida. Dessa forma, somente grandes 

empresas estão conseguindo sobreviver e usufruir dos benefícios que ainda 

existem, especialmente os advindos das instituições financeiras (públicas e 

privadas), que as mantêm nas cadeias produtivas, mas com reflexos 
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impiedosos sobre os demais concorrentes que não possuem um idêntico ou 

semelhante incentivo (ou proteção). 

Tal situação cria um ambiente propício à concorrência desleal de uma 

forma totalmente atípica, como decorrência de uma gestão temerária e 

irresponsável do Poder Executivo que, consequentemente, tem efeitos 

imediatos (e mediatos) em toda a sociedade brasileira. 

Consoante se observa do gráfico abaixo, o acúmulo da inflação chegou 

a superar a casa dos 10%, patamar que desde 2002 não havia sido excedido, o 

que apenas corrobora a retração da economia e a queda do poder de compra 

da população (doc. 12). 

 

Disponível em: <http://bit.ly/23CAqV7>. Acesso em 15 abril 2016. 
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O PIB, por sua vez, está em franca retração. No quarto trimestre de 2015 

ainda, recuou mais 1,4% e sua previsão de retração para 2016 é de 3,5%. Do 

que se observa do Relatório de Inflação do Banco Central do Brasil, o índice de 

volume de vendas apresenta mais números negativos do que positivos, as 

vendas do comércio ampliado recuaram 8,6% em 2015, a produção física 

industrial, 8,3% no mesmo ano, os serviços, 3,6%. No mercado de trabalho, a 

taxa de desocupação atingiu 9,6% no primeiro trimestre de 2016, mais de 800 

mil postos de trabalho foram fechados e o emprego formal não evolui, mas 

involui. Em suma, todas as cifras são negativas (docs. 09, 10, 11 e 12). 

 
Disponível em: <http://bit.ly/23CAqV7>. Acesso em 15 abril 2016. 
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Disponível em: <http://bit.ly/23CAqV7>. Acesso em 15 abril 2016. 

 

É de se destacar ainda que agências internacionais recentemente 

rebaixaram o Brasil em seus índices de confiança do investimento. A Standard 

& Poor’s, a título de exemplo, rebaixou a nota do Brasil para BB, o que 

apresentará inevitavelmente como reflexos a queda do número de 

investimentos diretos no Brasil, os quais já recuaram quase 20% no último 

trimestre de 2015 (doc. 12). 

 



 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 4.249 

São Paulo – SP – Brasil  

CEP: 01401-002 

Tel: +55(11) 3057-1663 

Fax: +55(11) 3057-1663 

www.maristelabasso.adv.br 
 

 

16 
 

Disponível em: <http://bit.ly/1NdGDiD>. Acesso em 15 abril 2016. 

 

 

Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a 

garantia do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais 

(art. 3º da Constituição Federal). O que equivale a dizer que o preceito 

constitucional obriga aos governantes a de, um lado, reduzir e, de outro, não 

aumentar as desigualdades regionais. Isto deve ser feito não aumentando as 

diferenças potenciais, não produzindo maior concentração de mercado e 

riqueza, não criando obstáculos ao desenvolvimento de certas regiões, em 

detrimento de outras, bem como não gerando desemprego e prejuízos ao 

crescimento social, econômico e tecnológico do país. 

O direito de concorrência, como é sabido, tem por objetivo principal a 

proteção do direito do consumidor e, consequentemente, dos direitos humanos 

– fundamentais. 

A eliminação ou o comprometimento substancial da atividade produtiva 

nacional deixou de ser (pre)ocupação do Governo atual, cuja incumbência 

deveria ser a de preservar as condições de concorrência. A situação agora no 

Brasil é a de não concorrência. Há, na prática, a quebra de diversas empresas 

e um número recorde de recuperações judiciais.6 Somente no ano passado, 

cerca de 191 mil empresas foram fechadas, sendo que 235 mil foram abertas  

(doc. 08).7 

                                                           
6
 Disponível em: <http://glo.bo/23yJIkW>. Acesso em 18 abril 2016. 

7
 Disponível em: <http://bit.ly/1J6FZ4d>. Acesso em 18 abril 2016. 

http://bit.ly/1NdGDiD
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Disponível em: <http://bit.ly/1J6FZ4d>. Acesso em 18 abril 2016. 

 

Não há dúvida de que a manutenção do sistema vigente de 

administração do Brasil, sob a presidência da Sra. Dilma Rousseff, viola esse 

conjunto de princípios constitucionais e humanitários, pois: 

a) Impede o desenvolvimento econômico de 

diversas cidades periféricas e mais pobres onde se 

concentram os pequenos e micros fabricantes e 

empresários, haja vista que as grandes corporações 

constroem suas fábricas em regiões já desenvolvidas para 

se valerem dos melhores mecanismos de logística, de 

mercado consumidor (do capital); 

b) Afeta a livre concorrência nos mercados em geral, 

pois confere tratamento pretensamente isonômico entre 

agentes econômicos que possuem capacidades 

contributivas diferentes; 

http://bit.ly/1J6FZ4d
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c) Afeta a expansão das oportunidades de emprego, 

na medida em que nas cidades periféricas e mais pobres é 

notória a carência de postos de trabalho de melhor 

qualidade que poderiam ser fornecidos por pequenos e 

médios fabricantes e micro empresários; 

d) Fere a proteção às empresas, uma vez que as 

impede de continuar no mercado; e 

e) Ferem-se os direitos dos trabalhadores, na 

medida em que são tolhidos das oportunidades de 

emprego e de uma melhor condição de vida para seus 

familiares. 

O Estado, portanto, tem papel fundamental no controle dos freios e 

contrapesos da Ordem Pública Econômica, garantida pela Constituição 

Federal. O Estado não apenas deve coibir o abuso, como atuar ativamente na 

prevenção dele, e garantir o direito de permanência do agente econômico: 

pequeno, micro, médio e grande. 

O Estado, por meio da sua administração pública, precisa encontrar o 

ponto de equilíbrio necessário. Se não o faz, descumpre suas obrigações e 

perde sua legitimidade. Isto é: falha. E, se falha, instala-se no país um 

ambiente propício a: 

a) Eliminação da concorrência; 
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b) Aumento abusivo do lucro por alguns em 

detrimento de outros; 

c) Lesão ao consumidor de menor poder aquisitivo, 

que fica privado do acesso aos produtos básicos e 

fundamentais; 

d) Lesão ao consumidor de maior poder aquisitivo, 

que será obrigado a pagar ainda mais pelos produtos em 

razão da alta concentração de mercado; 

e) Perda dos postos de trabalhos; 

f) Fuga de trabalhadores de uma região para outra a 

procura de oportunidades; 

g) Desintegração de famílias pelo deslocamento de 

parentes, perdas de emprego etc. 

 

B – OS DIREITOS HUMANOS VIOLADOS 
 
 

É claro o descaso do Poder Executivo do país e os consequentes danos 

aos direitos fundamentais dos brasileiros – pessoas naturais e jurídicas. Pela 

conduta displicente do Governo brasileiro violaram-se os deveres assumidos 

perante o sistema Interamericano de Direitos Humanos. Vejamos. 

O primeiro importante princípio violado pelo Poder Executivo é o previsto 

no art. 11 da CIDH – Convenção Interamericana de Direitos Humanos: 
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“Artigo 11 – Proteção da honra e da 
dignidade 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da 
sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências 
arbitrárias ou abusivas em sua vida 
privada, em 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”. 
 

 

Pela conduta do Governo brasileiro foi ignorado ainda o compromisso 

assumido no art. 26 da CIDH: 

“Artigo 26 – Desenvolvimento progressivo 

Os Estados-partes comprometem-se a 
adotar as 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 da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos 
Aires, na medida dos recursos 
disponíveis, por via legislativa ou por 
outros meios apropriados”. 
 

 

A administração do Poder Executivo, perdulária e permissiva com a 

prática de atos não aprovados pelo Congresso Nacional, gera evidente 

desequilíbrio na ordem econômica do Estado, com evidentes consequências 

negativas no comércio e desenvolvimento internos. 
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Além do aspecto econômico-financeiro, os efeitos sociais da 

administração do Poder Executivo são devastadores, o que se percebe pela 

situação em que se encontram os brasileiros – na sua maioria: desempregados 

e sem perspectivas de retorno à vida produtiva nesta década ainda. 

Conforme se atesta da Pesquisa Mensal de Desemprego, que coleta 

dados referentes às maiores metrópoles brasileiras, por exemplo, os níveis de 

desemprego, à época da assunção da Sra. Dilma Rousseff ao cargo de 

Presidente, não só eram mais baixos como os índices de desocupação, muitas 

vezes, têm crescido mensalmente, sendo que ao longo do ano de 2015, a taxa 

de desocupação subiu 2,4 pontos percentuais no âmbito nacional, atingindo a 

casa dos 9,0%. Ressalte-se ainda que este índice retrata unicamente a média 

nacional, sendo que as regiões Nordeste e Sudeste apresentam médias mais 

elevadas, alcançando os marcos de 10,5% e 9,6%, respectivamente. Neste 

espaço de um ano, todas as regiões sofreram o aumento do desemprego, sem 

falar na diminuição de pessoas sem carteira de trabalho assinada, o que só 

confirma a situação de precarização do trabalho (docs. 13 e 14). 

(vi) MEDIDAS SOLICITADAS: 

 

Considerados os direitos humanos violados, e os danos irreparáveis já 

ocasionados ao povo brasileiro, com base no artigo 23 do Regulamento da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, roga o Denunciante, muito 
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respeitosamente, à Comissão que determine a Chefe do Poder Executivo do 

Brasil, a Senhora Presidente Dilma Rousseff que: 

(i)  Cumpra a promessa pública de respeitar os preceitos constitucionais 

e de direitos humanos; 

(ii) Pague indenização compensatória a TODOS os brasileiros, o que 

poderá ser determinado e tornado exequível pelo “Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos” de forma apenas “simbólica”, haja vista a impossibilidade 

material de se apurar valores diante da dramática situação econômico-

financeira na qual os brasileiros se encontram. Para tanto, a satisfação 

indenizatória às vítimas (o povo brasileiro) poderia advir da aplicação do 

instituto dos “punitive damages”, também conhecido como “exemplary 

damages”, ou “vindictive damages” – que visa imputar uma indenização 

pecuniária ao ofensor – que pode ser tão somente “representativa”, capaz de 

puni-lo pelo ato ilícito praticado, visando assim inibir a repetição da conduta 

danosa e ainda servir de exemplo para a sociedade, servindo como uma 

ferramenta preventiva contra o cometimento de outras violações aos direitos 

humanos. Os “punitive damages” fundamentam-se no binômio: punição x 

prevenção. 

Por fim, muito respeitosamente, requer-se a esta Egrégia Comissão que 

receba esta Denúncia e proceda como de costume. 
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São Paulo, 25 de abril de 2016 

Maristela Basso 

 

Lista de Documentos Anexos 

 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

 

01 Regras de Distribuição de Obras para empreiteiras – Lava Jato 

02 Esquema de distribuição de obras como registro de bingo – 
Lava Jato 

03 Notícias sobre Decretos sem aval do Congresso 

04 Notícia e Parecer do PGR sobre nomeação de Lula a Ministério 

05 Notícia sobre oferta de cargos do governo 

06 Decreto nº. 8367, ampliando gastos da Máquina Pública  

07 Notícias sobre nova liberação de capital para emendas 
individuais de parlamentares 

08 Notícias sobre a situação econômica 

09 Dívida líquida do setor público 

10 Indicadores de investimento do BC 

11 PIB trimestral BC 

12 Relatório de inflação BC 

13 Pesquisa Mensal de Desemprego – Fevereiro/2016 

14 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 4º 
trimestre/2015  

 

 

 


