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Comité de Direitos Humanos 18/10 

A decisão do governo chileno do presidente Sebastián Piñera de declarar estado de 
emergência, no sábado 19 de outubro, provocou um grande impacto nas comunidades 
chilenas que vivem fora do país. Este foi o motor principal que levou a um grupo de 
chilenos residentes em diferentes países a fazer um chamado que originou uma 
coordenação virtual sem precedentes de suas comunidades residentes nos 5 continentes. 

Essas comunidades instaladas em mais de 150 cidades do mundo responderam ao 
pedido de denúncia internacional contra o governo do Presidente Piñera devido ao nível 
de violência policial que se intensificou com a presença dos militares nas ruas. 

É nesse contexto que nasceu o Comité de Direitos Humanos da rede Chile Despertó 
Internacional. Composto por quase 30 chilenos profissionais de diversas áreas e 
comprometido com a defesa dos direitos humanos. 

O Comité possui um Departamento Jurídico, um Departamento de Gestão e Relações 
Bilaterais, um Departamento de Imprensa e um Grupo de Tradução e Arquivo. 

A primeira gestão da nossa equipa foi ajudar na elaboração da agenda dos 
eurodeputados Idoia Villanueva e Miguel Urbán, para se reunirem com cerca de cinquenta 
organizações chilenas, incluídos representantes de organizações de defesa dos direitos 
humanos, associações de estudantes, movimentos de identidade indígena, 
ambientalistas, feministas e sindicatos. 

Os nossos objetivos são: 

• Colaborar com organizações de defesa dos direitos humanos no Chile. 
• Ajudar na proteção das vítimas de violência por funcionários do estado. 
• Apoiar o trabalho de registro e denúncia de ativistas de direitos humanos no Chile. 
• Estabelecer uma ponte entre defensores de direitos humanos no Chile e organizações 
Internacional. 

Neste sentido, o Comité utilizou uma metodologia de trabalho que permite receber, 
arquivar e traduzir as reclamações que chegavam do Chile num servidor encriptado. 

O contato privilegiado dos nossos membros com os defensores dos direitos humanos 
facilita a coordenação real e a recolha de denúncias verificadas. 



O objetivo deste relatório é apresentar num único documento as 
diferentes violações dos direitos humanos que vêm acontecendo no Chile 
desde a explosão do protesto social em 14 de outubro do ano que decorre, 
e em especial a partir da sexta-feira 18 do mesmo mês, e desta forma: a) 
tornar visíveis as ações da polícia contra a população civil e b) servir 
como pano de fundo para determinar em que medida cada uma dessas acções, 
implica incumprimento das obrigações internacionais contidas em vários 
órgãos reguladores ratificados pelo Chile e actualmente em vigor. A informação 
contida neste relatório tem como principais destinatários a 
várias autoridades estatais europeias e não europeias, com a esperança que 
possa vir a existir - por parte delas - algum pronunciamento de repúdio de tais 
violações dos direitos humanos, sempre com o intuito de acabar com elas 
imediatamente, e iniciar o mais rápido possível, um processo de verdade, justiça e 
reparação. 

Departamento Jurídico - Comité de Direitos Humanos 18.10 - Chile Awakened International. 

Luis Alberto Cortés Vergara,  

Diva de Berlim Francesca Serra Cruz,  

Roma Maria Fernanda Ovalle Donoso, Barcelona 



Introdução 

Em resposta aos protestos sociais desencadeados no Chile, a dia 4 de outubro deste 
ano, no seguimento do aumento do preço do metro, o governo realizou um discurso 
focado nos problemas de ordem pública e segurança sem antes visar o 
compreensão e atenção ao movimento e suas demandas. Assim, no dia 18 do 
mesmo mês, foi declarado um estado de exceção constitucional chamado estado de 
emergência, contemplado no artigo 41 da Constituição Política da República do 
Chile, que autoriza a restrição de garantias constitucionais de reunião e movimento. 
No entanto, a partir do momento em que o referido estado foi decretado, foram 
cometidas uma série de irregularidades legais que o tornam questionável, entre as 
mais importantes: i) não delegar expressamente funções ao chefe da defesa nacional 
- conforme a lei orgânica dos estados da exceção constitucional (Lei 18.415) - e ii) 
decretar recolher obrigatório sem poderes legais para tal - uma vez que para a 
adopção desta medida é necessário declarar estado de sítio que, ao contrário do 
estado de emergência, requer a aprovação do Congresso. 

Neste contexto, as forças policiais e o exército do Chile começaram a adoptar 
medidas dissuasivas e repressivas do protesto social que, longe de respeitar o 
padrão estabelecido na Constituição e nas leis, abertamente restringiam e 
vulneravam garantias fundamentais como a vida, a integridade física e psíquica, a 
liberdade de expressão e devido processo legal. Isto tudo, forçou-nos a procurar 
apoio internacional para gerar consciência na comunidade internacional sobre o que 
se está a passar no Chile, no intuito de acabar com as violações dos direitos que os 
representantes do Estado e suas forças de repressão estão a realizar em contra da 
população civil. 

Este relatório tem como objetivo narrar de forma sucinta as agressões cometidas 
desde 18 de outubro de 2019, e as agrupar à volta das garantias fundamentais que 
foram vulneradas. Se bem alguns casos emblemáticos são referidos, por uma 
questão de tempo não são enumeradas cada uma das vítimas - que hoje 
ultrapassam as 3.000 pessoas. 



1.- Direito à vida e utilização letal da força 

 Como já foi referido, de 18 a 28 de outubro, o Chile se viu sob um estado de 
exceção constitucional, período durante o qual houve uma forte repressão devido ao 
poder excessivo concedido às Forças Armadas e à total falta de controlo da sua 
atividade repressiva por parte das autoridades políticas. As Forças Armadas 
assumiram o controlo da ordem pública em território nacional, com o recurso à 
utilização de rifles GALIL ACE e FAMAE SG 540 semi-automáticos e pistolas de mão 
semi-automáticas com munição letal . A utilização destas armas resultou na morte de 1

civis. 

 Após finalizado o estado de emergência, o controlo da ordem pública foi retomado 
pela polícia (Carabineros), mas isto não impediu a morte de manifestantes, uma vez 
que a utilização irregular, desproporcionada e abusiva da violência policial também 
teve consequências fatais. O recurso a força física e a utilização de armamento 
dissuasivo lançado em contra da população por parte dos agentes da polícia foi 
realizado sem apego aos protocolos de ação da própria instituição e com pleno 
conhecimento das consequências muito graves que tal acção acarreta, como 
explicar-se-á mais afrente neste texto. 

Dada a ausência de informações oficiais e unificadas sobre os mortos nos primeiros 
dias, o Instituto Nacional de Direitos Humanos, com data de 27 de outubro, solicitou 
ao Instituto Médico Legal e o Ministério Público para esclarecerem oficialmente o 
número de pessoas falecidas . 2

Até a data, durante o período das manifestações, foram registradas 23 pessoas 
mortas, situações que atualmente estão a ser investigadas pelo Ministério Público. O 
Instituto Nacional dos Direitos Humanos, a dia 30 de novembro de 2019, registrou 6 
denúncias de homicídio culposo e 9 queixas de homicídio culposo. Delas, 6 estão 
dirigidas as forças armadas. Alguns destes casos são: 

- Romario Veloz Cortés , de 21 anos, faleceu no dia 20 de outubro em Coquimbo; 3

Kevin Gómez Morgado , de 23 anos, faleceu no dia 20 de outubro em Coquimbo; 4

 Confirmado por Amnistia Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable- politica-deliberada-1
para-danar-manifestantes/

 https://www.indh.cl/indh-oficia-al-servicio-medico-legal-y-ministerio-publico-para-aclarar-oficialmente-numeros- de-personas-2
fallecidas/ 

 https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/confirman-muerte-de-joven-en-medio-de-manifestaciones-en-la- serena-habria-recibido-3

disparo-de-un-militar/ 

 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/corte-confirma-prision-preventiva-para-militar- imputado-por-homicidio-4

en/2019-10-30/162621.html 



José Miguel Uribe Antipani , de 25 anos, morreu em 21 de outubro em Santiago. 5

Todos eles, mortos por disparos por parte de militares. 
- Alex Andrés Núñez Sandoval, de 39 anos. Faleceu no dia 21 de outubro, como 

resultado de espancamento por parte de agentes da polícia (Carabineros). É 
importante mencionar que o nome desta pessoa foi omitido pelo governo chileno na 
lista oficial de mortos, sendo reconhecida apenas de forma posterior . 6

- César Rodrigo Mallea González, de 46 anos, foi encontrado morto por enforcamento 
enquanto estava detido em uma esquadra da polícia, com hematomas no rosto e nas 
costas. É importante referir que foi solicitado pelos familiares o registo audiovisual 
das câmaras de segurança que captaram o acontecimento, ao qual a instituição 
respondeu que, precisamente nesse momento, houve uma falha no sistema que 
impediu a registar o ocorrido, havendo apenas um registro da entrada na cela e, 
posteriormente, do homem já falecido . 7

- Abel Acuña, de 29 anos, quem sofria de um problema cardíaco morreu ao não 
receber atenção médica de emergência durante uma manifestação, divido à 
utilização de armas por parte da policia em contra dos profissionais da saúde que o 
tratavam . 8

 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/10/31/exfiscal-gajardo-presenta-querella-por-muerte-de-jose-miguel- uribe-en-curico/ 5

 https://ciperchile.cl/2019/10/22/manifestante-murio-en-la-posta-central-y-gobierno-no-lo-incluyo-en-la-lista- oficial-de-fallecidos/ 6

 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/07/las-incongruencias-en-la-muerte-de-cesar-mallea-el- hombre-que-aparecio-7
colgado-en-la-comisaria-de-penaflor/ 

 https://ciperchile.cl/2019/11/16/paramedicos-que-atendieron-a-abel-acuna-los-carabineros-no-le-dieron- chance-al-cabro-de-vivir/ 8



2. Direito à integridade física e mental 

 O exercício do monopólio da força pelas agências estatais é excepcional e deve 
sempre ser realizado de acordo com protocolos e regulamentos que garantam sua 
proporcionalidade e racionalidade. Nesse sentido, o Estado chileno não fracassou apenas 
por causa dos excessos cometidos pela polícia e as forças armadas, mas também porque 
as autoridades: i) mostraram-se relutantes em aplicar sanções para garantir que se agisse 
em conformidade com os regulamentos e ii) têm apoiado publicamente o actuar ilegal dos 
seus agentes. 

a. Tortura e maus-tratos 

 Uma das formas mais frequentes de ferir os manifestantes tem sido os maus-tratos 
e, em menor grau, a tortura. Alguns casos tiveram até um resultado letal. Em termos 
gerais, existe um tratamento abusivo dos detidos que não pode ser justificado, mesmo 
quando confrontados com detenções legais, uma vez que a polícia - Carabineros do Chile  
- não está autorizada a bater, violentar ou torturar detidos. 

 Segundo os dados do Instituto Nacional dos Direitos Humanos (INDH) de 30 de 
novembro deste ano, há 2.808 feridos desde 18 de outubro, dos quais 232 correspondem 
apenas a lesōes oculares (em 2 destes casos o resultado é cegueira total: Gustavo Gatica 
e Fabiola Campillay). Além disso, o mesmo INDH refere que está a processar 604 
denúncias por diferentes tipos de abuso ou tortura aplicadas por representantes da força 
pública, das quais 88 denúncias são por violência sexual. 

 Assim também o reflete o relatório de monitoramento do Provedoria Jurídica da 
Universidad do Chile, o qual irá ser explicado no ponto que diz respeito as detenções 
ilegais, e também no relatório de direitos humanos emitido pela organização Human 
Rights Watch, que para além de verificar o uso excessivo da força por parte da polícia nas 
ruas, os abusos contra detidos, como espancamentos brutais e abuso sexual , cometidos 9

durante o período em que as pessoas estavam à disposição das autoridades. 

 A Human Rights Watch acrescenta que a Carabineros prendeu mais de 15.000 
pessoas, que foram cometidos abusos em contra de algumas delas, e também faz 
referência as 341 queixas apresentadas pelo Instituto Nacional dos Direitos Humanos por  
crimes de tortura e tratamento degradante e desumano e as 74 denúncias de alegado 

 Relatório Human Rights Watch sobre o Chile, p. 1.9



abuso sexual , às quais adiciona a irregular e frequente acção de desnudamento de 10

mulheres e homens (mas principalmente mulheres) nas esquadras de polícia .  11

 Não obstante o Estado do Chile tenha garantido repetidamente que tais situações 
são excepcionais e que estão a ser investigadas pelos organismos criminais e 
administrativos pertinentes , os relatórios da Human Rights Watch e de Amnistia 12

Internacional reconhecem que a instituição possui sistemas de controlo interno 
deficientes. 

 Essa deficiência regulatória é reafirmada a partir dos altos cargos das Forças 
Armadas. Por exemplo, num áudio de um discurso do Director Geral de Carabineros 
Mario Rozas, num evento interno da instituição, afirma o seguinte: "Eu não vou expulsar 
ninguém (…) nem que me obriguem" . A instituição posteriormente reconheceu a 13

veracidade do mesmo discurso. 

 Da autoridade civil, o Presidente Piñera tem mostrado apoio consistentemente as 
ações das forças de repressão. Por exemplo, numa das suas intervenções públicas mais 
recentes numa cerimônia da instituição de Carabineros, o presidente assinalou que “nos 
últimos 42 dias, Carabineros do Chile teve que enfrentar dias muito difíceis, dias que 
exigiram o melhor de cada um de nossos agentes, não apenas na âmbito profissional, 
mas também na âmbito emocional. Quero dizer-vos que tenho plena confiança de que 
vamos superar esta situação e que os Carabineros do Chile conseguirão sair fortalecidos 
como instituição desta experiência ” . 14

b. Lesões graves e armas potencialmente letais 

 O direito internacional indica que as armas de fogo com munição potencialmente 
letal (com munição como balas de borracha) só poderão ser utilizadas excepcionalmente 
quando: i) a vida ou a integridade de uma pessoa estiver em perigo e ii) de maneira a 
causar o menor dano possível. No entanto, várias organizações internacionais como 
Amnistia Internacional registraram o uso constante e inadequado de espingardas e 
munições inapropriadas. 

 Relatório Human Rights Watch sobre o Chile, p. 3. Ver também relatório diário do Instituto Nacional de Dereitos Humanos de 24 de 10

novembro de 2019, que contêm o número de detidos, feridos e de queixas apresentadas procedente do Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.

 Idem11

 Por exemplo, nas alegaçōes da defesa perante a Corte Interamericana de Dereitos Humanos. 12

 https://www.youtube.com/watch?v=EBrK0U6b3SY (Jornal La Tercera). 13

 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/presidente-pinera-carabineros-saldra-fortalecida- como-institucion-de/14

2019-11-29/194717.html 



 Com efeito, relativamente aos números do Instituto Nacional de Direitos Humanos, 
1.180 das lesōes registradas são atribuídas a balas de borracha. Tais acontecimentos são 
extremamente preocupantes, uma vez que um relatório do ano 2012 da própria instituição 
remete para os perigos de disparar estas espingardas: as pessoas feridas por balas de  
borracha disparadas a uma distância de 25 metros ou menos podem sofrer ferimentos 
graves ou perder a vida - tal como as registadas pelo Instituto Nacional dos Direitos 
Humanos. 

 Relativamente à composição destas balas, embora Carabineros tenha declarado 
que a sua composição era de borracha, um estudo independente da Universidad de Chile 
indicou que apenas 20% corresponde a borracha, sendo portanto o restante 80% uma 
mistura de sílica (SiO2), sulfato de bário (BaSO4) e chumbo (Pb). O estudo determina 
uma rigidez de 96,5 Shore A, consideravelmente mais elevado do permitido. 

 Apesar dos resultados deste relatório e da insistência de várias organizações 
nacionais e internacionais que têm solicitado o cesse do recurso a estas armas, e até de 
decisões judiciais com indicação para a sua utilização excepcional e ajustada ao protocolo 
por parte da polícia , a instituição ainda não deixou de usar armas e até sugere que a 15

sua suspensão implicaria o início do uso de armas letais . 16

c. Ataque a equipes médicas e de assistência 

 Existem vários casos de ataques a organizações de defesa dos direitos humanos e 
assistência médica por parte da polícia e das forças especiais, apesar de estarem 
identificadas com crachás e fardados. 

 Num dos casos mais simbólicos, durante a noite de 16 de novembro, Abel Acuña 
morreu de paragem cardíaca na área da Plaza de la Dignidad, porque o trabalho de 
ressuscitação teve que ser adiado dados os níveis de insegurança no local. Com efeito,  a 
polícia disparou em contra da equipa médica e da ambulância que prestavam assistência 
médica . 17

 Um outro caso, um dos funcionários do Instituto Nacional dos Direitos Humanos 
devidamente identificado e, no exercício das suas funções de observador, teve que ser 
retirado da rua pois apresentava sete disparos no corpo, numa manifestação realizada a 
29 de outubro na Avenida Alameda Bernardo O'Higgins da capital do Chile. 

 Por exemplo na cidade de Antofagasta: https://radio.uchile.cl/2019/11/12/corte-de-antofagasta-prohibe-uso-de- balines-y-armas-15
letales-en-contra-de-manifestantes-pacificos/

 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/11/29/martinez-y-prohibicion-de-uso- de-perdigones-no-16
queremos-que-carabineros-use-sus-armas-de-servicio.shtml 

 Comunicado Asociaciones SAMU Metropolitano, 16.11. 17



3.- Princípio da legalidade e do devido processo legal 

 O direito à vida e à integridade física não foram os únicos direitos humanos a 
serem vulnerados no período coberto por este relatório; também houve uma série de 
violações das normas que integram o direito penal e processual chileno. 

 Do ponto de vista criminal (substancial), o princípio da legalidade foi infringido, pilar 
fundamental sobre o qual assenta o direito penal moderno desde os tempos do 
Iluminismo, que impõe a consigna “nullum crime nulla poena sinte lege”, e que estabelece 
o paradigma segundo o qual não poderão ser imputados nem crimes nem sanções sem 
uma lei que os contemple de forma específica antes da serem cometidos, e impõe ao 
Estado o dever de "ter limites muito precisos e claros no que diz respeito à sua 
intervenção sobre o cidadão” . No Chile, esse princípio tem reconhecimento 18

constitucional no artigo 19, nº 7, alínea b) do Código Processual Penal, que estabelece 
que “ninguém pode ser privado de sua liberdade pessoal, nem tal liberdade poderá ser 
restringida, exceto nos casos e da maneira determinada pela Constituição e pelas leis”, o 
que, em questões processuais, significa que ninguém pode aplicar medidas restritivas ou 
privativas, a não ser que estejam expressamente estabelecidas por lei (artigo 5 do Código 
de Processual Penal) . 19

 Do ponto de vista processual, além de o princípio da legalidade das medidas 
restritivas e privativas de liberdade ter sido infringido, também têm sido vulneradas 
algumas das garantias do devido processo legal, reconhecido no Chile no artigo 19, nº 3 
da Constituição Política da República e várias normas do Código de Processual Penal. De 
acordo com a afirmação da doutrina, o devido processo é “um dos mecanismos 
destinados a proteger a Constituição e o Estado de Direito como um todo”  em qualquer 20

sistema jurídico e, no geral, entendem-se incluídas no referido conceito outras tantas 
garantias, frequentemente, asseguradas por meio da Constituição, as leis ou bem pelos 
tratados internacionais. 

 No Chile, afirma-se que o devido processo é “o direito que garante aos cidadãos a 
realização no processo dos princípios, direitos e garantias presentes na constituição” , e 21

podendo admitir que uma forma de interpretar tal conceito é entender que ele consiste 
numa forma de agrupamento de outras garantias processuais que já possuem 

 Bustos, Juan. Manuel de Derecho Penal. Parte General. 4a edición corregida y puesta al día por Hernán Hormazábal, Barcelona, 18
1994, p. 133.

 Artigo 5 CPP: “No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o 19
restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes”. 

 Ramírez, Luis. Debido proceso derecho fundamental, en El debido proceso como un derecho humano, Canales, Luis, Duartes, 20

Edwin, Cuarezma, Sergio (Directores), Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, Nicaragua, 2018, p. 11.

 Conceito utilizado pelos autores Julián López, y María Inés Horvitz, Derecho procesal penal chileno, Tomo I, Editorial Jurídica de 21

Chile, p. 69. 



desenvolvimento e reconhecimento autônomo suficientes , são listados como parte 22

integrante desse conceito: o direito de ser julgado dentro de um prazo razoável, o direito à 
defesa, o direito à presunção de inocência, inadmissibilidade de perseguição criminal 
múltipla e o julgamento oral e público. Das quais a presunção de inocência foi afetada 
principalmente, também reconhecida no artigo 4 do Código de Processo Penal (CPP) 
chileno. 

 Contudo, na Constituição e nas leis chilenas são reconhecidos os princípios que 
acabamos de declarar, a polícia e o exército chileno - durante a sua intervenção nos dias 
em que o estado de emergência esteve vigente - não respeitaram as regras e agiram fora 
da legalidade num número significativo de oportunidades, o que também foi constatado 
por organizações de direitos humanos como Amnistia Internacional ou Human Rights 
Watch, violando assim não apenas a legislação nacional, mas também os tratados 
internacionais vigentes nesta matéria e ratificados pelo Chile, da seguinte forma: 

a. Detenções por infringir o recolher obrigatório sem a hipótese de detenção legal 

 De acordo com o disposto no artigo 125 do Código de Processual Penal, as 
pessoas no Chile só podem ser presas porque existe uma ordem judicial em contra delas, 
ou no caso de flagrante cometimento de um delito, conforme explicado no artigo 129 da 
mesma lei, que também é extensivo, excepcionalmente, a algumas faltas mencionadas no 
artigo 134 . 23

 O problema surge porque não existe na legislação chilena qualquer delito que 
possa ser conducente a infração do recolher obrigatório, mas sim apenas uma falta ao 
artigo 495 nº 1 do Código Penal, que não é considerado procedente para a detenção ,  24

portanto qualquer detenção realizada com o único objetivo de punir a infração ao recolher  
obrigatório, viola o princípio da estrita legalidade das medidas restritivas e privativas 
acima mencionadas. 

 Conforme o informado pela Human Rights Watch, Carabineros teria "retido" 2.000 
pessoas por infringir o recolher obrigatório , mesmo não tendo a faculdade para o fazer. 25

 Ídem. 22

 Trata-se de faltas contidas nos artigos 494, N°s. 4 e 5, e 19, con excepção neste ultimo caso dos acontecimentos referidos nos 23
artigos 189 e 233; 494 bis, 495 N° 21, e 496, Nos. 3, 5 e 26.

 Neste sentido, é possível ver o video do advogado do Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jaime Bassa, quem na sua 24
apresentação perante a Comissão dos Direitos Humanos da Cámara de diputados  a 24 de octubro do presente ano, explica este 
problema: https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME 

 Relatório Human Rights Watch sobre Chile, p. 13. 25



b. Detenções ilegais ou irregulares, antes e depois do estado de emergência e do 
recolher obrigatório cessarem. 

 Conforme relatado pelo Provedor de Justiça Penal, entre 12 de outubro e 2 de 
novembro de 2019, o departamento tem proporcionado representação jurídica a 12.303 
pessoas presas e levadas para controlo de detenção. Das quais, 8.525 pessoas 
chegaram a uma audiência de controlo de detenção nos dias de vigência do estado de 
exceção, enquanto que outros 3.778 pessoas o fizeram após a revogação da medida, em 
27 de outubro. 

 Como resultado de tais detençōes, 6,8% foram declaradas ilegais, com 807 casos 
até 26 de outubro, número que diminuiu após o fim do estado de emergência, com 
números registados entre 27 de outubro e 2 de novembro de 80 casos registados . 26

 Além disso, de acordo com a defesa legal da Universidad de Chile, no período 
compreendido entre o início do conflito até 22 de novembro, informa que como 
organização ja receberam 93 denúncias por casos de detenções arbitrárias e falhas no 
devido processo legal. Alguns deles de extrema gravidade, que incluem coacção ou outro 
tipo de violência . 27

c. A medida de prisão preventiva não respeita a sua natureza excepcional como 
medida de precaução. 

 Conforme relatado pelos advogados de defesa das pessoas que foram presas 
durante as manifestações chilenas, particularmente no período entre 20 de outubro de 
2019 e 30 de outubro do mesmo ano, foi referido que nesses 10 dias foram emitidas 542 
ordens de prisão preventiva por delitos diversos, que em alguns casos podem ser 
classificados como desproporcionais e com efeito dissuasor sobre os manifestantes . 28

 É o caso, por exemplo, do professor Roberto Campos, profissional formalizado pelo 
delito de dano da propriedade pública, hoje em prisão preventiva, e cujo advogado 
considera a prisão preventiva uma penalidade antecipada e uma resposta com evidentes 
fins políticos. 

 Ver comunicado de imprensa da Defensoría Penal Pública, publicado no Jornal Diario del Maule Sur 
26
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/4552f70e9c84d45363e1d96ec337d6d4.pdf 
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4.- Liberdade de expressão 

 O princípio 4 da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da CIDH 
declara que “[o] acesso à informação mantida pelo Estado é um direito fundamental das 
pessoas. Os Estados são obrigados a garantir o exercício desse direito. Esse princípio 
apenas admite limitações excepcionais que devem ser previamente estabelecidas por lei, 
caso exista um perigo real e iminente que ameace a segurança nacional nas sociedades 
democráticas. ” No ordenamento nacional, a Constituição consagra no artigo 19 No.12 a 
liberdade de expressar uma opinião e informar sem censura prévia, com a proibição 
explicita de qualquer tipo de monopólio estatal sobre a comunicação social. 

 Ambas as regras reconhecem que a liberdade de expressão é regida por um 
princípio de divulgação máxima, segundo o qual a lei deve garantir o acesso efectivo e  o 
mais abrangente possível à informação, e as exceções não devem tornar-se a regra geral 
na prática. O Estado também deve proteger a diversidade da comunicação social. No 
entanto, devido às práticas das forças repressivas e autoridades civis, essa liberdade foi 
seriamente comprometida. 

a. Ataques e vulneraçōes em contra de jornalistas por parte da força pública 

 Entre as vítimas da força de repressão também estão ataques particulares dirigidos 
a jornalistas e operadores de câmera da comunicação social, tanto durante o Estado de 
Emergência decretado durante os primeiros dias do surto social até hoje (31.11). 

 Em 29 de outubro, o Colégio de Jornalistas fez um primeiro balanço de ataques a 
jornalistas e comunicadores durante o Estado de Emergência, onde foram mencionados 
vários casos de jornalistas vulnerados de diversas formas (ataques com armas de fogo 
letais, violência sexual, não concessão de salvo-conduto para circularem durante o 
recolher obrigatório), durante o estado de emergência. 

b. Obstaculização do trabalho de advogados e organizações de direitos humanos 

 Conforme relatado por Amnistia Internacional em várias ocasiões, as autoridades  
tem criado obstáculos ao trabalho não apenas de pessoal médico, mas também de 
advogados e defensores dos direitos humanos, ao impedir o acesso a esquadras da 
polícia ou centros hospitalares, como aconteceu no hospital público de emergência “Posta 
Central”, onde entre os dias 21 e 22 de outubro foi impedida a entrada a funcionários do 
Instituto Nacional dos Direitos Humanos, apesar das dezenas de feridos por parte dos 
agentes do Estado . 29

 Relatório Amnistía Internacional. 29



 Amnistia Internacional conseguiu verificar que pessoas de organizações de direitos 
humanos foram espancadas ou feridas com disparos enquanto trabalhavam. É o caso de 
Jorge Ortiz, do Instituto Nacional dos Direitos Humanos, cuja descrição será feita no ponto 
c. Ataque às equipes médicas e de assistência, deste relatório. 

c. Controle e censura da comunicação social por parte do governo 

 O governo do Chile adotou uma série de comportamentos que visam censurar ou 
restringir a livre circulação de informações, tendo influenciado as pautas ou a 
programação dos meios de comunicação de massas. 

 Em relação à televisão, há denúncias que indicam que o governo interveio no 
agenda noticiosa de vários canais. Especificamente, os diretores executivos de vários 
canais confirmaram a reunião de 19 de outubro com o Ministro do Interior no Palácio 
Presidencial de La Moneda, cujo conteúdo não foi explicado . Contudo, nos dias 30

seguintes, houve mudanças na organização interna de dois dos principais canais de 
televisão do país, Televisión Nacional e Canal 13, sendo o mais evidente a substituição a 
dia 30 de outubro do Diretor de Imprensa de Canal 13 após o emissão no dia anterior de 
uma entrevista onde é criticado o Diretor Geral de Carabineros, Mario Rozas. 

 Em relação à imprensa escrita, em 26 de outubro, os diretores de La Tercera e El 
Mercurio compareceram a uma reunião com o governo no Palácio Presidencial La 
Moneda e, após a reunião, o governo forneceu informações aos meios de comunicação 
para condicionar a sua agenda de informativa .  31

 É importante sublinhar que duas notas de imprensa sem assinatura do jornalista no 
jornal La Tercera, que fornecem informações falsas e estigmatizam a população migrante: 
“A polícia identifica um dos autores de incêndios nas estações de metro”  e “O governo 32

acompanha o papel dos venezuelanos no Twitter” . Ambas as notas de imprensa foram 33

feitas a partir de supostas informações de fontes policiais, e foram imediatamente 
questionadas pelos jornalistas, e negadas pelo Ministério Público. O sindicato número 3 
de jornalistas e afins do grupo Copesa denunciou num comunicado as pressões de 
executivos e editores do jornal La Tercera por manipulação de informações, censura ao 
trabalho informativo e restrição do direito de não assinar artigos quando forem alterados. 
O sindicato indicou que um dos jornalistas recebeu instruções diretas do diretor de meio 

 https://www.colegiodeperiodistas.cl/2019/10/colegio-de-periodista-rechaza- intento.html?30

fbclid=IwAR2Hc_TzcXv7Y6dFHNZXfZpytO0M3HjesR-gaSW-X5EngPrVVH3Xl6CD_og 
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de comunicação para preparar a nota com base nas informações de uma fonte de 
inteligência policial que não tinha sido contratada . 34

 Além disso, a dia 30 de novembro foram registradas demissões em massa em 
importantes meios de comunicação do país, como Radio Bío-Bío (10 trabalhadores, 5 
sindicalizados), Radio La Clave (editora do site da radio e 3 trabalhadores), Publimetro 
(20 trabalhadores), El Mercurio de Calama (4 trabalhadores), Radio Play FM (1 
trabalhador) e El Mercurio (5 trabalhadores) . 35

d. Perseguição de profissionais e figuras públicas por pronunciamento em contra 
das políticas do governo 

 A repressão das manifestaçōes e as tentativas de intimidar os cidadãos que 
partilham e defendem as causas do protesto não se limitaram as ações da polícia nas 
ruas, mas chegaram ao ponto de despidos pelo exercício legítimo de uma atividade 
laboral, como é o caso do advogado Klaus Dreckmann, que foi desvinculado do Ministério 
Público de Valparaíso por acusar a polícia - Carabineros - de provocar os incêndios das 
estações de metro nas suas redes sociais . 36

 Por outro lado, a instituição de Carabineros de Chile, em comunicado de imprensa 
com data de 30 de novembro do presente ano, anunciou que o mesmo advogado Klaus 
Dreckmann, juntamente com o artista nacional Mon Laferte, serão citados para declarar 
sobre os mencionados factos, uma vez que Mon Laferte, também fez declarações 
relacionadas com a participação da polícia nos incêndios que afetaram o Metro de 
Santiago, acrescentando que tais declarações devem ser realizadas sem prejuízo das 
ações civis e penais que a instituição irá realizar em contra de ambos . 37

 Para além disso, o governo iniciou uma perseguição judicial dos líderes sociais 
pelo simples facto de emitir opiniões em contra do governo no contexto de manifestações 
públicas, como é o caso do ex-vice-candidato Dauno Tótoro, que depois de fazer um 
discurso em uma marcha onde referia que, entre outras coisas, "não queremos mais 
Piñera", foi alvo de uma queixa por incitação à subversão da ordem pública, com recurso 
à aplicação da lei de segurança interna do Estado, que constitui uma óbvia perseguição 
política em contra dos dissidentes. Felizmente, neste caso, a queixa foi declarada 

 Declaración Sindicato N°3 de periodistas y afines del grupo Copesa, 04.11. 34
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inadmissível pelo Tribunal de Garantía (equivalente à primeira instância), mas o Tribunal 
de Apelações de Santiago ainda devera pronunciar-se sobre o assunto . 38

e Redes sociais 

 Do início da década, as redes sociais têm sido de fundamental importância para a 
divulgação de vídeos e denúncias por parte da cidadania, dada a restrição dos meios de 
comunicação tradicionais. 

 Nesse contexto, os sistemas anteriores de filtragem ou censura, de acordo com as 
chamadas políticas, regras ou condições de utilização das diferentes plataformas, têm 
sido o mecanismo implementado por essas redes sociais para executar tais restrições. 
Assim, a Digital Data Foundation denuncia várias formas de censura - desde o bloqueio 
de contas até a exclusão ou restrição de publicações - implementadas em redes sociais 
como Instagram, Facebook, Twitter, etc. desde 18 de outubro, e que abrange pelos menos 
169 contas . 39

 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/11/19/quien-es-dauno-totoro-el-ex-candidato-a-diputado-que-fue- acusado-de-incitar-a-38
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5.- Tentativas de solução através de projetos de lei abertamente inconstitucionais  
ou que vulneram as normas do direito internacional 

 No dia 6 de novembro, num discurso na televisão, o Presidente Piñera anuncia 
uma agenda de ordem pública e segurança para a cidadania em resposta às mobilizações 
do país, que conta com novos projetos de lei e projetos antigos aos quais é dada urgência 
legislativa para acelerar seu processamento. 

 Num contexto em que as ações da força pública são abertamente questionadas do 
ponto de vista da necessidade, proporcionalidade e legalidade, as reformas anunciadas 
são uma clara decisão do presidente de reforçar e intensificar as ações das Forças 
Armadas e de Carabineros, ao aumentar as suas atribuições, em resposta a um conflito 
político e social. Assim portanto, são criminalizados e perseguidos aqueles que exercem o 
direito de se manifestarem, e não apenas os envolvidos em actos de violência, mas 
também todas as formas de protesto de forma generalizada. 

Alguns dos projetos da ordem pública e da agenda de segurança são: 

1. Projeto de Lei "Anti-saques" , com caracter de urgência: fortalecerá as sanções dos 40

delitos de roubo, com recurso a multidão, por ocasião de calamidade pública ou séria 
alteração da ordem pública. 

2. Discussão imediata do Projeto de Lei “Anti Encapuzados” : procura punir de forma 41

mais severa os delitos de distúrbios e alteração da ordem pública quando o autor 
tenha recorrido à ocultação do rosto com o intuito de esconder a sua identidade. 
Estabelece-se como um agravamento geral dos delitos contra as pessoas, o uso de 
capuzes com o intuito de ocultar a identidade. O projeto foi desenvolvido para ampliar 
a hipótese de que uma pessoa pode ser detida com mais facilidade. 

3. Urgência do Projeto de Lei “Anti Barricadas” : procura qualificar o comportamento de 42

desordem na via pública quando, por meio de barricadas ou outros elementos 
semelhantes, a livre circulação de pessoas e veículos seja dificultada, lei que é 
absolutamente desnecessária uma vez que a já é considerada na legislação como 
distúrbios públicos. 

4. Iniciativa de um projeto de lei que estabelece um Estatuto de Proteção para a Polícia 
(Carabineros), Polícia Judiciária (PDI) e Gendarmeria. Procura aplicar sanções mais 
severas aos comportamentos lesivos cometidos em contra dos acima referidos, 
quando acontecerem "por causa de sua posição ou por ocasião do exercício de suas 
funções". Não é possível perceber a razão para um policia merecer maior proteção 
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criminal do que um cidadão comum. No entanto, os comportamentos lesivos que se 
destinam a serem sancionados já estão tipificados na lei chilena. Aliás, há uns anos 
atrás, com a introdução de uma segunda lei contra a delinquência foram feitas 
modificações nesse sentido. 

 No seguimento da “Agenda de ordem publico e segurança", o Presidente também 
anunciou a criação de uma equipe especial de advogados para a apresentação de 
queixas-crime e o processamento de casos criminais; a criação de uma Equipa Especial 
de Investigação de Saques, Destruição e Vandalismo, composta pelo Ministério Público, a 
Polícia (Carabineros) e a Polícia Judiciária (PDI), focados no trabalho de inteligência 
policial preventiva e investigativa; o aumento significativo da capacidade de vigilância 
aérea: para os serviços operacionais da Polícia (Carabineros) e a Polícia Judiciária (PDI). 
É anunciado que das 7 da manhã às 5 da tarde, haverá drones da Câmara de Santiago  
(Intendencia Metropolitana) com planos de voo para reforçar o trabalho operacional da 
polícia. 

 Por outro lado, no dia 26 de novembro, a Mensagem nº 534-637 entrou, com 
urgência imediata para discussão , e procura reformar a Lei Orgânica Constitucional das 43

Forças Armadas para estabelecer a sua função na proteção de infraestrutura vital para o 
país quando indispensável à segurança nacional. 

 Este projeto atribui ao Presidente a função de determinar arbitrariamente quando 
existe um risco à segurança da nação e de definir por si mesmo o que é infraestrutura 
vital, sem a necessidade de solicitar a intervenção do Congresso. 

 O aspecto mais grave deste projeto é que, no que diz respeito às actuar das forças 
armadas nestes casos, o Presidente tem o poder de determinar as regras de uso da força 
que configuram os requisitos para os motivos de exoneração de responsabilidade. Isto é, 
isenta de conteúdo o Código Penal, e permite que os requisitos sejam arbitrariamente 
definidos pelo Presidente que, por meio de uma regra infralegal, ira determinar na altura 
os tais requisitos. Do ponto de vista legal, este projecto viola o princípio da legalidade 
criminal, estabelecido no artigo 19, nº 3, subseções 8 e 9 da Constituição Política da 
República do Chile e no artigo 9 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 
no artigo 7 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Esta reforma implica, 
em concreto, uma isenção de responsabilidade antecipada em relação aos actos 
criminosos que as Forças Armadas poderão vir a cometer sob essa situação excepcional, 
decretada, no seu tudo, pelo poder administrativo discricionário do Presidente. 

 Além disso, é vulnerada a distribuição de funções do artigo 101 da Constituição 
Política da República, que declara que a ordem e a segurança públicas são funções da 
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Polícia (Carabineros) e a Polícia Judiciária (PDI), pelo que seria necessária uma reforma 
constitucional para que As Forças Armadas realizam este trabalho. 

 A política legislativa que está sendo realizada, além de contemplar em muitos 
casos reformas desnecessárias contrárias à Constituição, ameaça manter e deixar na 
impunidade as violações graves, repetidas e sistemáticas dos direitos humanos, direitos 
que são reconhecidos e garantidos por diversos tratados e instrumentos internacionais 
que o Estado do Chile assinou e ratificou. Estes incluem o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos de 1966, com seus Protocolos Opcionais; a Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984; a 
Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 e seus Protocolos; a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, 1969; a Convenção Inter Americana para Prevenir e 
Punir a Tortura, 1985; e a Convenção Inter Americana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher em 1994. 


