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PREFÁCIO
Quando as pessoas são privadas de liberdade, a responsabilidade sobre elas recai 
principalmente nas autoridades detentoras, que devem garantir a vida e a integridade física 
de todos os detentos. Portanto, quando alguém morre sob custódia, nada mais apropriado 
do que realizar uma investigação independente – sem importar qual seja a suposta causa da 
morte, que pode ser natural ou acidental, mas também pode ser resultado de um assassinato 
ilegal ou de maus-tratos ou condições inadequadas de detenção. Uma investigação rápida, 
imparcial e eficaz é fundamental para averiguar a causa da morte, prevenir casos similares 
no futuro, garantir a segurança dos outros prisioneiros, informar os parentes e reafirmar à 
sociedade o compromisso das autoridades de cumprir com as suas obrigações nacionais e 
internacionais. Uma investigação deste tipo é também um pré-requisito para se instaurarem 
os processos civis e/ou penais correspondentes.

O Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
(DIDH) preveem a obrigação de investigar as mortes que ocorrem sob custódia, porém, não 
existe nenhum instrumento jurídico com aceitação internacional que ofereça uma orientação 
prática às autoridades detentoras e profissionais humanitários sobre as normas e 
procedimentos a serem seguidos nesses casos. A orientação poderia ajudar a responder as 
seguintes preguntas: O que deve ser feito quando uma morte ocorre sob custódia? Quais 
são as obrigações das autoridades detentoras? Como as provas devem ser coletadas e 
guardadas? Quais são os elementos essenciais de um exame post mortem? Quais são os 
direitos dos parentes próximos? Como incidentes similares podem ser evitados?

Em 2008, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) iniciou um processo com a intenção 
de desenvolver um conjunto de diretrizes concisas para a investigação e a prevenção de 
mortes sob custódia. Espera-se que elas possam auxiliar os profissionais humanitários, as 
autoridades detentoras e outros profissionais envolvidos. O CICV reuniu os seus próprios 
especialistas, incluindo profissionais forenses, jurídicos, de saúde e administração 
penitenciária, assim como vários especialistas externos com proeminência no campo da 
investigação e prevenção de mortes sob custódia. O CICV agradece imensamente as 
contribuições deles; e faz um agradecimento especial a um ex-colega, Dr. Jonathan Beynon, 
que desempenhou um papel de liderança nos primeiros passos da elaboração das diretrizes.

Logo após o início do processo, o CICV aceitou uma oferta do Centro Universitário de 
Medicina Legal de Lausanne-Genebra para desenvolver um projeto para aprimorar as 
diretrizes, em conjunto com a Academia de Direito Internacional Humanitário e Direitos 
Humanos de Genebra, a Faculdade de Medicina da Universidade de Berna e o Centro 
Internacional de Estudos Prisionais. A Rede Suíça de Estudos Internacionais financiou o 
projeto, que envolvia pesquisa extensas sobre casos de mortes sob custódia no mundo 
todo, assim como a maneira em que eram resolvidos e prevenidos pelos Estados, de acordo 
com a legislação nacional e as normas internacionais aplicáveis. Várias instituições, 
acadêmicas e não acadêmicas, estiveram envolvidas na elaboração das diretrizes, ademais 
de diversos especialistas médicos e forenses – incluindo membros do Conselho de Assessoria 
Forense do CICV – advogados internacionalistas, especialistas em assuntos prisionais e 
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profissionais humanitários.1 A equipe de redação incluiu: as coordenadoras do projeto, Prof.ª 
Bernice Elger e Prof.ª Paola Gaeta, do Centro Universitário de Medicina Legal de Lausanne-
Genebra e da Academia de Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos de 
Genebra, respectivamente, e os seus pesquisadores (Sra. Gloria Gaggioli, Sra. Samar Khamis 
e Sr. Patrick Mutzenberg); Dr. Marc Bollman, atualmente no Centro Universitário de Medicina 
Legal de Lausanne-Genebra, Universidade de Genebra, mas na época lotado na Universidade 
de Berna; e, de parte do CICV, Sra. Isabel Hight, assessora para sistemas prisionais, e Dr. Morris 
Tidball-Binz, coordenador forense.

É com imensa satisfação que apresentamos as diretrizes, que constituem um marco – 
fundamentado no direito internacional e nas melhores práticas do mundo todo – para a 
investigação e prevenção de mortes sob custódia. De modo conciso e prático, elas visam 
auxiliar as respectivas autoridades na realização de investigações independentes, imparciais 
e eficazes, sempre que alguém morrer sob custódia, prevenindo que isso volte a acontecer. 
As orientações também têm por finalidade proporcionar aos profissionais humanitários, 
inclusive os delegados do CICV, uma ferramenta para orientação e assessoria das autoridades 
e para avaliação dos esforços empreendidos, com o objetivo comum de proteger a vida e 
a dignidade das pessoas privadas de liberdade no mundo todo.

Pascal Hundt Andreas Wigger

Chefe da Divisão de Assistência Chefe da Agência Central de  
 Busca e da Divisão de Proteção

1 Prof. P. Mangin, Universidade de Genebra; Prof. M. Thali, Universidade de Berna; Prof. V. Chetail, Academia de Direito 
Internacional Humanitário e Direito Humanos de Genebra; Prof. A. Stapleton, Clínica Forense Bluhm, Faculdade 
de Direito da Universidade de Northwestern; Prof. Peter Vanezis, Centro Cameron para Ciências Médico-Forenses, 
Queen Mary, Universidade de Londres; Prof. J. L. Thomsen, Universidade do Sul da Dinamarca; Prof. H. P. Hougen, 
Universidade de Copenhagen; Sr Ron Turnbull, ex-chefe da Unidade de Provas, Tribunal Penal Internacional para a  
Ex-Iugoslávia; e Dr. P. Bouvier, Sra. C.  Deman, Dr. M. Duque, Sra. A. Menegon, Sra. M. Murphy, Sra. J. Pejic, Dr. H. Reyes, 
Sra. E. Twinch, Sr. S. Vité e Sr. A. Wigger, CICV



INTRODUÇÃO 
Síntese

As mortes sob custódia não são algo fora do comum. Elas podem ser provocadas por causas 
naturais, mas também podem ser resultado de assassinatos, maus-tratos ou condições 
inadequadas de detenção.1

Em muitos países, as mortes sob custódia são apuradas de modo precário, por vários 
motivos. Em alguns casos, não existe legislação que estipule uma investigação obrigatória. 
Em outros, não são implementados procedimentos transparentes ou as capacidades e os 
recursos necessários para a investigação (como patologistas forenses) não estão disponíveis. 
Muitas vezes, as autoridades detentoras não percebem a importância e os benefícios de 
uma investigação adequada. Quando as autoridades estão implicadas em atividades 
criminosas ou são incompetentes, os funcionários podem ter um interesse particular em 
evitar qualquer apuração.

A investigação adequada das mortes que ocorrem sob custódia tem várias finalidades: 
assistir as pessoas enlutadas com o esclarecimento dos objetivos e participar informações 
oportunas, auxiliando-as a obter atestados de óbitos; contribuir para dissipar as preocupações 
sobre a falta de cuidado ou alguma ação criminosa quando a morte ocorreu por causas 
naturais; ela é indispensável quando se faz necessária uma investigação penal; e comunicar 
informações essenciais para prevenir essas mortes no futuro.

Existem várias normas internacionais pertinentes para investigar as mortes sob custódia. 
Elas se encontram principalmente nos Princípios Relativos à uma Prevenção Eficaz e à 
Investigação das Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias, adotados pelo Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas em 1989.2 Uma orientação prática complementar 
pode ser encontrada no Manual da ONU Relativo a uma Prevenção Eficaz e à Investigação das 
Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias de 1991.3 O Manual inclui: um Protocolo 
Modelo para uma Investigação Legal das Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias 
(“Protocolo de Minnesota”); um Protocolo Modelo para Autópsias; e um Protocolo Modelo 
para Exumação e Análise de Restos Esqueléticos.

No entanto, é muitas vezes difícil para as autoridades detentoras, autoridades investigadoras, 
profissionais da área e outros determinar com precisão o que deve ser feito para estar em 
conformidade com as normas e padrões internacionais relativos à investigação de mortes 
sob custódia. Respostas evidentes às preguntas práticas nem sempre estão disponíveis com 
facilidade. Por exemplo, quais procedimentos devem ser implementados para garantir uma 
gestão eficiente do local da morte? Como devem ser conduzidas as autópsias? Como devem 
ser processadas as provas?

1 As diretrizes não tratam de execuções judiciais realizadas sob custódia.
2 Conselho Econômico e Social da ONU, Res. 1989/65, 24 de maio de 1989. Ver também o Conjunto de Princípios para  

a Proteção de Todas as Pessoas Submetidas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão, Assembleia Geral da ONU,  
Res. 43/173, 9 de dezembro de 1988.

3 UN Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).
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Para preencher esta lacuna e oferecer orientações atualizadas e abrangentes, o Centro 
Universitário de Medicina Legal de Lausanne-Genebra, a Academia de Direito Internacional 
Humanitário e Direitos Humanos de Genebra, a Universidade de Berna e o Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV) – em colaboração com o Centro Internacional de Estudos Prisionais 
– realizaram uma pesquisa sobre as questões legais, médicas e forenses da investigação de 
mortes sob custódia e prepararam este conjunto de diretrizes.

As Diretrizes para Investigar Mortes sob Custódia não buscam uma descrição extensa de toda a 
gama de instituições e técnicas existentes. Elas variam enormemente de Estado a Estado, assim 
como as relações entre elas. Cabe lembrar que as presentes Diretrizes elencam uma série de 
normas internacionais relevantes; também propõem padrões e melhores práticas que devem 
contribuir para garantir uma investigação eficiente de mortes sob custódia, independente da 
forma que assumam. Em algumas situações, atores não estatais detêm indivíduos, contudo, 
as Diretrizes lidam exclusivamente com a obrigação estatal de apurar as mortes sob custódia.

Objetivos
As presentes Diretrizes visam servir como fonte de referências das normas e dos procedimentos 
a serem seguidos pelas autoridades detentoras, autoridades investigadoras, profissionais do 
ramo, entre outros, quando ocorrem mortes sob custódia. Elas são um reflexo do Direito 
Internacional, assim como das políticas e das melhores práticas nas áreas relacionadas.

Podem ser usadas para propósitos variados, tais como:
 y Formular ou reformar a legislação nacional correspondente;
 y Capacitar e fortalecer as capacidades;
 y Averiguar se as autoridades cumprem com as normas e os procedimentos mínimos após a 
morte sob custódia.

Definições
Para a finalidade destas Diretrizes:

 y “Morte” é o término irreversível de todas as funções vitais, incluindo a atividade cerebral.  
A morte é “natural” quando for causada unicamente por doenças e/ou processo de 
envelhecimento. É “não natural” quando as suas causas forem externas, como o dano 
intencional (homicídio, suicídio), negligência ou o dano não intencional (morte por acidente).

 y Considera-se a “custódia” a partir do momento que o indivíduo for detido, preso ou de outro 
modo privado da sua liberdade por agentes do Estado ou por agentes de qualquer outra 
entidade ou organização pública ou privada, inclusive, especificamente, as instituições 
correcionais ou de saúde ou as empresas de segurança que operam dentro da jurisdição 
do Estado. Incluem, notadamente, a detenção e o encarceramento ou outra forma de 
reclusão de um indivíduo em um estabelecimento de custódia, público ou privado, do qual 
não possa sair quando queira. Termina no momento em que o indivíduo for livre para sair 
e não estiver mais sob o controle efetivo dos agentes do Estado ou dos agentes de entidades 
ou organizações públicas ou privadas, inclusive as instituições de saúde ou correcionais ou 
as empresas de segurança que operam dentro da jurisdição do Estado.

 y “Detento” é um termo geral para designar toda pessoa mantida sob custódia.
 y “Autoridades detentoras” incluem toda agência estatal ou funcionários ou empregados 
desta agência, ou qualquer outra entidade ou organização pública ou privada (inclusive as 
instituições de saúde ou correcionais ou as empresas de segurança) ou funcionários, 
empregados ou membros desta entidade ou organização (inclusive os profissionais de 
saúde) que operam dentro da jurisdição do Estado e que sejam responsáveis pela supervisão, 
vigilância e atendimento das pessoas mantidas sob custódia.

 y “Autoridades investigadoras” compreendem toda agência estatal ou funcionários ou 
empregados desta agência que operam dentro da jurisdição do Estado e que sejam 
responsáveis pela realização ou supervisão das investigações de mortes sob custódia.
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1. MARCO GERAL
1.1. Finalidade da investigação
A investigação ajuda a proteger os interesses de todas as partes envolvidas: as pessoas mortas, 
os parentes mais próximos, as autoridades detentoras e a sociedade como um todo.

A finalidade primeira da investigação é:
 y Esclarecer as circunstâncias da morte. Devem-se estabelecer os fatos relativos à morte: causa, 
maneira, local e hora, assim como a extensão do envolvimento dos implicados nela. Deve-se 
distinguir entre morte natural, morte acidental, suicídio e homicídio. Também deve-se 
determinar todos os padrões e práticas que podem ter provocado a morte.4

A investigação pode contribuir, do mesmo modo, para o cumprimento de outros objetivos, 
tais como:

 y Reduzir o trauma e oferecer um recurso eficaz aos familiares. Uma melhor compreensão das 
circunstâncias que rodeiam uma morte pode ajudar os parentes próximos a lidarem com o 
sofrimento. Caso seja estabelecida a responsabilidade do Estado, os familiares têm direito 
a uma reparação condizente, como compensação monetária ou uma desculpa pública.

 y Processar e punir os responsáveis. Quando houver motivos para se suspeitar que a causa da 
morte seja ilegal, a investigação deverá levar ao processamento penal dos suspeitos que 
deverão ser conduzidos perante um tribunal competente e, se considerados culpados, 
punidos de modo apropriado.

 y Prevenir a recorrência de mortes sob custódia. A investigação pode revelar um padrão ou 
prática que tenha a probabilidade de provocar mais mortes, o que deverá possibilitar que 
as autoridades detentoras adotem medidas preventivas necessárias (ver Seção 4 mais 
adiante).

1.2 Modalidades de investigação
Os Estados podem decidir, até um certo ponto, sobre os órgãos e procedimentos mais 
adequados para conduzir uma determinada apuração. A modalidade escolhida pode ser 
influenciada pela causa ou causas da morte:
(a) Em casos de morte sob custódia, o diretor do estabelecimento prisional deverá iniciar 

uma investigação preliminar. Esta deverá ser realizada imediatamente após o 
descobrimento da morte. O local da morte e as provas deverão ser preservados e os 
dados preliminares das circunstâncias da morte, registrados. As autoridades detentoras 
deverão notificar as autoridades investigadoras o mais rápido possível, permanecendo 
em controle do local até que sejam substituídas por um funcionário autorizado. Deverão 
também submeter às autoridades investigadoras um relatório detalhado contendo as 
conclusões da investigação preliminar. Quando for aplicável de acordo com a legislação 
nacional, um médico deverá participar da investigação preliminar. 

(b) Quando houver motivos para suspeitar que a causa da morte seja homicídio ou 
negligência, será necessária uma investigação judicial. Esta deverá formar parte dos 
procedimentos penais que envolvem o processo e a punição dos responsáveis. Neste 

4 Ver os Princípios Relativos a uma Prevenção Eficaz e à Investigação das Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias, par. 9. 
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caso, a Polícia deverá conduzir uma investigação exaustiva, com base na preliminar, para 
determinar as causas da morte e a extensão do envolvimento de todos implicados na 
morte. A promotoria pública ou alguma outra instância apropriada deverá coordenar o 
processo de investigação e transferir o caso a um tribunal competente.

(c) Quando for muito provável que a morte tenha tido causas naturais ou por acidente, uma 
investigação não judicial poderá ser suficiente, podendo ser realizada pela autoridade 
responsável pelo estabelecimento ou mediante um mecanismo de revisão ad hoc, como 
os mecanismos nacionais de prevenção criados em conformidade com o Protocolo 
Opcional à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas 
ou Degradante, instituições nacionais de direitos humanos ou agências de ombudsman.5 
Uma investigação não judicial não deverá evitar que as autoridades judiciais realizem a 
sua própria investigação.

5 Em alguns Estados, estes órgãos independentes têm um dever estatutário de investigar as mortes sob custódia ou 
supervisionar as investigações realizadas por outras instituições.
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2.  INVESTIGAÇÃO DE MORTES 
SOB CUSTÓDIA: ASPECTOS 
JURÍDICOS

Existe uma quantidade importante de normas e padrões do Direito Internacional relativos à 
investigação de mortes sob custódia. Encontram-se principalmente no Direito Internacional 
dos Direitos Humanos (DIDH) e no Direito Internacional Humanitário (DIH). Algumas normas 
estão fundamentadas nos tratados e nos costumes do Direito Internacional, impondo 
principalmente as obrigações de respeitar e proteger a vida em todas as circunstâncias (ver 
Seção 2.1) e de investigar as suspeitas violações do direito à vida (ver Seção 2.2). Mais orientações 
sobre o cumprimento da obrigação de investigar as mortes sob custódia podem ser inferidas 
dos instrumentos jurídicos não vinculantes e da jurisprudência internacional (ver Seção 2.3).6

2.1 Respeitar e proteger a vida
Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH)

 y O direito à vida é um direito humano fundamental. Considera-se uma norma do direito 
internacional consuetudinário e é um elemento indispensável dos tratados de direitos 
humanos nos âmbitos regional e internacional.

 y Os Estados têm o dever de respeitar e assegurar o direito à vida dos indivíduos sob sua 
jurisdição, incluindo as pessoas sob custódia, seja em estabelecimentos públicos ou privados.

 y O dever de respeitar e assegurar o direito à vida significa que ninguém pode ser arbitrariamente 
privado dela.

 y Nenhuma circunstância excepcional, seja um conflito armado ou qualquer outra emergência 
pública, poderá ser invocada para justificar a derrogação do dever de respeitar e assegurar 
o direito à vida.

 y O dever de respeitar e assegurar o direito à vida aplica-se a todos os órgãos e agências subsidiárias 
do Estado, incluindo as agências de aplicação da lei, forças de segurança e forças armadas.

 y O direito à vida – que impõe a obrigação de se abster de privar a vida dos indivíduos 
arbitrariamente (“obrigação negativa”) – também é interpretada como passível de derivar 
“obrigações positivas”. Os Estados devem:

 – Adotar medidas legislativas, judiciais, administrativas e de outro tipo que sejam 
apropriadas para garantir que ninguém seja privado arbitrariamente da vida.

 – Garantir condições adequadas de detenção para todas as pessoas sob custódia, 
incluindo o acesso a comida e água em quantidades suficientes e de qualidade 
adequada, assim como a assistência à saúde, garantindo a segurança delas (proteção 
contra a violência de outros detentos, prevenção de acidentes como incêndio, etc.).

 – Conduzir imediatamente uma investigação oficial independente, sempre que uma 
pessoa morrer sob custódia (ver a seguir).

 – Tomar medidas apropriadas ou exercer a devida diligência para proteger a vida das 
pessoas detidas pelos atores não estatais cujos atos ou omissões não são atribuíveis ao 
Estado e que operam sob sua jurisdição. Em especial, os Estados devem assegurar que 
um órgão competente investigue as mortes de pessoas detidas por esses atores.

6 Para a lista das disposições relevantes nos tratados internacionais, instrumentos não vinculantes e outros textos 
jurídicos, ver o Anexo II.
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Direito Internacional Humanitário (DIH)
 y É uma exigência fundamental do DIH que as pessoas que não participam diretamente ou 
deixaram de participar das hostilidades - incluindo as pessoas privadas de liberdade – sejam 
protegidas da violência contra a sua pessoa, em especial assassinato, em todas as 
circunstâncias e em todos os lugares.

 y Esta norma, que se aplica em conflitos armados internacionais e não internacionais, tem 
por base as normas dos tratados e consuetudinárias do direito humanitário.

 y Muitas normas do DIH visam garantir um tratamento humano das pessoas em detenção. 
Estipulam, entre outros, que as pessoas privadas de liberdade em relação com um conflito 
armado recebam água e comida, em quantidades suficientes e com qualidade adequada, 
ademais de atendimento médico.

2.2. Obrigação de investigar as mortes sob custódia
Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH)
Segundo as normas de direitos humanos, a proibição contra a privação arbitrária da vida, vista 
em conjunto com a obrigação geral de respeitar e assegurar os direitos humanos sob a 
jurisdição do Estado, foi interpretada como uma imposição implícita da obrigação de investigar 
as suspeitas de violações do direito à vida. Esta obrigação entrará em vigor sempre que um 
detido – sem ferimentos prévios à custódia – for ferido ou morrer.

De acordo com as normas dos direitos humanos, a obrigação de investigar as mortes sob 
custódia também foi interpretada como sendo derivada da combinação da proibição contra 
a privação arbitrária da vida e a obrigação de oferecer um recurso eficaz. No caso de uma 
suspeita de privação arbitrária da vida, o direito a um recurso eficaz acarreta uma investigação 
eficaz, que deverá resultar na identificação, processamento e punição dos responsáveis.

Os Princípios Relativos a uma Prevenção Eficaz e à Investigação das Execuções Extrajudiciais, 
Arbitrárias e Sumárias confirmam que “preceder-se-á a uma investigação exaustiva, imediata 
e imparcial de todos os casos em que haja suspeita de execuções extrajudiciais, arbitrárias ou 
sumárias, incluindo aqueles em que as queixas de parentes ou outras informações credíveis 
façam pensar que se verificou uma morte não devida a causas naturais, nas referidas 
circunstâncias” (par. 9).

Direito Internacional Humanitário (DIH)
Em situações de conflito armado internacional, o DIH prevê explicitamente que todas as mortes 
ou ferimentos graves de um prisioneiro de guerra ou de um internado civil que sejam causados 
ou com a suspeita de terem sido causados por uma sentinela, outro prisioneiro de guerra ou 
internado, ou por qualquer outra pessoa, assim como qualquer outra morte cuja causa seja 
desconhecida, “serão seguidos imediatamente de um inquérito oficial da Potência Detentora”.7

Além disso, como mencionado previamente, a violência contra as pessoas que estão fora de 
combate, que inclui expressamente os detentos, é proibida pelas normas dos tratados e as 
consuetudinárias do DIH aplicáveis em conflitos armados internacionais e não internacionais, 
podendo ser considerada um crime de guerra. Segundo o DIH, a obrigação de julgar os crimes 
de guerra pressupõe logicamente uma obrigação de investigar.

7 Art. 121 da III Convenção de Genebra de 1949; art. 131 da IV Convenção de Genebra de 1949.
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2.3. Normas básicas para a investigação de mortes sob custódia
Estas normas foram identificadas e elaboradas ao longo do tempo como resultado da adoção 
de instrumentos jurídicos não vinculantes e da evolução da jurisprudência internacional. Elas 
oferecem maiores orientações aos Estados para cumprir com a sua obrigação de investigar as 
mortes sob custódia.

Para ser efetiva, a investigação deverá satisfazer os seguintes critérios:
 y Deverá ser minuciosa. Deverá estabelecer todos os fatos relativos à morte, como a identidade 
das pessoas mortas, a causa, o modo, o lugar e a hora da morte e o alcance do envolvimento 
de todos implicados, assim como todo padrão ou prática que podem ter causado o óbito. 
Deverá determinar se a morte foi natural ou acidental, suicídio ou homicídio.

 y Deverá ser realizada ex officio, isto é, por iniciativa própria das autoridades assim que 
tomarem conhecimento do caso, independentemente da apresentação de uma denúncia 
formal, sendo realizada o mais breve possível.

 y As autoridades encarregadas da investigação deverão ser independentes e imparciais. Não 
deverão ter nenhuma relação, institucional ou hierárquica, com indivíduos ou agências cuja 
conduta deverão investigar. Além disso, as conclusões deverão se basear em critérios 
objetivos, não devendo ser influenciadas por nenhum tipo de viés ou preconceito. Do 
mesmo modo, se uma autópsia for realizada, deverá ser executada por um órgão 
independente e imparcial.

 y A investigação deverá incluir um determinado grau de escrutínio público. As conclusões 
deverão ser tornadas públicas. Além disso, os parentes próximos da vítima deverão estar 
envolvidos no processo. Eles deverão receber assistência jurídica, ter acesso aos arquivos 
do processo e participar dos procedimentos. Deverão ser autorizados a levar um 
representante médico ou outro no momento da autópsia.

As normas não vinculantes e a jurisprudência internacional propiciam orientações práticas 
para a coleta e a análise das provas. Em casos onde haja suspeita de privação arbitrária da 
vida, a investigação deverá incluir os seguintes elementos:

 y Todas as provas físicas e documentais relevantes. O local da morte deverá ser preservado de 
modo a proteger as provas e as autoridades encarregadas da investigação deverão se dirigir 
ao local rapidamente. Deverão ser realizados testes balísticos sempre que armas de fogo 
tiverem sido utilizadas.

 y Declarações de testemunhas. Todas testemunhas importantes, inclusive as testemunhas 
oculares e os suspeitos, deverão ser identificadas e entrevistadas. As declarações deverão 
ser angariadas e analisadas pelas autoridades investigadoras. A falta desses procedimentos 
será motivo suficiente para considerar que a investigação ficou gravemente comprometida.

 y Uma autópsia adequada. A autópsia deverá ser realizada por um médico. Deverá identificar 
qualquer lesão sofrida pelo morto, inclusive evidências de tortura (ver Seção 3.2 abaixo).

Mais detalhes sobre a coleta e a análise das provas poderão ser encontrados no Protocolo 
Modelo para a Investigação Legal de Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias (“Protocolo 
de Minnesota”), incluído no Manual das Nações Unidas Relativo a uma Prevenção e à Investigação 
Efetivas de Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias.

Na prática, nem sempre é possível cumprir na íntegra com as normas de investigação das 
mortes sob custódia. Embora se exija que os Estados instaurem inquéritos sobre este tipo de 
morte sejam quais forem as circunstâncias, os meios ao seu dispor podem variar de um 
contexto a outro. Contudo, independente das circunstâncias, as investigações deverão ser 
sempre conduzidas do modo mais eficaz possível.
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3.  INVESTIGAÇÃO DAS MORTES 
SOB CUSTÓDIA: ASPECTOS 
MÉDICOS E FORENSES

Esta seção proporciona orientações de cunho médico e forense para a investigação de 
mortes sob custódia. Estabelece uma série de recomendações práticas com base nos 
padrões internacionais e boas práticas. Explica como preparar e conduzir uma investigação 
do local da morte (ver Seção 3.1), como os investigadores devem interagir com os parentes 
mais próximos do morto (ver Seção 3.2) e como os exames post mortem devem ser realizados 
(ver Seção 3.3).

3.1. Local da morte
Plano de ação
As autoridades detentoras deverão elaborar um plano de contingência para lidar com as 
mortes sob custódia. O plano pode ajudar para assegurar que as autoridades sejam alertadas 
rapidamente sobre as mortes. Isso facilitará a preservação do local da morte e a preparação 
do terreno para uma investigação profissional. O plano deverá ser breve e compreensível, 
devendo conter uma lista atualizada de contatos. Deverá estar amplamente disponível no 
estabelecimento prisional e ser regularmente atualizado e praticado.

O plano deverá conter, no mínimo, as seguintes medidas:
 y Toda a pessoa que descobrir uma morte sob custódia (funcionários do estabelecimento 
prisional, detentos, etc.) deverá informar imediatamente as autoridades detentoras.

 y As autoridades detentoras deverão informar imediatamente as autoridades investigadoras.
 y As autoridades detentoras deverão tomar as medidas imediatas que sejam necessárias para 
preservar o local da morte e as provas, além de registrar os dados preliminares das 
circunstâncias da morte.

 y Uma vez que o morto tenha sido identificado, deverão ser tomadas medidas imediatas para 
informar os parentes mais próximos.

 y As autoridades detentoras deverão informar as autoridades investigadoras sobre a 
identidade do morto (se conhecida), o seu prontuário médico, incluindo qualquer histórico 
de uso de drogas, e todas demais circunstâncias que possam ter relevância para a 
investigação e que possam ajudar as autoridades a responder de modo eficaz.

 y A coleta da informação acima não deve ser usada como justificativa para não relatar 
imediatamente a morte às autoridades investigadoras. 
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Gestão do local da morte
As autoridades investigadoras deverão assegurar a gestão adequada do local da morte de modo 
a maximizar a realização da investigação e dos seus resultados. Com esta finalidade, deverão ser 
seguidos alguns procedimentos para a preservação e a investigação do local da morte.8

(a) Preservação do local da morte
 y Assim que a morte for descoberta, o acesso ao corpo e à área circundante deverão ser 
restringidos. Somente um médico qualificado, que ateste a morte, deverá ter acesso ao 
corpo nessa etapa. Depois disso, ninguém mais deverá ter acesso ao local da morte. O corpo 
e a área circundante não deverão ser tocados até que os investigadores e o médico 
documentem de maneira apropriada o local.

 y O local deverá ficar sob a jurisdição da autoridade investigadora, que deverá autorizar o 
acesso somente aos investigadores e ao médico.

 y Todos que entrarem no local da morte deverão ser registrados, assim como informações 
pessoais pertinentes e os motivos para a presença deles no local. Eles não deverão 
contaminar o local nem perturbar na medida do possível.

 y O local da morte e o corpo deverão ser preservados na sua condição original até que os 
investigadores e o médico tenham documentado corretamente todos os elementos 
relevantes. As roupas não deverão ser removidas nesta etapa. As lesões de qualquer tipo 
não deverão ser analisadas no local.

 y Qualquer interferência com o local – mesmo que com boas intenções – deverá ser 
investigada rápida e integralmente. Qualquer pessoa que tenha contato com o corpo ou a 
área circundante inevitavelmente contaminará o local. Caso tenham sido aplicadas manobras 
de ressuscitação ao descobrir o corpo, uma declaração pormenorizada deverá ser obtida 
de todos os presentes.

(b) Investigação do local da morte
 y O local da morte, incluindo o corpo, deverá ser tratado como se fosse uma cena do crime, 
independentemente da causa e o modo em que ocorreu, até que se finalize a investigação do 
local e as autoridades investigadoras tenham liberado a área para o seu uso habitual, o que 
poderá ser feito rapidamente se não houver evidência de envolvimento de terceiros.

 y Um médico qualificado deverá primeiro confirmar a morte, verificar marcas de violência e 
estimar a hora da morte.

 y Se possível, o corpo deverá ser identificado antes da coleta de provas, sem causar danos a esta. 
A identificação preliminar, pelos funcionários do estabelecimento, pode ser confirmada 
posteriormente. É necessária uma investigação para determinar a identidade do morto quando 
houver dúvida (por exemplo, quando o corpo for queimado em um lugar público).

 y Toda a cena deverá ser documentada minuciosamente com fotos/filmagens/ilustrações e 
descrições por escrito.

 y Todas as provas deverão ser protegidas por meio de uma “cadeia de custódia”: uma ficha, 
assinada pelo investigador, com a data e a hora de cada vez que cada prova for manuseada. 
Este procedimento previne a adulteração das provas.

 y As provas relativas ao corpo deverão ser protegidas ou recolhidas, registradas e guardadas 
(ver a seguir).

 y A hora da morte pode ajudar a verificar as declarações e apresentar provas corrobativas para 
a causa da morte em algumas instâncias. As estimativas da hora da morte baseiam-se na lividez 
e rigidez post mortem e na medição do reto profundo e da temperatura ambiente. A medição 
deverá ser feita com cuidado, sem infligir lesões post mortem ou interferir com a evidência em 
potencial de violência sexual (fazer uma coleta no reto antes de medir). Deve-se ressaltar que 
as estimativas da hora da morte sempre têm uma margem de erro inerente de várias horas.

 y Os pertences pessoais da pessoa morta e todos os respectivos documentos têm importância 
crucial para a investigação. Eles deverão ser recolhidos, guardados e entregues às autoridades 
investigadoras. Isso inclui todos os documentos médicos que pertençam ao morto, assim como 
amostras biológicas (sangue, urina, etc.).

8 Ver também o Anexo III: lista de verificação simplificada para a gestão do local da morte.
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 y Fatores médicos deverão ser levados em consideração. Complicações médicas, o uso de 
medicação prescrita ou o acesso insuficiente à assistência à saúde são informações importantes. 
Quando a morte sob custódia é esperada – devido, por exemplo, a uma doença terminal – e 
na ausência de outras circunstâncias suspeitas, a investigação pode ser mais simples.

 y O médico que participa do exame preliminar deverá entregar às autoridades investigadoras 
um relatório detalhado das suas constatações.

 y Os funcionários do estabelecimento prisional e os detentos serão solicitados a cooperar 
integralmente com a investigação.

 y Todos os funcionários que tinham responsabilidade pela pessoa morta e os detentos que 
possam ter testemunhado as circunstâncias da morte deverão ser entrevistados na etapa 
inicial (antes de qualquer apuração interna). As suas declarações deverão ser tomadas por 
escrito, datadas e assinadas por eles.

 y Quando as provas apontam especificamente ao envolvimento de determinados indivíduos 
na morte, eles deverão ser separados dos demais sem demora.

 y Os funcionários médicos do estabelecimento prisional também deverão ser entrevistados. 
Deverão ser perguntados sobre a medicação usada pela pessoa morta e o estado de saúde 
dela antes de morrer. Deverá ser estabelecida a última vez que um enfermeiro ou médico teve 
contato com a pessoa morta.

 y  Todos os que cooperarem com a investigação e os seus parentes mais próximos deverão ser 
protegidos de represálias ou pressões de qualquer tipo.

 y Os funcionários deverão conceder aos investigadores pleno acesso ao estabelecimento, 
incluindo os registros em papel e doutro tipo. Os funcionários deverão garantir a segurança 
dos investigadores.

Gestão de cadáveres
A gestão adequada do cadáver é parte essencial da investigação e serve para recolher provas 
do local da morte, assegurando condições adequadas para a realização dos exames post 
mortem caso necessário. Também deixa subjacente a garantia de respeito pelo corpo durante 
toda a investigação.

 y Deve-se tomar cuidado ao identificar o corpo e documentar com precisão todas as 
informações forenses pertinentes.

 y O corpo deverá ser tratado com respeito em todas as circunstâncias.
 y O corpo e as provas associadas não deverão ser removidos e deverão ser examinados in situ 
por um médico qualificado (idealmente, um patologista forense) e por um investigador 
qualificado, ambos devem ter independência das autoridades detentoras.

 y Somente um breve exame médico inicial do corpo deverá ser feito no local da morte, que 
não deverá interferir com o exame meticuloso que será realizado durante a autópsia.

 y Toda demora para examinar o corpo comprometerá a investigação e deverá ser apurada. 
A maior rapidez possível para se chegar ao local da morte é especialmente importante se 
a pessoa morta esteve envolvida em um confronto físico logo antes da sua morte ou se 
estava tomando medicação psicotrópica. Nestes casos, se a temperatura do corpo não for 
medida sem demora e o local da morte não for preservado rapidamente, não será possível 
estabelecer as causas da morte, ademais de outros elementos importantes para a 
investigação.

 y O corpo e a posição em que se encontra, assim como a área circundante, devem ser 
registrados (na forma de imagens e descrições por escrito). A documentação com fotos 
coloridas, se possível, é o melhor método. Um desenho é uma alternativa aceitável. As 
fotografias deverão incluir uma visão geral e imagens detalhadas com uma escala de 
medidas. As provas com vestígios de sangue deverão ser fotografadas e analisadas.

 y Provas (objetos e amostras), incluindo marcas de violência, deverão ser documentadas, 
recolhidas, etiquetadas e preservadas. Todas as provas deverão ser incluídas em uma cadeia 
de custódia. Se o corpo e as provas associadas (como roupas e pertences pessoais) foram 
removidos, isso também deverá ser documentado.

 y Todas as intervenções médicas deverão ser observadas: incluem a administração de 
remédios, assim como a ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação. Os relatórios deverão 
incluir as manobras de ressuscitação que foram aplicadas.
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 y Toda fonte de calor ou influência similar no resfriamento do corpo deverá ser identificada e 
documentada.

 y As mãos da pessoa morta deverão ser protegidas para a impressão digital e recuperação de 
provas residuais. Os sacos de papel são ideais pra isso.

 y Após o exame preliminar, o corpo deverá ser protegido de modificações post mortem. Isso 
se consegue com a refrigeração, idealmente em uma temperatura entre 2ºC e 4ºC.

 y A remoção do corpo e a sua transferência ao necrotério (onde será realizado o exame post 
mortem) deverão ser supervisionadas atentamente pelas autoridades investigadoras.

 y Nos casos em que o corpo seja sepultado temporariamente, deverá ser colocada uma 
etiqueta junto ao corpo com um código exclusivo escrito com tinta indelével; o túmulo deverá 
ser assinalado e registrado cuidadosamente. Isso ajudará a garantir a localização do corpo.

3.2. Exame post mortem
Características e escopo
O “exame post mortem” é outro nome dado para o processo formal de exame de um corpo 
de uma pessoa morta para fins investigativos, realizado normalmente em casos de mortes 
violentas, sem motivo aparente ou suspeitas, incluindo as mortes sob custódia. A sua definição 
é abrangente – desde um simples exame externo até uma autópsia forense completa (externa 
e interna) com análises complementares. Na maioria dos países, um exame post mortem deve 
ser feito por um médico antes de emitir o atestado formal da identidade da pessoa morta e 
a causa e o tipo de óbito: os objetivos específicos, os procedimentos e as autoridades 
responsáveis devem estar detalhados no plano de contingência.

O objetivo do exame post mortem é determinar e registrar:
 y A identidade da pessoa morta;
 y A hora estimada da morte (ver “Investigação do local da morte”);
 y A causa da morte (processos fisiológicos, lesões, doenças, intoxicação, etc.);
 y O tipo de óbito (natural, acidental, suicídio, homicídio, indeterminado);
 y A sequência dos acontecimentos que podem ter levado à morte.

O escopo de um exame post mortem vai depender dos recursos disponíveis, costumes locais 
ou circunstâncias da morte. Como questão de princípio, o limiar para realizar uma autópsia 
forense completa deverá ser especialmente baixo quando a morte ocorrer sob custódia. 
Deverá ser realizada sempre, exceto se os argumentos em contrário forem excepcionalmente 
convincentes, explicados minuciosamente e documentados. Um dos motivos para não realizar 
um exame interno poderia ser a ausência de um patologista capacitado. Outro motivo poderia 
ser a oposição, por questões culturais, dos parentes próximos.

Nos casos onde a morte era esperada (por exemplo, devido a um diagnóstico prévio de doença 
terminal devidamente documentada pelos médicos), a investigação poderá ser mais simples. 
Mesmo nesses casos, existem determinadas medidas que deverão ser tomadas: a emissão de 
um atestado de óbito por um médico com base no exame externo breve; a transmissão de 
informações relevantes para os parentes próximos; e a entrega do corpo a eles. Contudo, caso 
os parentes a solicitarem, uma investigação mais ampla da morte deverá ser feita. 

Princípios básicos
 y Um exame post mortem é sempre necessário quando as provas devem ser recolhidas para 
uma investigação que apure os fatos e atribua responsabilidades. Nos casos de morte 
acidental – por causa de instalações elétricas pouco seguras ou envenenamento por 
monóxido de carbono, por exemplo – a determinação da causa da morte pode ajudar a 
prevenir outras perdas de vida.

 y As normas internacionais estabelecidas deverão ser seguidas quando for feito o exame post 
mortem. Exceto em casos muito raros, os exames (inclusive as autópsias) deverão satisfazer 
os padrões dispostos para os casos de homicídio.

 y Os exames post mortem deverão ser realizados pelos membros apropriados das equipes 
investigativas. Quando possível, um fotógrafo com experiência em trabalho forense deverá 
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ser incluído na equipe. Todas as mortes sob custódia deverão ser examinadas por um 
especialista médico-legal e, idealmente, por um patologista forense. Se nenhum estiver 
disponível, um médico com qualificações forenses poderá substituí-los.

 y Os exames post mortem devem ser realizados com a maior brevidade possível após o óbito.  
O corpo passa por transformações naturais após a morte que podem esconder as lesões. Se 
for armazenado em condições ideais (isto é, entre 2º e 4º C), pode-se tolerar um atraso de 
alguns dias.

 y O corpo não deverá ser entregue aos familiares até que o exame post mortem seja concluído: 
alguns rituais funerários destroem os corpos, impedindo que seja feito o exame. O dever 
de diligência na investigação deverá ajudar a entrega expedita do corpo, evitando mais 
estresse aos parentes enlutados.

 y Os profissionais que realizarem os exames post mortem deverão agir com total independência 
durante toda a investigação e ao apresentarem os resultados. Se ela estiver comprometida, 
eles podem se negar a elaborar conclusões. A investigação e as constatações deverão ser 
imparciais e objetivas.

 y Os exames post mortem deverão incluir exames internos e externos e coleta de amostras.
 y Um registro pormenorizado por escrito de todo o processo e das constatações, ilustrado 
com desenhos e fotografias de boa qualidade, deverá ser preparado.

 y A cadeia de custódia deverá ser mantida. Isso requer que todas as provas sejam 
documentadas integralmente e que os elementos relevantes e as amostras coletadas sejam 
preservados.

 y As amostras de DNA e outras provas deverão ser recolhidas antes de lavar o corpo.
 y O médico examinador deverá visitar o local da morte antes da autópsia, devendo receber 
o registro das manobras de ressuscitação aplicadas por socorristas ou equipes de 
ambulâncias, guardas ou detentos.

 y A autópsia deverá ser bem documentada de modo que possa ser revisada posteriormente 
por especialistas externos caso seja necessário. As autópsias são sempre destrutivas: em 
outras palavras, o corpo não poderá ser restaurado à sua condição original, sendo impossível 
de replicar o exame.

 y Os princípios mencionados nesta seção também se aplicam a uma segunda autópsia (ou 
“contra autópsia) caso seja necessária. Poderá ser realizada posteriormente, algumas vezes 
anos depois da primeira. Pode ajudar a responder as seguintes perguntas:

 – A autópsia original cumpriu com a legislação nacional aplicável e com as normas 
internacionais?

 – As constatações iniciais podem ser confirmadas?
 – Há constatações adicionais relevantes que não foram detectadas na primeira autópsia?
 – As constatações da segunda autópsia são consistentes com a primeira?

 y O(s) médico(s) examinador(es) deverá(ão) obrigatoriamente elaborar um relatório por escrito 
do exame post mortem. Os profissionais que realizam o exame post mortem deverão entregar 
às autoridades investigadoras um relatório que descreva os resultados do seu trabalho. 
Deverão resumir todas as constatações importantes; indicar a causa e o tipo de óbito; fazer 
atribuições, ou seja, vincular as lesões a trauma externo, esforços terapêuticos, modificações 
post mortem ou outras causas e comentar os resultados das investigações complementares 
e outras questões forenses importantes. O relatório deverá incluir: a data, hora e local da 
autópsia; os nomes do patologista, dos assistentes que participaram e de todas demais 
pessoas presentes na autópsia; os seus títulos médicos ou científicos e afiliações profissionais, 
políticas e administrativas.

Pode-se encontrar uma lista de verificação para a realização de autópsias no Anexo IV.9

9 Para orientações mais pormenorizadas, ver, por exemplo, o Protocolo Modelo de Autópsia incluído no Manual das 
Nações Unidas relativo a uma Prevenção Eficaz e à Investigação de Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias, 
endossado pela Assembleia Geral em 1991, e a Harmonização das Regras Médico-Legais em Matéria de Autópsias, 
Recomendação No. R(99) 3.
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3.3. Parentes próximos
 y Os parentes próximos deverão ser tratados com dignidade e respeito.
 y Depois da identificação do corpo, os familiares deverão ser informados imediatamente. As 
autoridades investigadoras deverão explicar-lhes sobre a investigação que será efetuar ou 
já esteja sendo realizada; deverão prestar informações com regularidade aos parentes sobre 
o progresso dela.

 y Caso seja necessária uma autópsia, os seus parentes próximos deverão ser informados com 
antecedência sobre a data e deve-se oferecer a eles a possibilidade de serem representados 
na ocasião.

 y O consentimento da família deverá ser obtido para a retenção de órgãos, como no caso do 
cérebro, para análise forense após a autópsia. Deve-se considerar a adoção de procedimentos 
para retornar os órgãos aos familiares após o exame.

 y Deverão ser oferecidos serviços de assessoria e apoio terapêutico para os familiares, caso 
disponíveis.

 y As autoridades investigadoras deverão entregar aos familiares um atestado de óbito 
completo com a maior brevidade possível após a morte.

 y Ao concluir os exames post mortem fundamentais para a investigação, o corpo deverá ser 
devolvido aos familiares com o maior respeito pela dignidade da pessoa morta, de maneira 
que os rituais fúnebres ou outros procedimentos costumeiros possam ser realizados com 
a menor demora possível.

 y Os pertences pessoais da pessoa morta deverão ser devolvidos aos familiares o mais breve 
possível. 
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4.  PREVENÇÃO DE MORTES  
SOB CUSTÓDIA

A investigação de uma única morte de uma pessoa detida pode revelar um padrão ou prática 
direta ou indiretamente relacionados. Nessas situações, não basta garantir que foram tomadas 
medidas para responder ao caso em questão. Os Estados devem adotar medidas adicionais que 
visam lidar com as possíveis causas subjacentes e prevenir que os incidentes voltem a ocorrer.

Muitos fatores distintos têm um impacto direto ou indireto na segurança dos detentos e no 
bem-estar físico e mental deles. Portanto, as iniciativas que visam prevenir as mortes sob custódia 
(incluindo mortes por suicídio) deverão se basear em uma análise completa do centro de detenção 
e da maneira em que opera, incluindo como isso afeta os detentos e funcionários.

Esta última seção oferece uma visão geral dos fatores que aumentam a probabilidade de que 
ocorram mortes sob custódia e estabelece as medidas preventivas que os Estados devem adotar.

4.1. Fatores que contribuem para as mortes sob custódia
Condições inadequadas de detenção
A infraestrutura física de um centro de detenção, os regimes de sono e distribuição das camas, 
os uniformes, a comida e a ingestão de líquidos, o acesso ao ar livre, à luz do dia e aos banheiros, 
instalações para a higiene pessoal e lavar roupa, as condições de trabalho, a quantidade de 
exercício que fazem, o encontro com as famílias, o recebimento de informações sobre o 
processo legal, o estímulo intelectual: tudo isso exerce influência no bem-estar e saúde mental. 
Quando as condições de detenção são extremamente inadequadas elas podem, tanto 
imediatamente ou durante um período de tempo, constituir um risco de vida.

Inúmeros padrões e normas oferecem orientações sobre as condições mínimas de detenção 
que são necessárias para proteger a vida e a dignidade das pessoas privadas de liberdade. 
Segundo o DIDH e o DIH, os tratados internacionais e o direito consuetudinário estipulam, 
como regra geral, que aqueles sob custódia deverão ser tratados humanamente. As normas 
e padrões internacionais oferecem mais orientações sobre como estabelecer e operar um 
regime de detenção adequado, lidando com questões como acomodação, acesso à comida, 
água, higiene, ar livre e roupa de cama, e acesso à família.10 Este marco legal também leva em 
consideração as necessidades específicas das crianças, mulheres e outras categorias  
de detentos.11

10 Ver, por exemplo, as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, adotadas no Primeiro Congresso das Nações 
Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento dos Infratores, 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social  
(Res. 663 C (XXIV), 31 de julho de 1957; e Res. 2076 (LXII), 13 de maio de 1977); Princípios Básicos Relativos ao Tratamento 
de Reclusos, Assembleia Geral da ONU, Res. 45/111 de 14 de dezembro de 1990; Conjunto de Princípios para a Proteção 
de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão, adotado pela Assembleia Geral da ONU, Res. 
43/173, 9 de dezembro de 1988; Recomendação Rec (2006) 2 do Comitê dos Ministros aos Estados Membros relativa às 
Regras Penitenciárias Europeias, adotadas pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa em 11 de janeiro de 2006; 
Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, adotados pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos em março de 2008, OEA Doc/Ser/L/V/II.131 doc26.

11 Ver, por exemplo, as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade, Assembleia Geral das 
ONU Res. 45/113, 14 de dezembro de 1990; Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas 
não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok) (2010).
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Com base no seu trabalho humanitário em inúmeros estabelecimentos prisional no mundo 
todo, o CICV desenvolveu, por iniciativa própria, uma série de recomendações específicas e 
práticas que visam garantir o tratamento humano para todas as pessoas sob custódia.12

Acesso insuficiente à assistência à saúde
Garantir o acesso oportuno aos profissionais e atendimento adequado para a saúde física e 
mental são cruciais para proteger a saúde e a vida das pessoas privadas de liberdade. Isto é 
responsabilidade do Estado. Os detentos têm as mesmas necessidades de assistência básica 
à saúde que outras pessoas da comunidade. O atendimento disponível deve ser, no mínimo, 
equivalente ao que é oferecido à comunidade, devendo levar em consideração os riscos 
adicionais de saúde associados com o encarceramento em geral e de pessoas com necessidades 
específicas em determinados contextos.

As Convenções de Genebra de 1949 e os seus Protocolos Adicionais de 1977 incluem uma série 
de disposições que têm a finalidade de garantir, em conflitos armados internacionais e não 
internacionais, que os feridos e doentes recebam a assistência à saúde e a atenção que a sua 
condição exige. As normas e padrões internacionais propiciam maiores orientações sobre o modo 
como os serviços de saúde devem ser organizados em regimes de detenção.13 Este marco jurídico 
estipula que deverá haver a presença de pelo menos um médico qualificado em todos os 
estabelecimentos; também, deverá possibilitar que os detentos que necessitem de tratamento 
especializado sejam transferidos a instituições apropriadas. Os médicos deverão poder realizar 
visitas regulares aos locais de detenção e fazer recomendações às autoridades detentoras com a 
finalidade de melhorar as condições materiais de detenção que, se não forem modificadas, 
poderão ter um efeito adverso na saúde dos detentos. O atendimento médico diferenciado deverá 
ser oferecido aos detentos com necessidades especiais, como grávidas e bebês lactentes.

A experiência demonstra que todas as seguintes medidas têm uma função importante na 
redução do risco de morte sob custódia: respeito pela ética médica profissional; exames 
médicos completos ao dar entrada no estabelecimento; exames médicos regulares; serviços 
médicos acessíveis, bem organizados e com recursos adequados; infraestrutura apropriada 
para pacientes hospitalares e ambulatoriais; estado de alerta de todos os profissionais para 
sinais de doenças físicas ou mentais; e a possibilidade real de encaminhar ao atendimento 
profissional externo quando necessário.

Contato insuficiente com a família
Em alguns contextos, os detentos dependem das suas famílias para satisfazer as suas 
necessidades mais básicas, como comida, roupa de cama e roupas. O contato com a família 
(pessoal, por telefone ou outra forma de comunicação remota) também ajuda a reduzir o 
isolamento do detento e aumentar o seu bem-estar psicológico e emocional. Quando houver 
o risco de suicídio, o contato com a família e /ou profissionais dentro ou fora da instituição pode 
ser crucial. As Regras Mínimas Padrão para o Tratamento de Prisioneiros dispõem que “os presos 
serão autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar-se periodicamente com as suas 
famílias e com amigos de boa reputação, quer por correspondência quer através de visitas.”14

Proteção inadequada contra suicídios
Existe um risco de suicídio acima da média em muitos centros de detenção. A existência de 
condições adequadas de detenção e tratamento, acesso a profissionais de assistência à saúde 
(em especial psicólogos e psiquiatras), funcionários capacitados para identificar e oferecer 
apoio a detentos vulneráveis e contato com o mundo exterior: todos estes elementos são 
indispensáveis em qualquer política de prevenção de suicídios sob custódia.15

12 Ver CICV, “Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons” (2005); e “Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons: 
Supplementary Guidance” (2012).

13 Ver, por exemplo, Regras Mínimas Padrão para o Tratamento de Prisioneiros, Regras 22-26; Conjunto de Princípios para 
a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão; Princípios de ética médica relativos 
ao papel do pessoal de saúde na proteção de pessoas contra tortura e outra forma cruel, desumana ou degradante de 
tratamento ou punição da ONU.

14 Regras Mínimas Padrão para o Tratamento de Prisioneiros, Regra 37.
15 Prevenção de Suicídios em Cadeias e Prisões, Organização Mundial da Saúde, 2007.
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As autoridades detentoras deverão implantar procedimentos específicos que possibilitem a 
identificação dos detentos com risco de cometer suicídio. Deve-se incluir a avaliação desse 
risco nos procedimentos de ingresso ao sistema e no exame médico de chegada. Uma equipe 
de avaliação, composta pela administração penitenciária, trabalhadores sociais e profissionais 
de saúde, incluindo especialistas de saúde mental (psiquiatras ou psicólogos, caso disponíveis), 
deverá decidir onde os detentos com alto risco de cometer suicídio devem ficar e a frequência 
do regime de observação e monitoramento. Todos os funcionários que estejam em contato 
diário com os detentos deverão ser capacitados para identificar o potencial para suicídio.

Os detentos com alto risco de cometer suicídio talvez tenham que ser transferidos a um 
estabelecimento de saúde onde poderão receber atendimento especializado; ou as suas 
condições de detenção tenham que ser modificadas para facilitar a observação, monitoramento 
e apoio emocional.

As autoridades detentoras deverão registrar os casos de suicídio e identificar as razões que 
podem ter levado a pessoa morta a cometer suicídio. Nos estabelecimentos onde as taxas de 
suicídio são altas, as autoridades deverão determinar de que modo o ambiente carcerário – e 
não somente a infraestrutura física – poderá ser melhorado para prevenir novos suicídios, 
adaptando as condições de detenção e a capacitação dos funcionários nesse sentido.

Privação arbitrária da vida, tortura e outras formas de maus-tratos
Como os estabelecimentos prisionais são muitas vezes autônomos e isolados, longe do alcance 
da supervisão externa, o risco de privação arbitrária da vida e de abusos no tratamento ou 
negligência com os detentos é muito grande. A violência entre eles é uma realidade em muitos 
locais, tendo um impacto direto na saúde física e mental e apresentando um risco à vida.

Nas instituições onde o castigo tem um papel preponderante, os funcionários podem estar 
mais propensos a considerar os atos que chegam a ser tortura ou outras formas de maus-tratos 
como “normais”. A tortura e outras formas de maus-tratos sob custódia têm uma grande 
probabilidade de ocorrer nas seguintes situações:

 y No início do processo da detenção, ou seja, no ato da prisão, quando o detento for transferido 
a um estabelecimento prisional ou quando for recebido nele;

 y Durante o interrogatório para obter uma confissão ou informações;
 y Quando as autoridades detentoras adotam medidas para manter a disciplina e usam 
instrumentos de força e contenção.

Como explicado anteriormente, tanto o Direito dos Direitos Humanos (DIDH) como o Direito 
Internacional Humanitário (DIH) proíbem a privação arbitrária da vida. Também proíbem, sem 
exceção, toda forma de tortura ou outro tratamento ou punição cruel, desumano ou 
degradante.16 Os Estados devem refletir estas proibições na sua legislação nacional e adotar 
medidas adequadas, de modo a garantir o pleno respeito por essas normas em todos os 
estabelecimentos prisionais. A privação arbitrária da vida e a tortura devem ser definidos como 
crimes de uma tipologia específica, possibilitando que os responsáveis sejam julgados e 
sentenciados, de acordo com a legislação penal nacional. 

16 Ver, por exemplo, art. 3o comum às Convenções de Genebra de 1949; art. 75(2) do Protocolo I de 8 de junho de 1977 
adicional às Convenções de Genebra; art. 4(2) do Protocolo II de 8 de junho de 1977 adicional às Convenções de 
Genebra; art. 7º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos; e a Convenção contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
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4.2. Medidas para a prevenção de mortes sob custódia
As normas internacionais para prevenir a privação arbitrária da vida, assim como para a 
prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, 
evoluíram com o tempo como consequência da adoção de instrumentos jurídicos não 
vinculantes e dos avanços na jurisprudência internacional. Essas normas requerem que os 
Estados adotem e implementem as seguintes medidas:17

 y Os detentos deverão ser encarcerados em instituições oficiais. São proibidos os 
estabelecimentos secretos.

 y As informações básicas relativas aos indivíduos sob custódia – como a hora e lugar da prisão, 
o estado de saúde no ingresso ao sistema prisional, os nomes das pessoas responsáveis por 
custódia ou a hora e o lugar do interrogatório – devem ser registradas e disponibilizadas 
para os processos judiciais e administrativos.

 y Os detentos devem ter acesso rápido e regular a médicos e advogados e, com a maior 
frequência possível, aos familiares.

 y As autoridades competentes devem fazer visitas não anunciadas aos estabelecimentos onde 
exista a suspeita de tortura ou outras formas de maus-tratos.

 y Inspeções – internas e externas – dos estabelecimentos devem ser realizadas com 
regularidade. Incluem-se inspeções por órgãos de segurança responsáveis pela avaliação 
de riscos de incêndio e outros. Ombudsman, organismos nacionais pertinentes e agências 
de direitos humanos devem ter acesso a todos os estabelecimentos com a finalidade de 
monitorar as condições de detenção. Organizações não governamentais independentes 
também devem ter acesso a todos os estabelecimentos prisionais.

 y Segundo as Convenções de Genebra de 1949, o CICV deve ter acesso a todos os 
estabelecimentos onde são mantidos os prisioneiros de guerra, internados civis e outras 
pessoas protegidas durante os conflitos armados internacionais. O CICV também tem direito 
a visitar as pessoas privadas de liberdade em relação com conflitos armados não 
internacionais ou outras situações de violência.

 y O uso de declarações ou confissões obtidas mediante tortura ou outras formas de  
maus-tratos deverá ser proibido nos processos judiciais.

 y As punições corporais, incluindo o seu uso como castigo por delitos criminais ou como uma 
medida educacional ou disciplinar, devem ser proibidas.

 y Medidas eficazes devem ser tomadas para prevenir a violência entre detentos. Nesse sentido, 
as várias categorias, determinadas com base em critérios como gênero, idade ou ficha 
criminal, devem ser mantidas em locais separados.

 y Deve-se reconhecer na legislação nacional o direito de dar queixa quando ameaçado com 
a privação arbitrária da vida, tortura ou outras formas de maus-tratos. As queixas deverão 
ser investigadas de modo imparcial e imediato pelas autoridades competentes.

 y Todas as pessoas envolvidas com o tratamento dos detentos ou com o encarceramento 
deles devem receber as instruções e capacitação necessárias para prevenir a privação 
arbitrária da vida e a tortura e outras formas de maus-tratos. A proibição contra este tipo 
de tratamento deve fazer parte das regras operacionais e padrões éticos que serão seguidos 
por elas.

17 Esta lista não é exaustiva. Para mais detalhes, ver os Princípios Relativos a uma Prevenção Eficaz e à Investigação 
das Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias; as Regras Mínimas para o Tratamento dos Prisioneiros; o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, Comentário Geral No 20 relativo à proibição da tortura e tratamentos 
ou penas cruéis (art.7º), 03/10/1992; relatório do Relator Especial da ONU para Tortura, Recomendações Gerais, E/
CN.4/2003/68, par. 26; Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, 2002; Comissão Africana de Direitos Humanos e Direitos dos Povos, Resolução sobre as 
Diretrizes e Medidas para a Proibição e Prevenção da Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes na África (Diretrizes de Robben Island), 2002.
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ANEXO I. INVESTIGAÇÃO DE 
MORTES SOB CUSTÓDIA: 
OITO PONTOS IMPORTANTES
1. Todas as mortes sob custódia deverão ser investigadas imediatamente por um órgão 

independente e imparcial, não importando se os parentes da pessoa morta solicitaram 
a investigação ou não.

2. A principal finalidade da investigação é:
 y Esclarecer as circunstâncias que rodeiam a morte.

 A investigação pode contribuir também para:
 y Reduzir o trauma e oferecer uma reparação efetiva aos parentes próximos;
 y Processar e condenar os responsáveis;
 y Prevenir a recorrência das mortes sob custódia.

3. A investigação deverá ser exaustiva. Isso implica que se deve buscar, pelo menos:
 y Obter e preservar as provas físicas e documentais relativas à morte;
 y Identificar possíveis testemunhas e tomar as declarações delas;
 y Identificar a pessoa morta;
 y Determinar o grau de participação de todos envolvidos na morte;
 y Estabelecer a causa, o modo, o lugar e a hora da morte, assim como qualquer padrão 
ou prática que pode ter contribuído para a causa;

 y Diferenciar entre morte natural, morte acidental, suicídio e homicídio.

4. O local da morte deverá ser considerado uma cena potencial do crime, em especial se 
a morte for inesperada.

5. Uma autópsia minuciosa, por um médico capacitado, é um dever, sobretudo quando a 
morte for inesperada.

6. Os parentes próximos deverão ser informados imediatamente da morte do seu familiar 
e mantidos a par do progresso e das constatações da investigação.

7. Um atestado de óbito completo deverá ser emitido para os parentes próximos na maior 
brevidade possível após a morte.

8. Ao finalizar os exames post mortem cruciais para a investigação, o corpo deverá ser 
entregue aos parentes próximos com o pleno respeito pela dignidade da pessoa morta. 
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ANEXO II. INVESTIGAÇÃO DE 
MORTES SOB CUSTÓDIA: FONTES 
JURÍDICAS INTERNACIONAIS
DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS:
DECLARAÇÃO UNIVERSAL E TRATADOS

O direito à vida
Declaração Universal de Direitos Humanos

 y Art.3: Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
 y Art. 2(1): Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir a 
todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição 
os direitos reconhecidos no presente Pacto (...)

 y Art. 6(1): O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido 
pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.

Convenção Europeia de Direitos Humanos
 y Art.1: As Altas Partes Contratantes reconhecem a qualquer pessoa, dependente da sua 
jurisdição, os direitos e liberdades definidos no título I da presente Convenção.

 y Art.2(1): O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. Ninguém poderá ser 
intencionalmente privado da vida, salvo em execução de uma sentença capital 
pronunciada por um tribunal, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei.

 y Art.2(2): Não haverá violação do presente artigo quando a morte resulte de recurso à 
força, tornado absolutamente necessário:
a)  Para assegurar a defesa de qualquer pessoa contra uma violência ilegal;
b)  Para efetuar uma detenção legal ou para impedir a evasão de uma pessoa detida 

legalmente;
c)  Para reprimir, em conformidade com a lei, uma revolta ou uma insurreição.

Convenção Americana de Direitos Humanos
 y Art.1(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 (...)

 y Art.4(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.
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Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos
 y Art.1: Os Estados membros da Organização da Unidade Africana, partes na presente Carta, 
reconhecem os direitos, deveres e liberdades enunciados nesta Carta e comprometem-se 
a adoptar medidas legislativas ou outras para os aplicar.

 y Art.4: A pessoa humana é inviolável. Todo o ser humano tem direito ao respeito da sua 
vida e à integridade física e moral da sua pessoa. Ninguém pode ser arbitrariamente 
privado desse direito.

Carta Árabe de Direitos Humanos
 y Art.3(1): Cada Estado Parte da presente Carta compromete-se a garantir a todos os 
indivíduos dentro de sua jurisdição, o direito de gozar dos direitos e liberdades contidos 
na presente Carta (...)

 y Art.5(1): O direito à vida é inerente a todos os seres humanos;
 y Art.5(2): A lei protege esse direito e ninguém será arbitrariamente privado de sua vida.

O direito a um recurso eficaz
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos

 y Art.2(3): Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a:
 (1) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente Pacto 

tenham sido violados, disponha de um recurso eficaz, mesmo que a violação tenha sido 
perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais (...)

Convenção Europeia de Direitos Humanos
 y Art.13: Qualquer pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção 
tiverem sido violados tem direito a recurso perante uma instância nacional, mesmo 
quando a violação tiver sido cometida por pessoas que atuem no exercício das suas 
funções oficiais.

Convenção Americana sobre Direitos Humanos
 y Art. 25(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 tal violação seja cometida por pessoas que estejam 
atuando no exercício de suas funções oficiais.

 y 2. Os Estados Partes comprometem-se:
a)  a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida 

sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso;
b)  a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
c)  a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que 

se tenha considerado procedente o recurso.

Carta Árabe de Direitos Humanos
 y Art.23: Cada Estado Parte da presente Carta compromete-se a garantir que toda pessoa, 
cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente Carta tenham sido violados, disponha 
de um recurso eficaz, mesmo que a violação tenha sido perpetra por pessoas que agiam 
no exercício de funções oficiais.
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DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO E O ESTATUTO DO 
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: CONFLITOS ARMADOS 
INTERNACIONAIS

Obrigação de investigar as mortes sob custódia
III Convenção de Genebra de 1949

 y Art. 121(1): Toda a morte ou ferimento grave de um prisioneiro de guerra causados ou 
suspeitos de terem sido provocados por uma sentinela, por um outro prisioneiro de guerra 
ou por qualquer outra pessoa, assim como toda a morte cuja causa foi desconhecida, 
serão seguidos imediatamente de um inquérito oficial da Potência detentora.

IV Convenção de Genebra de 1949
 y Art.131(1): Todos os casos de morte ou de ferimento grave de um internado causados ou 
suspeitos de terem sido causados por uma sentinela, por outro internado ou por qualquer 
outra pessoa, assim como todos os falecimentos cuja causa seja desconhecida, serão 
imediatamente seguidos de um inquérito oficial, por parte da Potência detentora.

Proibição da violência contra as pessoas fora de combate
I Convenção de Genebra de 1949

 y Art.12(1): Os membros das forças armadas e as outras pessoas mencionadas no artigo 
seguinte, que sejam feridos ou estejam doentes, deverão ser respeitados e protegidos 
em todas as circunstâncias.

 y Art.12(2): Serão tratados com humanidade pela Parte no conflito que tiver em seu poder, 
sem nenhuma distinção de carácter desfavorável baseada no sexo, raça, nacionalidade, 
religião, opiniões políticas ou qualquer outro critério análogo. É estritamente interdito 
qualquer atentado contra a sua vida e pessoa e, em especial, assassiná-los ou exterminá-los, 
submetê-los a torturas, efetuar neles experiências biológicas, deixá-los premeditadamente 
sem assistência médica ou sem tratamento, ou expô-los aos riscos do contágio ou de 
infecção criados para este efeito.

II Convenção de Genebra de 1949
 y Art.12(1): Os membros das forças armadas e as outras pessoas mencionadas no artigo 
seguinte que se encontrarem no mar e que forem feridos, doentes ou náufragos deverão 
ser respeitados e protegidos em todas as circunstâncias (...)

 y Art.12(2): Os mesmos serão tratados e cuidados com humanidade pela Parte no conflito 
que os tiver em seu poder, sem nenhuma distinção de carácter desfavorável baseada no 
sexo, raça, nacionalidade, religião, opiniões políticas ou qualquer outro critério análogo. 
É estritamente interdito qualquer atentado contra as suas vidas e as suas pessoas e, em 
especial, assassiná-los ou exterminá-los, submetê-los a torturas, utilizá-los na realização 
de experiências biológicas, deixá-los premeditadamente sem assistência médica ou sem 
tratamento ou expô-los a riscos de contágio ou de infecção criados para tal efeito.

III Convenção de Genebra de 1949
 y Art.13: Os prisioneiros de guerra devem ser sempre tratados com humanidade. É proibido, 
e será considerado como uma infração à presente Convenção, todo o ato ou omissão 
ilícita da parte da Potência detentora que tenha como consequência a morte ou ponha 
em grave perigo a saúde de um prisioneiro de, guerra em seu poder. (...)

IV Convenção de Genebra de 1949
 y Art.32: As Altas Partes contratantes proíbem-se expressamente qualquer medida que 
possa causar sofrimentos físicos ou o extermínio das pessoas protegidas em seu poder. 
Esta proibição não tem em vista apenas o assassínio, a tortura, os castigos corporais, as 
mutilações e as experiências médicas ou científicas que não forem necessárias para o 
tratamento médico de uma pessoa protegida, mas também todas as outras brutalidades, 
quer sejam praticadas por agentes civis ou militares.
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Protocolo Adicional I de 1977
 y Art.75(2): São e permanecerão proibidos em qualquer momento ou lugar, quer sejam 
cometidos por agentes civis quer por militares, os atos seguintes:

 a)  Atentados contra a vida, saúde e bem-estar físico ou mental das pessoas, nomeadamente:  
i) Assassinato (…)

Crimes de Guerra
Convenções de Genebra de 1949

 y Art. comum 49(1)/50(1)/129(1)/146(1): As Altas Partes Contratantes comprometem-se a 
tomar qualquer medida legislativa necessária para fixar as sanções penais adequadas a 
aplicar às pessoas que tenham praticado ou mandado praticar qualquer das infrações 
graves à presente Convenção, definidas no artigo seguinte.

 y Art. comum 49(2)/50(2)/129(2)/146(2): Cada Parte Contratante terá a obrigação de procurar 
as pessoas acusadas de terem praticado ou mandado praticar qualquer destas infrações 
graves, devendo remetê-las aos seus próprios tribunais, qualquer que seja a sua 
nacionalidade. Poderá também, se o preferir, e segundo as condições previstas pela sua 
própria legislação, enviá-las para julgamento a uma outra Parte Contratante interessada 
na causa, desde que esta Parte Contratante possua elementos de acusação suficientes 
contra as referidas pessoas.

I Convenção de Genebra de 1949
 y Art.50: As infrações graves a que alude o artigo anterior são as que abrangem qualquer 
dos atos seguintes, se forem cometidos contra pessoas ou bens protegidos pela 
Convenção: o homicídio intencional, a tortura ou os tratamentos desumanos, (…), o fato 
de causar intencionalmente grandes sofrimentos ou de ofender gravemente a integridade 
física ou a saúde, (...) não justificados por necessidades militares e executados em grande 
escala, de forma ilícita e arbitrária.

II Convenção de Genebra de 1949
 y Art.51: As infrações graves a que alude o artigo anterior são as que abrangem qualquer 
dos atos seguintes, se forem cometidos contra pessoas ou bens protegidos pela 
Convenção: o homicídio intencional, a tortura ou os tratamentos desumanos, (...) o fato 
de causar, intencionalmente, grandes sofrimentos ou de ofender gravemente a integridade 
física ou a saúde (...) não justificadas por necessidades militares e executadas em grande 
escala, de modo ilícito e arbitrário.

III Convenção de Genebra de 1949
 y Art.130: As infrações graves a que alude o artigo anterior são as que abrangem qualquer 
dos atos seguintes, se forem cometidos contra pessoas ou bens protegidos pela presente 
Convenção: homicídio voluntário, a tortura ou os tratamentos desumanos, (...) o propósito 
de causar intencionalmente grandes sofrimentos ou atentados graves contra a integridade 
física ou saúde (...)

IV Convenção de Genebra de 1949
 y Art.147: As infrações graves a que alude o artigo anterior são as que abrangem qualquer 
dos atos seguintes, se forem cometidos contra pessoas ou bens protegidos pela presente 
Convenção: o homicídio voluntário, a tortura ou os tratamentos desumanos, (...) o 
propósito de causar intencionalmente grandes sofrimentos ou graves lesões no corpo ou 
à saúde, (...) não justificáveis pelas necessidades militares e executadas em grande escala 
de modo ilícito e arbitrário.
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Estatuto do Tribunal Penal Internacional
 y Art.8(2). Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “crimes de guerra”:

 a) As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, a saber, 
qualquer um dos seguintes atos, dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos 
termos da Convenção de Genebra que for pertinente:

(i) Homicídio doloso;
(ii) Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas;
(iii) O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à 

integridade física ou à saúde; (...)

DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO E O ESTATUTO DO 
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 
CONFLITOS ARMADOS NÃO INTERNACIONAIS

Convenções de Genebra de 1949
 y Art.3º comum: Em caso de conflito armado que não apresente um carácter internacional 
e que ocorra no território de uma das Altas Partes Contratantes, cada uma das Partes no 
conflito será obrigada a aplicar, pelo menos, as seguintes disposições:
(1) As pessoas que não tomem parte diretamente nas hostilidades, incluindo os membros 
das forças armadas que tenham deposto as armas e as pessoas que tenham sido postas 
fora de combate por doença, ferimento, detenção, ou por qualquer outra causa, serão, 
em todas as circunstâncias, tratadas com humanidade, sem nenhuma distinção de carácter 
desfavorável, baseada na raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou 
qualquer outro critério análogo.
Para este efeito, são e manter-se-ão proibidas, em qualquer ocasião e lugar relativamente 
às pessoas acima mencionadas:
(a) As ofensas contra a vida e integridade física, em especial o homicídio sob todas as 
formas, as mutilações, os tratamentos cruéis, torturas e suplícios; (...)

Protocolo Adicional II de 1977
 y Art.4(1): Todas as pessoas que não participem diretamente ou já não participem nas 
hostilidades, quer estejam ou não privadas da liberdade, têm direito ao respeito da sua 
pessoa, honra, convicções e práticas religiosas. Serão, em todas as circunstâncias, tratadas 
com humanidade, sem qualquer discriminação. É proibido ordenar que não haja 
sobreviventes.

 y Art.4(2): Sem prejuízo do carácter geral das disposições anteriores, são e permanecem 
proibidas, em qualquer momento ou lugar, em relação as pessoas mencionadas no n.º 1: 
a) Os atentados contra a vida, saúde ou bem-estar físico ou mental das pessoas, em 
particular o assassínio, assim como os tratamentos cruéis, tais como a tortura, as mutilações 
ou qualquer forma de pena corporal; (...)

Estatuto do Tribunal Penal Internacional
 y Art.8(2): Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “crimes de guerra”:
(c) Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves 
do artigo 3º comum às quatro Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, a saber, 
qualquer um dos atos que a seguir se indicam, cometidos contra pessoas que não 
participem diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das forças armadas que 
tenham deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar a combater 
devido a doença, lesões, prisão ou qualquer outro motivo:

i)  Atos de violência contra a vida e contra a pessoa, em particular o homicídio sob 
todas as suas formas, as mutilações, os tratamentos cruéis e a tortura; (...)
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Instrumentos da ONU de normas não vinculantes e outros textos 
jurídicos relevantes

 y Conjunto de Princípios para a proteção de todos os indivíduos em qualquer forma de 
detenção ou encarceramento, A/RES/43/173, 9 de dezembro 1988. Disponível em inglês: 
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm

 y Princípios Relativos a uma Prevenção Eficaz e à Investigação das Execuções Extrajudiciais, 
Arbitrárias e Sumárias, Recomendados pela Resolução 1989/65 do Conselho Econômico 
e Social, 24 de maio de 1989. Disponível em inglês: http://www2.ohchr.org/english/law/
executions.htm

 y Manual das Nações Unidas relativo a uma Prevenção Eficaz e à Investigação de Execuções 
Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias, UN Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991). Disponível em inglês: 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html

 y Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos Forçados, 
A/RES/47/133, 18 de dezembro de 1992.  Disponível em inglês: http://www.unhchr.ch/
Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument

 y Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Recurso e Reparação para Vítimas de Sérias 
Violações do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional 
Humanitário, A/RES/60/147, 16 de dezembro de 2005. Disponível em inglês: http://www2.
ohchr.org/english/law/remedy.htm

 y Comentário Geral No 06: O direito à vida (art.6), 30 de abril de 1982, CCPR General 
Comment No. 6. Disponível em inglês: 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3
 y Comentário Geral No 31 sobre o artigo 2º do Pacto: a índole da obrigação geral imposta 
aos Estados Partes do Pacto, 21 de abril de 2004, CCPR/C/74/CRP.4/ Rev.6. Disponível em 
inglês: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956. 
pdf?OpenElement

http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/executions.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/executions.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement
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ANEXO III. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
SIMPLIFICADA PARA A GESTÃO 
DO LOCAL DA MORTE
(Texto de referência: UN Doc. E/ST/CSDHA/.12)

 y Isolar o lugar e registrar as identidades de todos que estavam presentes.
 y Obter informações das testemunhas, incluindo as últimas pessoas que viram a pessoa 
viva (quando, onde e em que circunstâncias).

 y Determinar se o corpo foi tocado e/ou movido.
 y Identificar o corpo.
 y Obter a história clínica da pessoa morta com o médico dela, radiografias e prontuários 
hospitalares, incluindo cirurgias prévias, antecedentes de abuso de drogas, tentativas de 
suicídio, etc. Obter amostras de sangue e urina armazenadas.

 y Entrevistar profissionais de saúde de emergência que possam ter tido contato com o 
corpo. Observar todas as intervenções médicas: incluindo toda a administração de 
remédios e ressuscitação e desfibrilação cardiopulmonar.

 y Descrever e fotografar o corpo, a sua posição e a área circundante (fotografias coloridas 
de ângulos gerais e detalhados). Buscar evidências de rastros de sangue e documentar 
as que foram encontradas.

 y Documentar, recolher, etiquetar e guardar todas as provas potencialmente relevantes e 
procurar fontes de eletricidade e monóxido de carvão, armas, drogas ou qualquer outro 
elemento que cause danos.

 y Anotar a localização, cor e grau de fixação da lividez, presença ou ausência de rigidez, 
sinais de decomposição e temperaturas ambientes e retal (considerar fazer uma 
amostragem retal antes de medir a temperatura).

 y Qualquer fonte de calor ou fatores que influenciam o esfriamento do corpo devem ser 
considerados e documentados para estimar a hora da morte.

 y Realizar um exame breve do corpo e guardar qualquer vestígio de provas que possam vir 
a ser destruída ao manipular e transportar o corpo.

 y Considerar a proteção das mãos da pessoa morta, com sacos de papel, por exemplo.
 y Colocar o corpo em um saco mortuário ou equivalente e armazenar em lugar refrigerado 
e seguro para evitar adulteração.
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ANEXO IV. LISTA DE 
VERIFICAÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DE AUTÓPSIAS
Exame externo

 y Fotografar e desenhar o corpo inteiro; tirar fotografias próximas das mãos e do rosto 
(incluindo os dentes). Raspar os pelos se necessário e fotografar antes e depois.

 y Documentar com detalhes todas as lesões no corpo (tipo, localização, incluindo a distância 
da linha média e do calcanhar, formato, tamanho e padrão).

 y Deve-se coletar amostras das marcas de mordida suspeitas para a análise de DNA (ver 
“Amostras e investigação complementar” a seguir).

 y Documentar a ausência ou presença de lesões nos órgãos genitais externos e ânus (ver 
“Amostras e investigação complementar” a seguir).

 y Documentar a ausência ou presença de hemorragias petequeais na conjuntiva, mucosa 
bucal e epiderme periórbita e retro auricular.

 y Recolher impressões digitais para identificação da pessoa morta. Geralmente, as 
impressões digitais de indivíduos detidos segundo a legislação penal são registradas.

 y Anotar a condição dos dentes e os tratamentos dentários.
 y Documentar e fotografar todas as características de identificação (marcas de nascença 
distintivas, sinais proeminentes, cicatrizes, tatuagens, etc.)

 y Quando houver lesões extensas (p.ex. queimaduras) é importante observar as áreas que 
estiverem intactas e, no caso de queimaduras, fazer uma estimativa da superfície do corpo 
que foi queimada. Os pelos corporais devem ser documentados quando houver 
queimaduras ou escaldaduras.

 y Para lesões por armas de fogo, deve-se documentar integralmente a presença ou ausência 
de abrasão, pontilhado, pólvora e resíduos, etc., junto com as medidas da lesão.

Exame interno
 y Sempre que possível, deve-se tirar uma radiografia de corpo inteiro antes do exame 
interno do cadáver.

 y Realizar uma autópsia completa com dissecção subcutânea da parte posterior do corpo 
e dissecção localizada nas camadas do pescoço (autópsias parciais não são suficientes).

 y Anotar o peso, forma, cor e consistência de todos os órgãos e observar qualquer neoplasia, 
inflamação, anomalias, hemorragias, isquemias, infartos, procedimentos cirúrgicos ou 
lesões.

 y Retirar amostras dos órgãos e de todas áreas anormais e das lesões para análise (p.ex. 
toxicologia, patologia, estimativa da antiguidade das lesões).

 y Em alguns casos, deve-se considerar o embalsamento do corpo (p.ex. um pedido feito 
pelos parentes próximos, transporte aéreo dos restos mortais).

 y Após o exame interno, os órgãos devem ser recolocados no corpo. Todas as incisões 
devem ser fechadas e o corpo deve ser entregue aos familiares em condições com a maior 
integridade possível e em respeito à dignidade da pessoa morta.

 y Deve-se buscar o consentimento da família para a retenção dos órgãos, como o cérebro, 
para exames. 
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Sistema nervoso central
 y Quando se suspeitar de patologia no sistema nervoso, o cérebro deve ser examinado 
após a fixação. O exame de um cérebro não fixo é difícil e somente possibilita a detecção 
de patologias aparentes, como uma hemorragia forte. Depois de fixar em formol por três 
semanas, muitas outras patologias podem ser detectadas. Já que este procedimento não 
possibilita a recolocação do cérebro de volta ao corpo imediatamente após a autópsia, a 
retenção formal do órgão deve ser considerada somente depois de consultar os familiares 
e assegurar a permissão deles.

Sistema genital-urinário
 y Recomenda-se uma dissecção perineal, esta deve ser documentada e fotografada de 
modo adequado.

Sistema respiratório
 y Depois que o cérebro e os órgãos forem removidos (por meio de uma excisão na abertura 
torácica), deve-se realizar uma dissecção formal do pescoço.

Sistema gastrointestinal
 y O conteúdo gástrico deve ser recolhido. Quando apropriado, os intestinos grosso e 
delgado devem ser abertos para excluir a presença de drogas ilícitas.

Tórax
 y Observar anormalidades nos seios, verificar se há pneumotórax, anotar fraturas de costela, 
observando se houve tentativa de ressuscitação cardiopulmonar, e anotar a grossura da 
gordura subcutânea. Após abrir a caixa torácica, descrever e quantificar a presença de 
sangue ou outro fluído nas cavidades pleurais e no saco pericárdico, guardar amostras 
de todo fluído anormal presente para análises; e remover, descrever em detalhes e guardar 
para análises todos os objetos estranhos presentes (p.ex. balas). Rastrear as lesões antes 
de remover os órgãos. Coletar amostras de sangue diretamente do coração e etiquetar 
respectivamente. Verificar as artérias pulmonares para material trombótico e guardar em 
formol para análises, quando houver a possibilidade de trombose ante mortem. Observar 
o grau e a localização de doenças arteriais coronárias e outras anormalidades cardíacas. 
Anotar anormalidades nos pulmões e veias sanguíneas principais.

Abdômen
 y Examinar o abdômen e anotar a quantidade de gordura subcutânea. Considerar a retenção 
de tecido adiposo em um frasco de vidro hermeticamente fechado se houver a suspeita 
de intoxicação com substâncias voláteis. Observar a inter-relação dos órgãos. Rastrear 
todas as lesões antes de remover os órgãos. Anotar a presença de qualquer fluído ou 
sangue na cavidade peritoneal e guardá-los até que os objetos estranhos sejam 
identificados. Remover, examinar e anotar informação quantitativa sobre o fígado, baço, 
pâncreas, rins e glândulas adrenais. Remover o trato gastrointestinal e examinar o 
conteúdo. Observar a presença de alimentos e o grau de digestão. O conteúdo gástrico 
deve ser recolhido. Todo o intestino delgado, assim como o grosso, deve ser aberto. 
Examinar o reto e o ânus por queimaduras, lacerações ou outras lesões. Localizar e reter 
qualquer corpo estranho presente. Examinar a aorta, a veia cava inferior e os vasos ilíacos.

Pélvis
 y Considerar se uma dissecção perineal formal é apropriada. Examinar os órgãos da pélvis, 
incluindo os ovários, trompas de falópios, útero, vagina, testículos, próstata, uretra e 
bexiga urinária. Rastrear todas as lesões antes de remover os órgãos. Observar se há sinais 
de parto anterior. Guardar os objetos estranhos encontrados no colo do útero, útero, 
vagina, uretra ou reto.
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Cabeça
 y Examinar as superfícies interna e externa do couro cabeludo, observando se há trauma 
ou hemorragias. Observar se há fraturas no crâneo. Remover a calota craniana com 
cuidado e observar se há hematomas subdurais. Quantificar, datar e guardar os 
hematomas. Remover a dura-máter para examinar se há fraturas na superfície interna do 
crâneo. Remover o cérebro e observar qualquer anormalidade. Quando houver suspeita 
de patologia do sistema nervoso, o cérebro deve ser examinado após fixação. O exame 
de um cérebro não fixo é difícil e somente poderá detectar patologias bem visíveis como 
uma hemorragia grande. Avaliar os vasos cerebrais. Dissecar o cérebro e descrever as 
lesões ou atrofia cortical (se focalizada ou generalizada).

Pescoço
 y Depois que o cérebro e os órgãos torácicos forem removidos (por meio de uma excisão 
na abertura torácica), deve-se realizar uma dissecção formal do pescoço. Examinar a 
camada subcutânea. Dissecar in situ os músculos anteriores do pescoço e descrever as 
lesões e hemorragias. Abrir e examinar as veias jugulares e artérias carótidas. Remover os 
órgãos do pescoço, cuidando para não fraturar o osso hioide. Verificar a mucosa da laringe, 
fossas piriformes e esôfago e observar qualquer petequeia, edemas ou queimaduras. 
Observar quaisquer partículas ou substâncias na luz desses órgãos. Examinar a glândula 
tiroide. Considerar a extração e o exame das glândulas paratireoides. Examinar a língua. 
Dissecar o osso hioide e as cartilagens da laringe e observar se há fraturas.

Coluna vertebral
 y Examinar a coluna cervical, torácica e lombar e observar se há hemorragias nos músculos 
paravertebrais. Examinar as vértebras dos seus aspectos anteriores e observar se há 
fraturas, deslocamentos, compressões ou hemorragias. Quando houver suspeita de lesão 
vertebral, dissecar e descrever a medula espinal.

Amostras e investigação complementar
 y As amostras devem ser coletadas em recipientes separados.
 y Recomenda-se usar tubos de plástico resistente ou de vidro.
 y As amostras devem ser etiquetadas com o código da pessoa morta, tipos de amostra, 
local da coleta, data/hora da coleta e iniciais do indivíduo que as coletou.

 y As amostras devem ser guardadas em temperatura máxima de 4º C quando analisadas 
imediatamente após a autópsia, se não a -20º C. Quando as amostras líquidas tiverem de 
ser congeladas, recomenda-se que se deixe um espaço na parte superior (10-20%) dos 
tubos.

 y As amostras para o exame de DNA devem ser tomadas diretamente da boca, ânus e 
vagina. Se a área estiver seca, os cotonetes devem ser umedecidos com água esterilizada 
antes de usá-los e um outro cotonete seco deverá ser usado para coletar os restos das 
evidências. Os swabs devem ser secos com ar e protegidos de qualquer contaminação 
(p.ex. em um envelope de papel).

As investigações complementares requerem a coleta de determinados tipos de amostras e 
os seguintes passos devem ser tomados:

 y Sangue: 10 ml de sangue periférico (normalmente das veias femorais) e 30 ml de sangue 
central (coração), utilizar fluoreto de sódio/oxalato de potássio como conservante;

 y Deverão ser tomadas amostras de urina, bílis, humor vítreo e fluído cérebro-espinhal 
quando possível;

 y Conteúdo gástrico (todo);
 y Fragmentos (25g) de fígado, músculo, rim, pulmão e cérebro;
 y Cabelo: um fio de cabelo deverá ser cortado o mais próximo possível ao vértex. A região 
proximal (o lado do couro cabeludo) deverá ser indicada (p.ex. amarrando esta ponta com 
um elástico). Pode-se retirar um pelo do corpo se não houver cabelo. As amostras de 
cabelo devem ser guardadas a temperatura ambiente;
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 y Amostras de debaixo das unhas;
 y Coletas com swabs e raspagens para análise do sêmen e DNA, da cavidade oral, ânus, reto 
e vagina (partes alta e baixa). As amostras devem ser coletadas antes de medir a 
temperatura;

 y Amostras de urina, sangue periférico, sangue do coração, fígado, bílis, humor vítreo e 
fluído cérebro-espinhal – para análise;

 y Sempre que possível, um exame toxicológico de rotina completo;
 y Swabs com álcool para verificar a presença de Oleoresin capsicum, após o exame com luz 
ultravioleta (se houver suspeita de que esteja presente);

 y As amostras de todos os órgãos deverão ser fixas em formol para histologia;
 y Sempre que possível um exame histológico deve ser realizado;
 y Deve-se considerar coletar e analisar amostras para análise microbiológica;
 y Objetos estranhos encontrados no corpo deverão ser guardados como prova.



MISSÃO
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização imparcial, 
neutra e independente cuja missão exclusivamente humanitária é proteger 
a vida e a dignidade das vítimas dos conflitos armados e de outras situações 
de violência, assim como prestar-lhes assistência. O CICV também se esforça 
para evitar o sofrimento por meio da promoção e do fortalecimento do direito 
e dos princípios humanitários universais. Fundado em 1863, o CICV deu origem 
às Convenções de Genebra e ao Movimento Internacional da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho. A organização dirige e coordena as atividades 
internacionais que o Movimento conduz nos conflitos armados e em outras 
situações de violência.
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