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MEMORIAL 

 

Nome do Estado: Estados Unidos da América   

Nome dos Representantes: Sr. John R. Crook & Sr. David R 

Andrews 

 

Fundamentação 

A) Os Estados Unidos da América, através de seus agentes, apresentou as 

seguintes provas:  

1- Escuta telefônica entre o Sr. Angel Francisco Breard e o Sr. Wilson 

Gregory evidenciando a recusa de Breard em receber assistência 

consular, por motivos de estratégia na condução de seu processo penal. 

2- Nota de Culpa, realizada pelo chefe da Polícia de Virgínia, 

comprovando que os Estados Unidos informou ao interessado sobre 

seus direitos constantes nas leis Estadunidenses, bem como nas 

Convenções e Tratados Internacionais, de maneira a viabilizar a 

requisição ou não da parte interessada ao disposto no art. 36 da 

Convenção de Viena. 

3- Notícia evidenciando a publicidade do crime cometido por Breard. 

Também ressaltou que o criminoso alegou durante o julgamento da 

corte a realização do ato ilícito em decorrência de uma Maldição 

Satânica, colocada por um desafeto seu. Levantou-se em questão a má-

fé do infrator ao manifestar comportamentos irregulares durante o júri, 

procurando assim isentar-se da pena de morte, uma vez que, segundo o 

entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, doentes mentais 

não podem ser executados. 

4- Relatório Psicológico, atestando a sanidade de Breard. Tal relatório 

comprova que o Sr. Breard teria discernimento para ponderar a respeito 

de sua não invocação ao consulado, de modo que a não requisição 

ocorreu de maneira motivada. Ademais, o relatório também comprova 
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que as incoerências ditas diante do júri em seu julgamento (ou seja, a 

alegação de ter cometido o crime por estar sob uma “maldição satânica”) 

poderiam ter sido proferidas de maneira estratégica, conforme exposto 

no item acima. 

4- Toefl do Sr. Breard, com nota 600, atestando que ele possuía 

proficiência na língua inglesa. Sendo assim, o nacional paraguaio tinha 

condições de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório 

durante os procedimentos criminais.  

5- Registro de Ligações telefônicas, que evidencia a comunicação 

realizada entre o Oficial de Justiça Norte-Americano e o Cônsul 

Paraguaio, informando a detenção do Sr. Breard. 

B) Nos questionários realizados às testemunhas, os seguintes aspectos 

foram levantados: 

1- Testemunho do Sr. Wilson Gregory: Atuou como advogado do Sr. 

Breard, e afirmou que seu cliente não possuía conhecimento algum 

da língua inglesa. Tal afirmação foi posteriormente desmentida 

através da prova 4. Também alegou que não o havia informado a 

respeito de seu direito de convocar o consulado. Diante disto, 

questionamos se as palavras ditas em seu testemunho estavam 

sendo ponderadas conforme seu dever de sigilo entre advogado-

cliente. A testemunha em questão afirmou que sim, de modo que 

evidenciamos através da prova 1 que o Sr Gregory não tão somente 

havia informado ao seu cliente sobre seus direitos de invocar ao 

consulado como também não o fez a pedido do Sr. Breard. 

Concluímos, portanto, que o testemunho do advogado ocorreu de tal 

maneira devido a sigilosidade que o Sr. Gregory queria manter. 

2- Testemunho do Sr. Juan Fernandes: Defendemos que seu 

testemunho foi inconsistente, e, apesar dele afirmar que não recebeu 

nenhuma notificação do Oficial Estadunidense, sua alegação é dúbia, 

tendo em vista o elevado número de Paraguaios que residem e 

transitam pelos Estados Unidos e o tamanho da demanda que estes 

geram ao consulado, cujo tamanho é desproporcional para atender a 

todas as necessidades de seus nacionais. Além disto, observamos 

que o Sr. Fernandes trocou diversas vezes o nome de seu nacional e 
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sequer lembrou-se de assistir ao Sr Breard no dia 20 de agosto de 

1992 ao afirmar que em ocasião alguma teve contato com o 

criminoso em questão.  

3- Testemunho de Pablo Rangel – O funcionário do Consulado do 

Paraguai ressaltou em diversos momentos a má organização interna 

do consulado, a quantidade ínfima de funcionários, destacando a 

necessidade inclusive de funcionários terceirizados. Em sua fala, é 

nítido percebermos que, mesmo tivesse ocorrido por parte de Oficiais 

de Justiça um contato formal, via carta oficial, tal documento pode ter 

se perdido dentro do próprio consulado. Ademais, a má gestão do 

consulado paraguaio é quesito de dúvida. Outro ponto que 

destacamos seria que o senhor Rangel não se recordou de ter 

sequer redigido o documento apresentado pelos representantes do 

Paraguai. Inclusive ressaltou que o telefonema ao senhor Cônsul 

poderia sim ter ocorrido, mas não apresentou indícios consistentes 

de se recordar objetivamente do referido telefone não ter ocorrido. 

Destacamos também ter o senhor Rangel afirmado que é quesito de 

regra INTERNA o contato por meios oficiais por parte dos Estados, 

como por exemplo uma carta, mas asseverou que “na maioria das 

vezes ocorre tal procedimento”, abrindo precedentes para o contato 

via telefonema, por exemplo.  

C) Nossa réplica a respeito das provas apresentadas pelo agente e 

conselheiro do Paraguai: 

1- A carta da família pode até ter ocorrido. A troca de datas pode ser 

apenas a evidencia de uma leviandade por parte dos srs 

paraguaios. A existência da notificação feita pela família não 

inviabiliza uma notificação prévia por parte dos Estados Unidos. 

Ressaltamos que a lei não determina de que maneira o consulado 

deve ser notificado, e que a ligação telefônica 

D) Ademais, apresentamos os seguintes apontamentos: 

1- O tema em questão, apesar do afirmado pela parte acusadora e por 

alguns juízes, não se trata de uma violação aos direitos humanos. A 

convenção de Viena tem como signatários os Estados, de maneira a 

regulamentar a relação Estado-Estado, não Estado-Indivíduo. 
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Afirmamos ainda que o Sr. Breard teve resguardado seu direito à 

ampla defesa e ao contraditório. 

2- Para haver a responsabilização civil de um Estado, deve haver i) um 

ato ilícito ii) um dano decorrente deste ato e iii) um nexo causal entre 

o ato e o dano. Defendemos que, diante das provas expostas, os 

Estados Unidos não agiram ilicitamente, de modo que não seria 

cabível a sua responsabilização. 

3- Entendemos que para uma prática ser considerada consuetudinária, 

necessita de corpus e animus, qual seja a prática reiterada de algo, e 

a obrigatoriedade deste algo. Tendo em vista o testemunho do Sr 

Pablo, alegando de que a noticação era enviada formalmente na 

MAIORIA das vezes, não constamos a obrigatoriedade desta prática. 

 

Pedidos Finais 

 

Preliminarmente,  

- Solicitamos a absolvição dos Estados Unidos da América. Mediante todas as 

provas devidamente apresentadas, tanto por parte dos representantes do 

Paraguai, como por parte de nós, representantes dos Estados Unidos da 

América, sustentamos veementemente que os Estados Unidos da América não 

violou o artigo 5 e o artigo 36 da Convenção de  Viena.  

 

- Entretanto, caso os excelentíssimos magistrados compreendam que houve 

violação por parte dos Estados Unidos da América, ressaltamos: 

 

- Não haver a possibilidade de restauração do status quo ante, levando em 

consideração que a sentença proferida no Estado de Virgínia fora executada.  

 

- Na medida do possível, os Estado Unidos da América se comprometem a se 

esforçarem para que casos semelhantes não ocorram.  

 

- Ressaltamos que na atual conjuntura, não há a possibilidade da parte 

paraguaia realize pedidos aquém dos quais foram apresentados na petição, 
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como, por exemplo, a intenção mencionada nas alegações finais de reparação 

financeira tanto para o Estado Paraguaio quanto para a família do senhor 

Breard.  

 

 

 

Estados Unidos da América 

Sr. John R. Crook & Sr. David R Andrews 

Conselheiro / Agente 

 


