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MEMORIAIS 

 

República do Paraguai 

Manuel Maria Cáceres – Agente Paraguaio 

José Emílio Gorostiaga – Conselheiro Paraguaio 

 

Fundamentação 

A República do Paraguai, na data de 03 de abril de 1998, apresentou, 

perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) petição sob a afirmação de 

ocorrência de violação da Convenção de Viena sobre Relações Consulares 

(1963). Conforme exposto na petição, ocorreu a violação dos art. 5º e 36 do 

referido tratado.  O primeiro artigo expõe sobre as funções consulares, 

enquanto que o artigo 36, na mesma linha, expõe sobre a assistência a ser 

exercida pelo consulado por um consulado ao seu nacional que tenha sido 

preso ou esteja encarcerado em território estrangeiro.  

A petição apresentada pelo Paraguai contra os Estados Unidos da 

America se pautou no caso do paraguaio Angel Francisco Breard que, na data 

de 01 de setembro de 1992, foi preso no Estado de Virgínia pela suposta 

prática de crime de estupro e homicídio. No decorrer do ano de 1993 se iniciou 

o julgamento, tendo sida apresentada provas críticas da responsabilidade do 

acusado. No mesmo ano, o paraguaio foi considerado culpado de ambas as 

acusações, tendo sido determinado seu encarceramento pela tentativa de 

estupro e sentença de morte pelo assassinato.  

Ocorre que, desde a data de sua prisão, o acusado não foi devidamente 

informado pelas autoridades estadunidenses sobre os seus direitos dispostos 

na Convenção de Viena sobre Relações Consulares – qual seja entrar em 

contato e receber o devido auxilio processual de sua repartição consular.   

No mesmo sentido, desde a data da prisão do paraguaio Breard, não 

houve o envio de notificação, por parte do Oficial de Justiça dos Estados 
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Unidos, ao Consulado Paraguaio , informando sobre a prisão do cidadão 

estrangeiro.  

Pelo contrário, apenas na data de 03 de julho de 1996, mediante carta 

informal enviada pela família do acusado, a repartição consular Paraguai teve 

ciência da prisão e julgamento do paraguaio Angel Francisco Breard. Nota-se 

que a ausência de envio de notificação foi devidamente comprovada mediante 

Manifestação enviada pelo próprio Oficial de Justiça dos Estados Unidos, o 

qual informou que nenhuma notificação foi enviada a repartição consular 

informando sobre a prisão do referido paraguaio.  

Recebida a carta, prontamente diligencias foram realizados pelo 

Consulado Paraguaio. Na data de 20 de agosto de 1996, o consulado 

paraguaio entrou com um pedido de Habeas Corpus na Corte Federal 1º 

instancia de Virgínia (Breard vs. Netherland) alegando violação a Convenção 

de Viena sobre Relações Consulares. Todavia a corte rejeitou o pedido, sob a 

alegação que os direitos recorridos não haviam sido alegados, e que por isso, 

não poderiam ser questionados posteriormente.  

Em decorrência da negativa, em setembro de 1996, o Paraguai tomou 

medidas em capacidade nacional, entrando com um processo contra a Corte 

Federal Estadunidense de 1º instancia, alegando novamente a violação da 

convenção. Porém, a referida corte decidiu que não era competente para tratar 

do assunto e que a eventual violação não acarretava danos contínuos que 

precisassem ser reparados.  

Por fim, em 10 de dezembro de 1996, o embaixador paraguaio nos 

Estados Unidos enviou uma carta ao Departamento de Estado America 

solicitando mediação da questão – sem êxito. 

Esgotadas as tentativas de reparar o dano causado quanto à defesa do 

acusado estrangeiro, o Paraguai, na data de 03 de abril de 1998, submeteu o 

caso para a apreciação dos juízes da Corte Internacional de Justiça (CIJ).  

Iniciados os trabalhos na CIJ, os representantes paraguaios, qual sejam 

o agente Manuel Maria Cáceres e o Conselheiro José Emílio Gorostiaga, 
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prontamente requereram a concessão de medida provisória para que houvesse 

a suspensão da pena atribuída ao acusado – qual seja a pena de morte, eis 

que, comprovada a violação da convenção, a morte impediria a restituição da 

situação anterior, dando ao acusado a devida ampla defesa. 

Diante da corte, os representantes paraguaios devidamente 

comprovaram a violação a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, 

eis que comprovou a ausência de notificação formal e escrita por parte do 

Oficial de Justiça norte-americano, bem como a ausência de notificação devida 

ao acusado com relação aos seus direitos quanto a repartição consular.   

Em depoimento, o Cônsul Paraguaio nos Estados Unidos Juan 

Fernandez, confirmou diante da Corte, que nenhuma notificação foi enviada 

pelo governo dos Estados Unidos ao consulado paraguaio sobre a prisão do 

acusado Francisco. Pelo contrário, ele apenas teve ciência do ocorrido 

mediante carta enviada pelos familiares do paraguaio na data de 03 de julho de 

1996 (apesar da expressão “primavera” utilizada na petição, de modo a 

comprovar o erro de redação devidamente aceito pela corte). 

Corroborando o depoimento do Cônsul paraguaio, foi apresentada a 

Manifestação do Oficial de Justiça dos Estados Unidos Willian Marchi, o qual 

expressamente afirmou que nenhuma notificação foi enviada ao consulado 

paraguaio informando sobre a prisão do acusado Breard. 

Ademais, conforme as provas apresentadas pelos representantes do 

réu, Estados Unidos da América, frente à CIJ, nada foi devidamente 

comprovado no que tange ao conhecimento por parte do acusado sobre seus 

direitos frente à atuação da repartição consular, bem como não foi comprovada 

a recusa dele em receber a ajuda consular para sua defesa perante a corte 

americana.  

Conforme ressaltada pelos representantes do Paraguai frente a CIJ, a 

notificação ao consulado se faz necessário independentemente da vontade do 

preso, eis que apenas um contato efetivo permitirá ao acusado entender a 

magnitude da atuação da repartição paraguaia em sua ampla defesa.  
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Nesse sentido, reafirma o Paraguai que ocorreu a violação por parte dos 

Estados Unidos da America frente ao disposto da Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares, haja vista a omissão por parte do Estado americano, o 

qual é signatário de tal tratado internacional.  

Salienta-se que, em desrespeito a medida provisória, na data de 14 de 

abril de 1998, durante o processo na CIJ, o acusado foi executado, de modo 

que a decisão da referida corte foi enfrentada pelos Estados Unidos.  

 

Pedidos finais 

  

Certo que ocorreu a violação do disposto nos artigo 5° e 36 da 

Convenção de Viena sobre Relações Consulares, por parte dos Estados 

Unidos da América, e diante do não cumprimento da medida provisória emitida 

pela CIJ, a República do Paraguai requer:  

 

A) que seja realizado um pedido de desculpas devidamente formal por 

parte dos Estados Unidos ao Paraguai, em decorrência de seu ato ilícito.   

  

B) que seja garantido ao Paraguai que tal omissão por parte dos 

Estados Unidos da América não mais ocorrerá, de maneira que, ocorrendo a 

prisão de um estrangeiro paraguaio, a repartição consular será prontamente 

avisada.  

 

C) Seja deferida indenização ao Paraguai e aos familiares do acusado, 

eis que a restituição da condição anterior se faz impossível, haja vista a morte 

do paraguaio Angel Francisco Breard em desrespeito a medida provisória.  

  

Haia, 16 de abril de 2016 
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__________________________________ 

Manuel Maria Cáceres – Agente Paraguaio 

 

___________________________________ 

José Emílio Gorostiaga – Conselheiro Paraguaio 

 


