
SECRETARÍA DE LA CORTE 
San José, 10 de febrero de 2020 

REF.: SOC-1-2019 /659 

Senhores Siddharta Legale, Carolina Cyrillo, Raphael Carvalho de Vasconcelos, Jean Pontes, Danilo 
Sardinha, Gabriel Mattos, Giulia Maia, Julia Goromar, Matheus Baldi, Matheus Zanon, Nicolau Maldonado, 
Tayara Causanilhas:  

Através da presente comunicação se notifica a Resolução emitida pela Presidenta da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos em 5 de fevereiro de 2020, em relação ao pedido de parecer consultivo submetido 
pelo Estado da Colômbia à esta Secretaria no dia 6 de maio de 2019, sobre “Obrigações em matéria de 
direitos humanos de um Estado que denunciou a Convenção Americana de Direitos Humanos e que tenta 
retirar-se da Organização dos Estados Americanos”.  

Esta Resolução convida aos Estados Membros da Organização dos Estados Americanos, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, e todos aqueles que apresentaram observações escritas, a participar 
na audiência pública sobre o pedido de parecer consultivo mencionado, que se realizará nos dias 17 e 18 de 
março de 2020, a partir das 9:00 horas, durante o 134° Período Ordinário de Sessões, o qual será realizado 
na sede do Tribunal, em San José, Costa Rica. 

No link a seguir estão disponíveis copia da Resolução acima mencionada e as observações escritas 
apresentadas à Corte Interamericana em relação ao presente pedido de parecer consultivo: 
www.corteidh.or.cr/u.cfm?u=au10 

Em virtude da grande quantidade de participantes no presente procedimento consultivo, a Presidenta do 
Tribunal dispôs os seguintes tempos para a exposição das observações orais ao pedido de parecer 
consultivo. O Estado solicitante contará, em princípio, com 16 minutos para começar e 10 minutos para 
observações finais, após todas as intervenções. Os outros Estados membros e a Comissão Interamericana 
contarão, em princípio, com 16 minutos cada um. As organizações não governamentais e instituições 
acadêmicas contarão, em princípio, com 12 minutos cada um. Finalmente, os indivíduos da sociedade civil 
contarão, em princípio, com 7 minutos cada. O tempo final de intervenções será confirmado assim que o 
Tribunal for informado sobre o número de delegações presentes na audiência. 

Em razão do decidido pela Presidenta, permito-me solicitar que confirme a esta Secretaria, no máximo até 
o dia 26 de fevereiro de 2020, sua participação na audiência convocada. Da mesma maneira, caso confirme
sua participação, convoca-se a uma pessoa por cada delegação a uma reunião prévia à realização da
audiência indicada. Também solicito que na comunicação sejam indicados os nomes das pessoas que estarão
presentes durante a audiência, especificando qual deles participará na reunião prévia. Esta reunião será
realizada na Corte, na segunda-feira 16 de março de 2020, às 18:30 horas, e terá como objetivo dialogar
sobre os detalhes relacionados à realização da audiência pública.

Aproveito a oportunidade para reiterar a segurança de minha mais alta e distinta consideração. 

Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario 
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