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SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO

1) Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos.

>>> O Sistema Interamericano é fundado no âmbito da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), que corresponde a um agrupamento de países do continente americano que 
abordam pautas comuns em benefício da proteção dos Direitos Humanos. Fazendo um paralelo 
ao Sistema Onusiano, o papel desempenhado pela OEA é correspondente ao da ONU.

>>> A Carta da Organização dos Estados Americanos e Declaração Americana de 
Direitos e Deveres do Homem são os documentos jurídicos fundantes da OEA. Além disso, 
também são relevantes o Pacto de San José da Costa Rica (também conhecida como Convenção 
Americana de Direitos Humanos) e o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais das Américas 
(Protocolo de San Salvador).

>>> Tanto a Carta do OEA como a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 
Homem foram aprovadas em 02/05/1948, antes da aprovação da Declaração Universal de 
Direitos Humanos - DUDH (que é o documento jurídico do Sistema Onusiano, também de 1948).

1.1 – Dos órgãos da OEA.

>>> A Carta da Organização dos Estados Americanos prescreve a estrutura básica da 
OEA. O art. 53 da Carta fixa os órgãos componentes da OEA: 

a) Assembleia Geral: Órgão máximo de deliberação da OEA.

b) Reunião de Consulta dos Ministros de Relações Exteriores: Formado pela reunião 
dos Ministros de Relações Exteriores de todos os países que compõem a OEA.

c) Conselhos.

d) Comissão Jurídica Interamericana.

e) Comissão Interamericana de Direitos Humanos: é um órgão autônomo da OEA, 
com atribuições executivas que objetivam a promoção e proteção de direitos humanos.

f) Secretaria Geral.

g) Conferências Especializadas: São reuniões intergovernamentais entre os 
representantes dos países participantes da OEA.
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h) Organismos Especializados: São entes que atuam em suporte a interesses 
específicos da OEA (ex.: Comissão das Mulheres das Américas; Instituto das Crianças Americanas).

#ATENÇÃO! A Carta da OEA criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(art. 53), cuja principal função era promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir 
como órgão consultivo da OEA. As bancas de concurso tentam confundir o candidato, ao afirmar 
que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada na Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

>>> O Pacto de San José da Costa Rica (1969) conferiu novas atribuições à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (criada na Carta da OEA), sendo o mais relevante o papel 
de filtrar os casos (juízo de delibação) que devem ser levados à Corte Interamericana, entre 
os que são apresentados por meio de peticionamento individual. 

	O juízo de delibação da Comissão Interamericana é similar ao exercido no Sistema 
Africano e divergente do Sistema Europeu, onde se admite o peticionamento individual direto 
à Corte Europeia. 

>>> André de Carvalho Ramos: papel dúplice da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos: 1) é o principal órgão da OEA encarregado por zelar pelos direitos humanos no 
Sistema Americano, por meio de atribuições executivas de implementação de direitos humanos; 
2) passou a ser um órgão também do Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de 
Direitos Humanos), analisando petições individuais (juízo de delibação) e interpondo ação de 
responsabilidade internacional contra um Estado perante a Corte.

>>> Caso o Estado demandado em ação de responsabilidade internacional não 
tenha ratificado a Convenção (Pacto de San José) ou caso tenha ratificado, mas não tenha 
reconhecido a jurisdição obrigatória da Corte, a Comissão deverá inserir as conclusões obtidas 
em seu Informe Anual, que passará a ser analisado pela Assembleia Geral da OEA (órgão máximo 
de deliberação da OEA).

1.2 – A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem (1948).

>>> É um importante normativo do Sistema Americano. Por ser DECLARAÇÃO, o 
documento foi objeto dos mesmos questionamentos direcionados à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) acerca da existência de um caráter impositivo de suas disposições (soft 
law ou hard law).    

>>> Tem força cogente ou é uma mera recomendação? 

	Da mesma forma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração 
Americana de Direitos e Deveres do Homem surge como uma recomendação aos estados (soft 
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law). Atualmente, a doutrina majoritária defende a existência de força cogente nas disposições 
da Declaração (hard law).

>>> Embora tenham sido elaboradas em 1948, a Declaração Americana de Direitos 
e Deveres do Homem é anterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, a 
Declaração Universal é reconhecida como o primeiro normativo jurídico a tratar no plano global 
de direitos individuais, econômicos e sociais em um único documento. ATENÇÃO! A Declaração 
Americana também aborda direitos individuais, econômicos e sociais em um único documento, 
mas em plano regional (América).

>>> A Declaração Americana consagra tanto direitos individuais (direito à vida, à 
liberdade, à segurança e à integridade da pessoa; o direito à maternidade e à infância) como 
direitos econômicos e sociais (educação, cultura, trabalho digno, justa remuneração, lazer, 
descanso, previdência social).

#ATENÇÃO! A Declaração Americana difere da Declaração Universal por prescrever 
deveres ao indivíduo. Dever do trabalho, dever da assistência e previdência social, dever de 
sufrágio, dever de obediência à lei, dever recíproco de sustento entre pais e filhos e o dever de 
servir à coletividade e à nação.

MUITO IMPORTANTE: A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem pode 
ser objeto de deliberação consultiva na Corte Interamericana de Direitos Humanos?

	O Art. 64.1 do Pacto de San José (Convenção Americana de Direitos Humanos) 
prevê expressamente que os Estados Membros da OEA poderão consultar a Corte sobre a 
interpretação da Convenção (Pacto de San José) ou de outros tratados concernentes à proteção 
de Direitos Humanos.

	Por meio de provocação do Governo da Colômbia, a Corte Interamericana emitiu a 
Opinião Consultiva n. 10/1989 para responder se a Declaração Americana de Direitos e Deveres 
do Homem, por não ser um tratado, pode ser objeto de consulta na Corte Interamericana. 

	A Corte entendeu que a Declaração Americana NÃO pode ser considerada 
um tratado, por ausência dos pressupostos definidores do conceito, que foram previstos na 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (art. 2.1, alínea “a”).

	Apesar de não ser um tratado, a Corte Interamericana entendeu ser possível 
emitir opinião consultiva a respeito da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 
(DADDH), uma vez que o parágrafo terceiro do preâmbulo do Pacto de San José da Costa Rica 
(PCSJ) faz referência expressa à DADDH.
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	Além disso, o art. 29 do PCSJ prevê que nenhuma disposição da Convenção (PCSJ) 
pode ser interpretada no sentido de excluir ou limitar o efeito que possam produzir a DADDH e 
outros atos internacionais de mesma natureza.

	Conclusão obtida pela Corte Interamericana: a DADDH, como instrumento de 
interpretação e aplicação dos direitos humanos referidos na Carta da OEA (sendo esta um tratado 
internacional sujeito à competência da Corte Interamericana), pode ser objeto de interpretação 
e opinião consultiva da Corte Interamericana.  

	Ou seja, a DADDH passa a ser objeto de deliberação consultiva da Corte 
Interamericana não por ser um tratado, mas por ser referenciada tanto na Carta da OEA como 
na Convenção Interamericana (Pacto de San José).

>>> Além dos fatores expressos na Opinião Consultiva n. 10/1989, a Assembleia Geral 
da OEA (órgão máximo de deliberação no Sistema Americano) tem decidido de forma reiterada 
que a DADDH é uma fonte de obrigação internacional para os Estados Membros da OEA. Nesse 
sentido, vide as Resoluções nº 314, 370 e 371.

#ATENÇÃO! A Corte Interamericana de Direitos Humanos (órgão julgador) somente 
foi criada em 1969, com o Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos 
Humanos). Por outro lado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1948, 
com a Carta da OEA, ganhando novas atribuições com o Pacto de San José (papel dúplice). 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE (objeto de Opinião Consultiva): Seja pelo critério da 
interpretação autêntica dos dispositivos genéricos da Carta do OEA ou pela manifestação dos 
costumes internacionais a DADDH possui força cogente (hard law).

1.3 – OEA na luta pelo fortalecimento das Defensorias Públicas.

>>> Resolução 2.656/2011: a Resolução tem como título “Pelo acesso à justiça por 
defensorias públicas oficiais”, em razão da defesa do modelo defensorial (SALARIED STAFF 
MODEL) como meio adequado ao acesso à justiça. De forma expressa, a Resolução 2.656/11 
afirma que os Estados devem buscar meios para criar Defensorias Públicas Oficiais. O termo 
Defensoria Oficial é importante para ultrapassar o modelo PRO BONO.

#PRO BONO: A prestação de assistência judiciária gratuita é realizada por advogados, 
sem nenhuma espécie de contraprestação pecuniária por parte do Estado.

#SALARIED STAFF MODEL: A assistência jurídica gratuita é prestada por agentes 
públicos que são remunerados pelo Estado, sendo a Defensoria Pública Oficial o órgão 
responsável pela prestação de tal serviço.
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>>> Resolução 2.714/2012: A Resolução 2.714/12 foi muito importante para o 
fortalecimento da Defensoria Pública no Brasil, ao recomendar aos Estados signatários a 
promoção da autonomia da Defensoria Pública em relação ao Poder Executivo como forma de 
garantir o acesso à justiça. Afinal, o Poder Executivo é, de forma ambígua, um grande promotor/
violador dos direitos humanos. 

#ATENÇÃO! Quando a Resolução 2.714/12 foi emitida, apenas as Defensorias Estaduais 
eram instituições autônomas, enquanto que a Defensoria do Distrito Federal e Territórios e a 
Defensoria Pública da União não gozavam de tal garantia.

>>> A EC nº 74/2013 conferiu autonomia à Defensoria Pública da União. A EC nº 
80/2014 equiparou a DP como o Poder Judiciário e o MP. 

>>> Resolução AG/RES 2821 (XLIV-O/2014): Ressalta o papel dos Defensores Públicos 
como promotores e guardiões dos Direitos Humanos, ao prescrever que os Defensores devem 
desempenhar suas funções de maneira livre e sem interferências indevidas por outros ramos 
de controles governamentais ou Poderes. Além disso, destaca que os Defensores são atores 
fundamentais na prevenção, denúncia e acompanhamento das vítimas de tortura e outros 
tratamentos desumanos, cruéis e degradantes.

#ATENÇÃO! Os Sistemas Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos conferem 
uma proteção multilateral de direitos, sendo a resolução uma das frentes de atuação do Sistema 
Interamericano. Na perspectiva da multilateral, a OEA também utiliza os relatórios como meio 
de atuação. 

OBSEVAÇÃO: Investigações Motu Próprio são investigações que os próprios 
organismos internacionais (ex.: OEA) promovem de forma autônoma, sem uma provocação 
externa.

1.4 – Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

>>> A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) foi celebrada no ano de 
1969, tendo sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 06 de novembro de 1992, 
por meio Decreto nº 678/1992.

>>> O Pacto de San José da Costa Rica é catálogo de direito civis e políticos do Sistema 
Americano. Enquanto que o Pacto de San Salvador resguarda os direitos sociais e econômicos 
dos cidadãos americanos.

>>> Em razão do papel de promotor dos Direitos Humanos (art. 134, CRFB), o CADH 
é considerado o mais importante tratado internacional para a atuação do Defensor Público 
(LEITURA OBRIGATÓRIA).
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>>> A CADH é dividida em três partes: 

a) Enuncia os deveres dos Estados e os direitos protegidos pela Convenção. Além 
disso, prescreve normas de interpretação e aplicação das garantias estabelecidas na própria 
Convenção;

b) Disciplina os meios de proteção, com destaque para dois órgãos de monitoramento 
dos direitos humanos: Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana 
de Direitos Humanos;

c) Aborda disposições gerais e transitórias relativas aos aspectos formais para a 
entrada em vigor do Tratado, que só ocorreu em 18 de julho de 1978, com 11 ratificações.

>>> DEVERES dos Estados: 

a) Criação de mecanismos internos de proteção dos direitos firmados no Tratado 
(CADH); 

b) criação de normas internas para garantir a eficácia dos direitos previstos no 
Tratado. Como exemplo, a Lei Maria da Penha que surgiu a partir de recomendação da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos; 

c) revogar dispositivos internos que sejam incompatíveis com o Tratado. 

1.4.1 – Principais direitos previstos na CADH (Pacto de San José da Costa Rica).

a) Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica: todo ser humano tem 
direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, em seus variados aspectos (nome, 
desenvolvimento da personalidade, autonomia da vontade).

b) Direito à vida: é protegido por lei e, em geral, desde a concepção (a CADH adota 
a teoria concepcionista). Dessa forma, a priori, uma possível regulamentação do aborto seria 
incompatível com as disposições da CADH. Com relação à pena de morte, a CADH impossibilita 
o restabelecimento nos países que a aboliram e proíbe a ampliação dos casos de aplicação nos 
países que ainda não a aboliram.

#ATENÇÃO! A CADH não veda a pena de morte, sendo mais tolerante que o 
ordenamento jurídico brasileiro.

OBSERVAÇÃO: O Protocolo de Assunção, (Protocolo adicional à CADH), 1990, 
internalizado ao nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 2.754/1998, foi uma 
tentativa de ampliar a proibição da pena de morte no Sistema Americano. O Estado brasileiro 
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aderiu ao referido tratado com a única ressalva, por meio de reserva expressa, para garantir a 
aplicação da pena de morte em tempo de guerra declarada.

>>> Apesar de NÃO vedar a aplicação da pena de morte, a CADH traz as seguintes 
restrições aos Estados signatários: 1) Só pode ser aplicado aos delitos graves, em cumprimento 
de sentença final (trânsito em julgado); 2) Deve-se resguardar o direito do apenado de solicitar 
anistia, indulto ou comutação da pena, que suspendem a execução enquanto pendentes de 
julgamento; 3) A pena capital não pode ser aplicada aos delitos políticos e aos comuns conexos 
com aqueles; 4) Não pode ser aplicada aos menores de 18 anos, quando da prática do delito, 
ou maiores de 70 anos; 5) é inaplicável às mulheres em estado de gravidez.

c) Direito à integridade pessoal: O conceito de integridade pessoal abrange tanto a 
integridade física, psíquica e moral. Também compreende a vedação à tortura, à aplicação de 
penas e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.

d) proibição da escravidão e servidão: A CADH retira do conceito de trabalhos 
forçados: i) o trabalho aplicado como pena para certos delitos, nos países que admitem, desde 
que aplicado por juiz ou tribunal competente, sem afetar a dignidade física e intelectual do 
recluso; ii) os serviços militares e seus substitutivos, em razão de escusa de consciência; iii) 
serviço imposto em caso de perigo ou calamidade.

#ATENÇÃO! A convenção veda aplicação de penas e tratamentos cruéis, desumanos 
e degradantes. Contudo, não se considera necessariamente a pena de trabalho como hipótese 
de tratamento cruel ou degradante. Afinal, a CADH exige que a pena seja aplicada por juiz 
competente e que não afete a dignidade física e intelectual do recluso.

OBSERVAÇÃO: nos casos de aplicação da pena de trabalho, os reclusos não devem 
ser postos à disposição da iniciativa privada.

e) direito à liberdade pessoal: A liberdade só pode ser restringida com a Lei ou 
com as Constituições dos Estados (princípio da legalidade), vedando-se a detenção ou o 
encarceramento arbitrário.

>>> Garantias do indivíduo: i) Toda pessoa detida deve ser informada das razões de 
sua detenção e notificada, sem demora, da acusação em seu desfavor; ii) Audiência de custódia, 
toda pessoa detida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou autoridade no 
exercício das funções judiciais (Resolução CNJ – nº 213 de 15/12/2015). Razoável duração do 
processo, o indivíduo tem direito de ser julgado em um prazo razoável; iii) vedação das prisões 
por dívidas, salvo decorrentes do inadimplemento de obrigação alimentar (cf. STF RE nº 
466.343 – depositário infiel, art. 5º, LXVII, CRFB).
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# A condução do detento, sem demora, à autoridade judicial tem como finalidade 
combater as práticas de tortura por parte de agentes estatais. Além disso, a audiência de custódia 
também serve para evitar uma prisão desnecessária, com a aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão, e diminuir a superlotação carcerária (caso Pedrinhas – Maranhão).

## A Corte ainda não definiu expressamente quanto tempo compreende a expressão 
“sem demora”. Existem julgados da Corte que reconheceu a demora na condução após 4 dias.

### No Brasil, a Resolução CNJ nº 213/2015 estabelece a obrigatoriedade da realização 
de audiência de custódia em todo país, no prazo de 24 horas:

> “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente 
da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da 
comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias 
em que se realizou sua prisão ou apreensão”.

f) direito às garantias judiciais: A CADH prevê uma série de garantias judiciais aos 
indivíduos: princípio do juiz natural, princípio da razoável duração do processo, princípios do 
contraditório e da ampla defesa, princípio da presunção de inocência.

>>> Além disso, também assegura o direito do acusado a: i) ser assistido por tradutor 
ou intérprete se não compreender a língua; ii) comunicação prévia da acusação formulada; iii) 
tempo e meios adequados para a preparação da defesa; iv) defender-se pessoalmente ou ser 
assistido por defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com seu 
defensor; v) ser assistido por um defensor, remunerado ou não, do Estado, se ele próprio não 
se defender e nem nomear defensor; vi) inquirir testemunhas presentes no tribunal e obter 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam elucidar os fatos; 
vii) não depor contra si mesmo ou declarar-se culpado (princípio da Não autoincriminação); 
viii) recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior (princípio do duplo grau de jurisdição); 
ix) a validade da confissão depende da inexistência de coação (cabe um paralelo à utilização 
das prisões preventivas para fins de obtenção de delação premiada); x) o acusado absolvido em 
julgamento definitivo não pode ser submetido a novo julgamento pelos mesmo fatos (princípio 
do ne bis in idem); xi) o processo penal deve ser público, sendo ressalvado a necessidade de 
preservação dos interesses da justiça (segredo de justiça).

#ATENÇÃO! É imprescindível ler todos os outros direitos expressos na CADH.

>>> Situações excepcionais que autorizam a suspensão das garantias judiciais: a) 
guerra; b) perigo público; c) outra emergência que ameace a independência ou segurança do 
Estado Parte.
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>>> Cláusulas pétreas convencionais - corresponde a um rol de direitos que não 
admite a suspensão em nenhuma hipótese: a) direito ao reconhecimento de personalidade 
jurídica; b) direito à vida; c) direito à integridade pessoal; d) direito a não ser submetido 
à escravidão ou servidão; e) princípio da irretroatividade e da legalidade; f) liberdade de 
consciência e de religião; g) direito de proteção à família; h) direito ao nome; i) direito da criança; 
j) direito à nacionalidade; k) direitos políticos. 

1.5 – Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

>>> a CIDH foi criada pela Carta da OEA (1948), mas recebeu novas atribuições (papel 
dúplice) na segunda parte da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José 
da Costa Rica). É composta por 7 membros, que gozam de alta autoridade moral e reconhecido 
saber em matéria de direitos humanos.

>>> A escolha dos membros é feita a partir de propostas encaminhadas pelos 
governos componentes da Convenção ou qualquer outro Estado membro da OEA. O Brasil tem 
uma jurista (Flávia Piovesan) compondo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

>>> Os membros são eleitos para mandato 4 anos, podendo ser reeleitos apenas uma 
vez. Não poderá compor a CIDH mais de um nacional do mesmo Estado.

>>> Atribuições: promover a observância e a defesa dos direitos humanos, que 
consiste em uma atribuição executiva conferida pela Carta da OEA (1948). Além disso, a CADH 
(1969) conferiu à Comissão o papel de submeter um caso a competência contenciosa da Corte 
Interamericana (papel dúplice), por meio do juízo de delibação, tendo em vista que o particular 
não pode peticionar diretamente à Corte (diferente do que ocorre no Sistema Europeu).  

>>> Além disso, a Comissão também tem como função formular recomendações 
aos governos dos Estados membros; preparar estudos e relatórios; solicitar informações dos 
Estados acerca das medidas adotadas em matéria de direitos humanos; elaborar o relatório 
anual à Assembleia Geral da OEA sobre o cumprimento dos deveres atribuídos aos Estados na 
proteção dos direitos humanos (o relatório anual é aplicado aos Estados membros da OEA que 
não se submetem à jurisdição da Corte Interamericana, sendo a competência da Assembleia 
Geral da OEA).

#ATENÇÃO! Apenas os Estados membros e a Comissão têm legitimidade para 
submeter um caso à competência contenciosa da Corte Interamericana. O particular deverá 
encaminhar sua denúncia ou queixa à Comissão Interamericana, que verificará (juízo de 
delibação) a possibilidade de apresentação do caso à Corte.

>>> Requisitos de admissibilidade de uma petição ou comunicação na Comissão 
Interamericana ( juízo de delibação).
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a) Esgotamento dos recursos internos;
b) A apresentação da petição no prazo de 6 meses (prazo decadencial), após a 

notificação do interessado da decisão definitiva em âmbito interno;
c) Ausência de litispendência internacional;
d) Requisitos formais: nome, nacionalidade, profissão, domicílio e assinatura da 

pessoa/ das pessoas/ ou dos representantes legais da entidade que submeter a petição

*** Os requisitos das alíneas a) e b) NÃO são exigíveis: quando a legislação interna 
não assegurar o direito ao devido processo legal; quando o peticionante não tiver acesso 
aos recursos da jurisdição interna ou for impedido de esgotá-los; quando houver demora 
injustificada na decisão dos recursos.  

>>> A comissão declarará inadmissível: i) a petição que constitua a mera reprodução 
de outra já apresentada e examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional; ii) a 
petição que exponha fatos NÃO caracterizadores de violação de direitos humanos; iii) a petição 
manifestamente infundada, com evidente improcedência.

>>> Tramitação processual na Comissão Interamericana de Direitos Humanos: 

1) Com a admissão da petição, solicitam-se informações ao Estado denunciado, que 
deve responder em um prazo razoável; 

2) Recebidas as informações (ou decorrido o prazo), a petição será arquivada caso 
não subsistam motivos ensejadores; 

3) Se não for arquivado, a Comissão examinará o assunto, podendo realizar 
investigações e solicitar novas informações ao Estado; 

4) Em caso de solução amistosa (acordo), a Comissão redigirá um relatório a ser 
encaminhado aos peticionários, aos Estados Partes e ao Secretário-Geral da OEA, que promoverá 
a publicação; 

5) Não havendo solução amistosa, a Comissão é responsável por redigir um relatório 
com a exposição dos fatos e de suas conclusões. O relatório é encaminhado aos Estados 
Interessados, que não poderão publicá-lo. No relatório, a Comissão pode formular proposições 
e recomendações ao Estado;

6) Não havendo solução, após 3 meses do envio do relatório, o caso é submetido à 
decisão da Corte Interamericana OU a Comissão, por maioria absoluta de seus membros, fará 
recomendações pertinentes e fixará um prazo para o Estado tomar medidas.
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7) Transcorrido o prazo, a Comissão (por maioria absoluta de seus membros) poderá 
publicar relatório perante a OEA informando que o Estado não cumpriu as medidas adequadas.   

#ATENÇÃO! Na fase de investigações, a Comissão pode fazer visitas in locu. Contudo, 
o Governo Brasileiro ao depositar a carta de adesão ao Pacto de San José da Costa Rica, utilizou-
se de uma declaração interpretativa dos art. 43 e 48, alínea “a” da Convenção, de modo que não 
admitiu o direito automático de visitas e inspeções in locu da Comissão, as quais dependerão 
da anuência expressa do Estado. >>> Vide art. 2º do Decreto nº 678/1992.

1.6 – Corte Interamericana de Direitos Humanos.

>>> A Corte Interamericana é o órgão jurisdicional do Sistema Americano. Além da 
função contenciosa, a Corte também desempenha o papel consultivo. Em regra, os particulares 
não podem acionar diretamente a prestação jurisdicional da Corte, sendo necessária a 
intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

#ATENÇÃO! Na CIDH prevalece o locus standi, em razão da legitimidade para propor 
casos ser restrita aos Estados membros e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
(No Sistema Europeu prevalece o jus standi, por admitir o peticionamento individual à Corte 
Europeia). 

>>> A Corte é composta por 7 juízes, nacionais dos Estados Membros da OEA, que 
devem gozar da mais alta autoridade moral e reconhecida competência em matéria de direitos 
humanos. Além disso, os magistrados devem reunir condições para o exercício da mais elevada 
função judicial em seu país (Ex.: STF), de acordo com a legislação local.

#ATENÇÃO! Embora composta por 7 juízes, o quórum de deliberação da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos é de 5 juízes.

>>> Não pode haver dois juízes da mesma nacionalidade na composição da Corte. Os 
candidatos são indicados pelos próprios Estados, dependendo a escolha de maioria absoluta, 
por meio de votação secreta. O mandato é de 6 anos, podendo ser reeleito apenas uma vez.

>>> Os juízes da Corte, assim como os membros da Comissão, gozam das imunidades 
reconhecidas aos agentes diplomáticos, desde o momento de sua eleição até o fim do mandato.

>>> O Juiz nacional de um determinado Estado Parte NÃO poderá participar de um 
julgamento envolvendo seu país nos casos de petições individuais. 

# Nos casos de petições interestaduais, se já houve um juiz nacional de um dos Es-
tados, o outro país poderá designar um juiz ad hoc. Ex.: Se o Brasil denunciar a Argentina por 
grave violação de direitos humanos e na composição da Corte houver um juiz brasileiro, a Ar-
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gentina poderá nomear um juiz ad hoc (magistrado nomeado para o ato). O Juiz ad hoc deve 
atender aos mesmos requisitos de ingresso de um juiz regular da Corte.

## O tema do juiz ad hoc já foi objeto da Opinião Consultiva nº 20/2009, tendo a Corte 
Interamericana restringido a figura do juiz ad hoc aos processos entre Estados. No caso de um 
particular contra um Estado, não se admite a figura do juiz ad hoc.

>>> A Comissão far-se-á presente em todos os casos perante a Corte, mesmo se for 
um caso entre Estados, oportunidade em que a Comissão exercerá o papel de Custos Legis.

>>> A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão da Convenção Americana 
(Pacto de San José da Costa Rica), no entanto, não é órgão da OEA.

>>> Possui jurisdição contenciosa e consultiva, mas os Estados não são obrigados a 
reconhecer a competência contenciosa. No caso do Brasil, o reconhecimento ocorreu após o 
depósito do instrumento de ratificação/adesão ao Pacto de San José. 

>>> Depois que o Estado adere à competência contenciosa da Corte, forma-se 
uma cláusula pétrea convencional, não sendo possível a denúncia do tratado para renunciar 
especificamente a competência contenciosa da Corte. (Caso do Peru – compétece de la 
compétece). A única forma seria denunciar todo o tratado, ficando o Estado submetido à 
competência contenciosa da corte por apenas 1 anos após a denúncia. (Caso da Venezuela).

>>> Competência contenciosa é a capacidade da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos de condenar um Estado Parte por violações de direitos humanos ocorridas em seu 
território. Em casos de condenação, admite-se a fixação de indenização revertida à vítima 
da violação de direitos humanos a obrigação para reparação do dano (Dano Materiais, Dano 
Morais, Dano Espiritual1, Dano ao Projeto de Vida2,); e a devolução dos direitos e garantias dos 
suprimidos.

>>> Ao receber o processo, a Corte procederá com o mesmo exame de admissibilidade 
realizado pela Comissão. Isso significa que a Corte não está vinculada ao juízo de delibação 
exercido pela Comissão. Além disso, enquanto requisito de admissibilidade, a Corte analisará o 
esgotamento do processo internacional perante a Comissão (art. 61,2 CADH).

>>> Diferente do Sistema Europeu, o Sistema Interamericano não admite o 
peticionamento individual à Corte IDH, sendo necessária a intervenção da Comissão (art. 44, 
CADH). 

1  É uma modalidade de dano distinto do moral e material, sendo caracterizado pela ofensa aos aspectos culturais e 
religiosos de um povo. Trata-se de um tema relevante para a proteção dos direitos de comunidades tradicionais.

2  O dano ao projeto de vida foi reconhecido no caso niños de la calle, em que a Corte IDH identificou a violação 
de direitos humanos praticadas pelo Estado da Guatemala contra vítimas menores de idade, que foram sequestradas, 
torturadas e mortas pela Polícia Nacional. O dano ao projeto de vida interfere na liberdade individual, já que as vítimas são 
privadas de um projeto de vida diverso.  
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#ATENÇÃO! (Existe uma exceção): Quando a comissão já peticionou o caso na Corte, 
é possível que o particular formule diretamente um pedido de urgência (liminar). Ou seja, é 
necessário que seja um caso de extrema gravidade e urgência, com o objetivo de evitar danos 
irreparáveis às pessoas. 

## As medidas provisórias (liminares) expedidas pela Corte têm força vinculante. 
Já as medidas cautelares3 expedidas pela Comissão, por ausência de previsão normativa, são 
interpretadas como recomendações e, portanto, não têm força vinculante.

>>> Além disso, admite-se o peticionamento direto de um Estado Parte contra outro, 
no entanto, tal previsão carece de efetividade por desestabilizar as relações diplomáticas entre 
os Estados e oportunizar o efeito bumerangue (Denunciar e ser denunciado).

>>> Em função da competência consultiva, a Corte IDH emite opiniões consultivas, que 
consiste na interpretação da Convenção (Pacto de San José da Costa Rica) e de outros tratados 
de proteção de direitos humanos nos Estados Americanos (inclusive a Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem, embora não seja um tratado). A consulta é realizada em 
abstrato, sem uma análise específica de um caso concreto.

>>> No exercício da competência contenciosa, a sentença proferida pela Corte IDH 
pode determinar: a) o restabelecimento do direito ou liberdade violados; b) a reparação do dano; 
c) o pagamento de indenização justa à parte lesada; d) a realização de reparações imateriais.

>>> A Sentença da Corte IDH é definitiva e inapelável, devendo ser devidamente 
fundamentada. Contudo, admite-se um pedido de interpretação (uma espécie de embargos 
de declaração) para esclarecer divergências sobre o sentido ou alcance da sentença, no prazo 
de 90 dias.

>>> Os Estados são obrigados a cumprir integralmente a decisão da Corte, de acordo 
com o arcabouço normativo interno. A ressalva em questão não confere um caráter facultativo 
ao cumprimento da sentença, mas possibilita que o Estado adote os mecanismos internos 
necessários ao cumprimento do dispositivo vinculante.

>>> A sentença que determinar indenização compensatória, poderá ser executada 
a partir do procedimento interno para execução de sentenças contra o Estado. No Brasil, a 
sentença da Corte IDH é executada como uma sentença contra a fazenda pública.

	NÃO é necessária a homologação do STJ para as sentenças da Corte IDH. Apenas as 
sentenças estrangeiras são submetidas à homologação do STJ, o que não abrange a jurisdição 
internacional que o Brasil é signatário.

3  As medidas cautelares emitidas pela Comissão não possuem previsão expressa no Pacto de San José da Costa 
Rica (apenas no regulamento da própria Comissão), por isso possuem caráter de recomendação. As medidas provisórias 
emitidas pela Corte possuem força vinculante, por ser expressamente previstas no Pacto de San José. 
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	Independente de a violação ser cometida pelo Município, Estado ou União, a 
execução sempre será procedida contra a União (Justiça Federal). Afinal, a condenação da Corte 
IDH é contra a República Federativa do Brasil, sendo representada no plano interno pela União.

	Existe uma divergência doutrinária acerca da forma de pagamento, se deve ser 
submetida ou não ao regime de precatório. Em razão da gravidade dos casos e do risco de 
embaraçamento internacional (represálias), os pagamentos NÃO estão sendo submetidos ao 
regime dos precatórios.

>>> A Corte IDH não funciona como instância recursal, não sendo possível rever 
julgados realizados em primeira instância pelo STF.

1.7 - Protocolo de San Salvador:

>>> O Protocolo de San Salvador foi originado em 17 de novembro de 1988, e é um 
complemento ao Pacto San José da Costa Rica, assim como o tratado de Assunção.

>>> Por trazer no âmbito do Sistema Interamericano os direitos econômicos, sociais 
e culturais ele (o Protocolo de San Salvador) solidificou a ideia de indivisibilidade dos direitos 
humanos.

Obs.: A ideia de indivisibilidade traz consigo a impossibilidade da separação dos 
direitos humanos a depender da sua natureza. Ou seja, não se pode dividir os direitos humanos 
em individuais, de liberdade, sociais, econômicos e culturais.

>>> O Protocolo de San Salvador ressalta a natureza indivisível dos direitos humanos 
e agrega ao sistema protetivo interamericano os direitos econômicos, sociais e culturais.

>>> O Protocolo Adicional de San Salvador entrou em vigência no ordenamento 
jurídico brasileiro em 30 de dezembro de 1999, com a promulgação do Decreto n. 3.321. Ou 
seja, embora tenha sido originado no ano de 1988, demorou 11 anos para ser incorporado ao 
direito brasileiro.

>>> Seu objetivo é ampliar a gama de proteção aos direitos humanos, trazendo 
previsões específicas para os direitos sociais em sentido amplo. 

>>> Importante: Os Estados que aderirem a esse protocolo, assumem o compromisso 
com os direitos sociais, como previsto em seu art. 1º, segundo o qual os Estados Partes obrigam-
se a adotar as medidas necessárias, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em 
conta seu grau de desenvolvimento.
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>>> O Protocolo de San Salvador ao mencionar, em seu art. 1º, que deverá ser levado 
em conta o grau de desenvolvimento de cada Estado Parte, deixa claro aquilo que se chama de 
CLÁUSULA DE PROGRESSIVA REALIZAÇÃO.

>>> Importante: O Protocolo de San Salvador é marcado pela Cláusula de Progressiva 
realização (que pode ser chamada também de cláusula da progressividade), porque os Estados, 
ao afirmarem que aderem ao Protocolo, deixam claro que realizarão os direitos lá previstos na 
medida das suas possibilidades materiais.

>>> Apesar da cláusula de progressiva realização, é possível justiciabilizar os direitos 
previstos no Protocolo, conforme menciona a grande maioria da doutrina. No entanto, existe 
uma margem para o Estado alegar a reserva do possível.

>>> Os Estados Partes tem um dever de ajustamento interno. Ou seja, deverão ajustar 
a legislação interna que se encontre incompatível com o Pacto.

>>> Assim, além de serem obrigados a criarem leis que facilitem a aplicabilidade dos 
direitos sociais previstos no Protocolo de San Salvador, não podem fugir da sua responsabilidade 
internacional alegando que existe legislação interna incompatível.

>>> Alguns direitos previstos no Protocolo de San Salvador:

	Direito ao Trabalho – Foi fortemente desenvolvido no Protocolo de San Salvador 
com várias observações pertinentes como: a) remuneração digna; b) o direito de vocação, 
garantindo que os indivíduos sejam livres para escolherem, de acordo com as suas vocações, 
os ofícios que realizarão (uma vedação de interferência do Estado); c) estabilidade, segurança e 
higiene no trabalho; d) vedação do trabalho noturno e insalubre para os menores de 18 anos; e) 
estimula que exista e haja disponibilidade, em iguais condições, de trabalho para as mulheres 
e deficientes.

	Direito à sindicalização e greve.

	Direitos previdenciários – O Protocolo deixa claro que é importante que o Estado 
garanta aos seus cidadãos direitos previdenciários em casos de sinistro (incapacidade laboral, 
doenças, afastamento por questão de maternidade etc).

	Direito à saúde – Não apenas a saúde física, mas também a psíquica.

	Direito ao meio ambiente – Importante mencionar que o Protocolo de San 
Salvador foi o primeiro, no sistema interamericano, a mencionar expressamente o direito ao 
meio ambiente. No âmbito internacional, em 1972, o Tratado de Estocolmo, foi o primeiro 
documento relevante a positivar o direito ao meio ambiente.
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	Direito à educação – Deixou claro a imprescindibilidade de ensino básico, 
estimulando a gratuidade e universalidade dos ensinos técnico e superior.

	Direito à cultura, proteção da família, crianças, idosos e deficientes.

>>> Os mecanismos que o Protocolo traz para garantir a defesa dos direitos que nele 
constam são: Sistemas de relatórios periódicos (enviados à OEA), sistema de peticionamento 
individual (os indivíduos podem peticionar à comissão interamericana de direitos humanos, 
que atuará na sua função originária).

1.8 - Protocolo Adicional para Abolição da Pena de Morte (PROTOCOLO DE 
ASSUNÇÃO):

>>> Protocolo adotado em 08 de junho de 1990, e assinado pelo Brasil em 07 de junho 
de 1994, foi incorporado ao ordenamento jurídico nacional, com reserva, a partir do Decreto nº 
2.754, de 27 de agosto de 1998.

>>> Lembrar: A CIDH não veda totalmente a pena de morte. Afirma, entretanto, que 
aqueles Estados que já tenham abolido devem permanecer como se encontram, e aqueles 
em que ainda exista pena de morte, devem seguir algumas condições como: sentença penal 
transitada em julgado; crimes graves, vedando totalmente a aplicação da pena para crimes 
políticos ou conexos; não pode ser aplicado à mulheres grávidas, maiores de 70 anos e menores 
de 18 anos.

>>> Essa não vedação da pena de morte foi uma estratégia do Pacto San José da Costa 
Rica para trazer o maior número de Estados para aderirem. Posteriormente, com o Protocolo de 
Assunção, houve a abolição total da pena de morte, com a finalidade de se ampliar a proteção 
à vida e integridade física.

>>>Não é admitida qualquer reserva ao protocolo, salvo aquela realizada no momento 
da ratificação do mesmo, quanto ao direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra, por 
delitos sumamente graves de caráter militar. O Estado brasileiro apôs dita reserva em atenção à 
previsão do art. 5º, XLVII, alínea ‘a’, CRFB. 

1.9) Principais Julgados do Brasil na CIDH:

a) Caso Fazenda Brasil Verde: CAMPEÃO DE CONCURSO:

>>> Trabalhadores submetidos a condição análoga a de escravos em uma fazenda do 
Pará.
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>>> O Brasil foi condenado pela Corte interamericana de Direitos Humanos por 
violação dos direitos dos indivíduos de não serem submetidos a qualquer forma de escravidão, 
bem como de não serem submetidos ao tráfico de pessoas (art.6.1, CADH).

>>> A corte consignou condição de discriminação estrutural histórica em razão da 
condição econômica.

>>> Existe dispositivo expresso na Convenção Americana que veda o trabalho escravo 
(art. 6, CADH)

b) Caso Favela Nova Brasília:

>>> Caso que envolveu grupo de extermínio que executou um grupo de jovens na 
favela Nova Brasília.

>>> A violação de direitos, nesse caso, não se encontra somente na morte dos jovens. 
O Brasil foi punido, justamente, por ter sido omisso na responsabilização dos criminosos que 
atuaram como grupo de extermínio.

>>> Violação às garantias judiciais (art.8.1, CADH), proteção judicial (art. 25, CADH), 
integridade pessoal (art. 5.1, CADH), obrigação de respeitar os direitos (art. 1.1, CADH), dever de 
adotar disposições de direito interno para a proteção dos direitos humanos (art. 2, CADH).

C) Caso Gomes Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia): CAMPEÃO DE CONCURSO:

>>> Caso Gomes Lund é o mesmo da Guerrilha do Araguaia → Não esquecer.

>>> O Caso Gomes Lund/ Guerrilha do Araguaia foi um movimento de resistência à 
ditadura militar promovido e desenvolvido pelos integrantes do Partido Comunista do Brasil, 
que desapareceram após ação militar.

>>> O Estado brasileiro foi responsabilizado pela tortura e desaparecimento dessas 
pessoas.

>>> Esse caso traz à tona a discussão acerca do direito a anistia, pois antes da Corte 
analisar o referido caso, o STF já havia julgado pela constitucionalidade da Lei de Anistia. 

>>> A corte, por sua vez, declarou a lei inconvencional, determinando que o Estado 
brasileiro fosse responsabilizado pelo desaparecimento forçado dos guerrilheiros.

>>> A corte afirmou que o Estado brasileiro descumpriu a obrigação de adequar o 
seu regimento interno e que a Lei de Anistia representava graves violações a direitos humanos.
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>>> A corte afirmou que o Estado violou o direito a liberdade de pensamento e de 
expressão, e que as garantias judiciais do art. 80.1, CADH, também foram violadas nesse caso.

>>> A decisão da Corte gerou discussões a respeito da possibilidade de estar ou não 
contrariando a jurisprudência do STF. Entretanto, é preciso lembrar que a Corte NÃO funciona 
como uma “quarta instância” ou órgão revisor das decisões dos Tribunais do país.

>>> Apesar de a decisão da Corte ser incompatível com a decisão dada pelo STF, aquela 
não desfaz esta. Nesse caso, a decisão do STF está protegida pela coisa julgada, entretanto a 
decisão da Corte gera uma responsabilização brasileira no plano internacional.

>>> A consequência da decisão imposta pela Corte foi a condenação do Estado para 
tomar medidas de adequação de seu ordenamento interno. Ademais, gerou um direito de 
responsabilização do Estado em indenizar os cidadãos que lutaram na Guerrilha do Araguaia.

>>> A Corte assentou que o Estado brasileiro era internacionalmente responsável 
pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade 
pessoal e à liberdade, em desfavor de 62 pessoas desaparecidas na Guerrilha do Araguaia.

d) Caso Escher e Outros:

>>> Caso de interceptação telefônica realizada pela polícia sem autorização judicial, 
sobre integrantes do MST.

>>> Apesar de questionado judicialmente sobre a ilegalidade das interceptações o 
judiciário quedou-se inerte.

>>> O erro do Estado não esteve apenas na ação policial desastrada, mas também 
na atuação judicial que não se comportou conforme o próprio direito interno brasileiro 
determinava.

>>> O Estado brasileiro foi julgado responsável pela violação dos direitos humanos 
das vítimas (direito à privacidade, à honra, à reputação e à liberdade de associação), conforme 
sentença de 20 de novembro de 2009.

e) Caso Damião Ximenes Lopes: PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO BRASIL NO SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS:

>>> O Estado brasileiro foi condenado pela corte em razão da violação dos direitos 
humanos de Damião Ximenes Lopes.
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>>> Damião Ximenes Lopes foi internado na Clínica Psiquiátrica Guararapes, com 
problemas psiquiátricos, entretanto encontrava-se sem nenhum outro tipo de problemas de 
saúde. Dias depois foi encontrado morto, com sinais claros de violência.

>>> Foi considerado um caso de violência hospitalar promovida pelos próprios 
agentes que deveriam cuidar do paciente.

>>> Os familiares levaram o caso até o judiciário, entretanto mesmo passando anos, 
não foi julgado. Por isso, gerou responsabilização perante a Corte.

>>> Foi destacado a violação ao direito à vida, integridade pessoal, integridade 
psíquica, e proteção judicial.

f) Caso Garibaldi:

>>> Caso de desocupação forçada de propriedade, sem autorização judicial, que 
levou à morte do trabalhado rural chamado Sétimo Garibaldi.

>>> O Brasil foi condenado por violação da duração razoável do processo e violação 
aos direitos de garantias e proteções judiciais previstas no art. 8.1 e 25.1 da CADH.

g) Caso Gilson Nogueira de Carvalho: CASO EM QUE O BRASIL FOI CONSIDERADO 
INOCENTE:

>>> Mais um caso envolvendo violência contra movimentos sociais.

>>> Embora a Comissão tenha levado o caso à Corte, analisando o acervo fático, 
entendeu-se que o Estado brasileiro estava movimentando-se para o deslinde da demanda, e 
por isso não foi condenado.

h) Caso Povo Indígena Xucuru: ATENÇÃO MÁXIMA AO CASO:

>>> Demora na demarcação das terras do povo indígena Xucuru.

>>> A corte considerou como um caso de racismo ambiental.

>>> O que é racismo ambiental? Excluir alguém dos recursos naturais em razão de 
questões étnicas.

>>> Em 16 de março de 2016, a CIDH encaminhou à Corte IDH o Caso n. 12.728, 
considerando que o Brasil violou o direito à propriedade, consagrado no artigo XXIII da 
Declaração Americana de Direitos Humanos e no artigo 21 da Convenção Americana, bem como 
o direito à integridade pessoal, previsto no art. 5º da Convenção Americana.
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i) Caso Vladimir Herzog: 

>>> Em 24/10/1975 Herzog foi citado a comparecer ao DOI-CODI. Em 25/10/1975, 
após se apresentar ao DOI-CODI, Herzog é detido sem ordem judicial.

>>> Em 22/04/2016, a Corte IDH considerou o Brasil responsável pela violação dos 
direitos previstos nos artigos 5.1 (direito à integridade física, psíquica e moral), 8.1 (razoável 
duração do processo e 25.1 (proteção judicial), todos da Convenção Americana de Direitos 
Humanos. 

DESTAQUES:
•	 Violações de direitos humanos após a aceitação da jurisdição contenciosa da Corte 

IDH;
•	 Inversão do ônus da prova;
•	 Inconvencionalidade da leis de autoanistia;

>>> MUITA ATENÇÃO nesses casos, pois é uma forte aposta de que cairá na prova 
algum deles.


