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RESUMO 
 

 

 

O objeto central desse trabalho consiste em analisar como o Brasil vem implementando 

internamente as sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Busca-se 

entender os arranjos existentes no direito brasileiro para o cumprimento dessas sentenças, bem 

como os desafios que são enfrentados para sua execução, apresentando algumas sugestões para o 

seu fortalecimento. O controle de convencionalidade aparece como referencial teórico para 

averiguar o impacto da jurisdição internacional no ordenamento interno, delimantando-se a 

abordagem nos reflexos do Caso Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) na validade da Lei de 

Anistia Brasileira. Será feito um estudo comparitivo com o julgamento do STF na ADPF 153, bem 

como o retorno desse assunto na ADPF 320. No final, concluiu-se que o Brasil vem tendo maior 

facilidade para o cumprimento das medidas pecuniárias e mais dificuldades das medidas não 

pecuniárias, sobretudo o dever de investigar, processar e punir os responsáveis pelas violações de 

Direitos Humanos. Dessa forma, apesar dos esforços realizados pelo País, é necessário a realização 

de mudanças que facilitem a implementação das sentenças interamericanas e uma maior realização 

do controle de convencionalidade pelos juízes brasileiros. 

 
Palavras-Chave: Sentenças interamericanas. Brasil. Implementação. Fortalecimento. 



ABSTRACT 
 

 

 

The central objective of this work is to analyze how Brazil has been internally implementing 

the sentences handed down by the Inter-American Court of Human Rights. It seeks to 

understand the existing arrangements in the Brazilian law for the fulfillment of these 

sentences, as well as the challenges that are faced for its execution, presenting some 

suggestions for its strengthening. The conventionality control appears as a theoretical 

framework to assess the impact of international jurisdiction under the national law, 

delimantando the approach reflected in the Case of Gomes Lund (the Araguaia Guerrilla) on 

the validity of the Brazilian Amnesty Law. There will be a comparitivo study with the 

judgment of the Supreme Court in ADPF 153, and the return on this subject in ADPF 320. In 

the end, it was concluded that Brazil has had easier for compliance with financial measures 

and more difficulties of non-monetary measures , especially the duty to investigate, prosecute 

and punish those responsible for human rights violations. Thus, despite the efforts of the 

country, making changes is necessary to facilitate the implementation of inter-American 

sentences and greater realization of conventionality control by Brazilian courts. 

 
Key-words: Inter-American judgments. Brazil. Implementation. Fortification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Com o surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, se configurou o 

aparecimento de mecanismos internacionais que possibilitam que o indivíduo denuncie eventual 

violação de direitos humanos previstos em tratados internacionais a órgãos jurisdicionais, em que 

se permite a declaração da responsabilidade internacional daqueles Estados que desobedecem aos 

tratados internacionais. 

Nesse contexto, se insere o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que possui como 

principal instrumento jurídico a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada 

de Pacto de San José da Costa Rica. O mencionado sistema é composto por dois órgãos de 

monitoramento: a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

O Brasil incorporou o Pacto de San José ao seu ordenamento jurídico em 1992, com a 

edição do Decreto 678. O reconhecimento da jurisdição contenciosa interamericana por parte do 

País se deu em 1998, com a aprovação dada pelo Decreto Legislativo 89 e promulgada pelo 

Decreto 4.463 de 2002. 

Até a data de elaboração dessa dissertação, já houveram oito (08) sentenças condenatórias 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos envolvendo o Brasil. São decisões relativas aos 

seguintes casos: Damião Ximenes, Sétimo Garibaldi, Escher, “Guerrilha do Araguaia”, Favela 

Nova Brasília e Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde e Povo Indígena Xucuru. O caso mais 

recente envolvendo o Brasil que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos enviou para a 

Corte foi o caso Vladimir Herzog, que já recebeu uma decisão desfavorável ao Brasil. 

Diante desse cenário, se verifica a possibilidade da jurisdição internacional gerar efeitos no 

plano doméstico dos Estados. Em razão disso, a presente dissertação enfatizou o seguinte 

problema: Como o Brasil vem implementando as sentenças condenatórias prolatadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos? A justificativa para realização do trabalho se encontra nas 

obrigações assumidas pelo Brasil, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, de 

proteger, respeitar e garantir os Direitos Humanos. 

A necessidade de se estudar a forma de cumprimento das sentenças interamericanas 

envolvendo o Brasil se dá por diversos motivos. Primeiramente, no Brasil não há uma previsão 

normativa disciplinando o tema, existindo hodiernamente a tramitação do PLS 220/2016. Outro 

aspecto relevante a ser destacado é a posição (ou ausência dela) da jurisprudência brasileira sobre 

os efeitos das decisões da Corte Interamericana, que pode ser notada principalmente no julgamento 

da ADPF 153 (STF) e do Resp. 1.351.177 (STJ). O terceiro enfoque se dá em virtude das medidas 

reparatórias que as sentenças podem ordenar, trazendo um conjunto de deveres que devem ser 
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executados pelos órgãos internos do Estado condenado, viabilizando uma proteção adicional e 

complementar aos Direitos Humanos, funcionando a jurisdição internacional como um reforço ao 

princípio do acesso à justiça. 

O Supremo Tribunal Federal irá debater o tema discutido nesta dissertação quando julgar 

a ADPF 320, percebendo-se, desse modo, que o tema do impacto das sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no ordenamento brasileiro é um aspecto relevante a ser 

discutido, justamente por verificar a interação entre direito interno e direito internacional. 

O objetivo geral do trabalho consiste em analisar o modo pelo qual as sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos que condenaram o Brasil estão sendo implementadas no 

direito interno brasileiro. Possui como objetivos específicos: enaltecer quais as dificuldades 

encontradas para o cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos que 

condenaram o Brasil; esclarecer algumas propostas para o fortalecimento da efetivação dessas 

sentenças; e compreender o impacto das sentenças interamericanas no exercício do controle de 

convencionalidade pelo juiz brasileiro, especialmente a questão envolvendo a Lei 6.683/1979 (Lei 

de Anistia). 

A metodologia empregada consiste basicamente na pesquisa bibliográfica, documental e 

estudo de casos. Para selecionar os casos analisados, se optou por aqueles que já foram submetidos 

ao procedimento de supervisão de sentenças contenciosas da Corte Interamericana, na data de 

elaboração da dissertação, escolhendo-se, assim, os casos Damião Ximenes, Sétimo Garibaldi, 

Escher e Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia). Como a proposta desse trabalho é abordar o 

impacto das sentenças interamericanas na realização do controle de convencionalidade, será feita 

uma abordagem dando maior realce ao Caso Gomes Lund e a inconvencionalidade da anistia. 

Essa dissertação está estruturada do seguinte modo: Primeiramente, serão apresentadas 

breves considerações gerais sobre a Proteção Internacional dos Direitos Humanos, esclarecendo 

como se deu seu surgimento, evolução histórica e impacto no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em seguida, será feita uma abordagem panorâmica do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, apresentando suscintamente seu desenvolvimento, estrutura, instrumentos jurídicos 

básicos, procedimento para tramitação de petições individuais e a etapa de supervisão de 

cumprimento das sentenças. 

Logo depois, se analisará as noções preliminares acerca do cumprimento das decisões da 

Corte Interamericana. Abordará o dever de cumprir as sentenças, a execução das reparações 

pecuniárias e não pecuniárias, a necessidade de homologação da sentença por parte do STJ, os 

mecanismos internos construídos no Brasil para implementação das sentenças interamericanas, o 

papel que cada Poder e o Ministério Público podem desempenhar para a implementação, os 
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encargos dos entes federativos e como o Brasil executou as quatro sentenças da Corte 

Interamericana. 

Posteriormente, se estudará os desafios para a implementação das sentenças 

interamericanas nos casos brasileiros. Serão explanados os fatores jurídicos, institucionais e 

orçamentários que dificultam o cumprimento dessas sentenças, bem como os obstáculos 

apresentados pelo direito internacional. Após, se passa ao estudo dos precedentes interamericanos 

envolvendo o Brasil e o seu atual grau de não implementação no âmbito doméstico. 

Posteriormente, será abordado o impacto do Caso Gomes Lund  no controle de 

convencionalidade da Lei de Anistia (Lei 6.683/1979), apresentando os aspectos gerais do controle 

de convencionalidade, o entendimento jurisprudencial da Corte Interamericana sobre o instituto da 

anistia e análise da (in)convencionalidade da legislação brasileira sobre o tema. 

Por fim, serão debatidas algumas propostas para melhorar a implementação das sentenças 

da Corte Interamericana. No geral, serão apresentados dois grupos de propostas: aquelas 

relacionadas com o Direito Internacional e as ligadas com o ordenamento interno. Também será 

feita uma análise do PLS 220/2016, apontando seus principais aspectos positivos e negativos e do 

mecanismo do Incidente de Deslocamento de Competência. Será enfatizada a necessidade da 

realização do controle de convencionalidade e do diálogo judicial, finalizando com a apresentação 

de alguns instrumentos previstos na legislação comparada. 
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2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Neste item da dissertação serão estudados os contornos gerais da internacionalização dos 

Direitos Humanos. A presente análise se faz necessária para compreender a relevância do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e o dever estatal de tutela em relação aos citados direitos. 

Não se pretende realizar uma abordagem exaustiva acerca do tema, e sim entender os 

principais elementos da proteção internacional dos Direitos Humanos. Com esse objetivo, se optou 

por apresentar preliminarmente um breve escorço histórico, o processo de criação do Sistema 

Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e seu impacto no Brasil. 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 

 
 

Para entender o surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, é importante 

compreender o seu significado. Apresentar um conceito do que vem a ser Direitos Humanos é um 

desafio, pois os mais variados critérios podem ser utilizados nessa tarefa. Como a intenção desse 

trabalho não é apresentar todas as nuances existentes, e sim as características mais pertinentes para 

o entendimento da obrigação estatal em cumprir as sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, será feita uma análise panorâmica do assunto. 

Dois critérios para apresentar uma noção preliminar de direitos humanos chamam a 

atenção: O critério formal e o critério teleológico. No primeiro critério, não se detalha o conteúdo 

dos direitos humanos, enfatizando-se o seu regime jurídico especial. Seguindo esse critério, os 

direitos humanos são direitos que devem pertencer a todos seres humanos, não podendo ser 

retirados deles em razão da sua indisponibilidade.1 

Já o critério teleológico leva em consideração a finalidade dos direitos humanos para 

defini-los. Desse modo, os direitos humanos são aqueles primordiais para garantir um 

desenvolvimento digno aos seres humanos, configurando um “conjunto mínimo de direitos 

necessários para assegurar uma vida do ser humano, baseada na liberdade, igualdade e na 

dignidade”2. 

Ambos os critérios podem ser conjugados realçando a tutela especial que os Direitos 

Humanos recebem da Ordem Internacional (através principalmente de tratados internacionais) e o 

elemento teleológico: assegurar uma vida digna. 

 
 

1 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, posição 25. Edição digital Kindle. 
2 Ibid. 



14 
 

 

 
 

Com relação a terminologia utilizada, duas expressões ganham destaque: direitos humanos 

e direitos fundamentais. A doutrina geralmente diferencia ambas as expressões, entendendo que a 

nomenclatura direitos humanos caracteriza os direitos que dizem respeito à pessoa humana 

consagrados em instrumentos internacionais, já a locução direitos fundamentais é empregada para 

designar as pretensões básicas do ser humano positivadas no ordenamento constitucional de um 

Estado específico.3 

Essa diferença não significa dizer que não haja uma interação entre os mesmos. Como será 

analisado posteriormente, se pode verificar uma influência cada vez maior entre a proteção 

internacional e a doméstica, em razão do processo da abertura constitucional aos tratados 

internacionais de Direitos Humanos e da inspiração que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos gerou em várias Constituições elaboradas posteriormente à Segunda Guerra Mundial.4 

No que tange a busca de uma justificação filosófica para os direitos humanos, cabe 

apresentar brevemente, as duas principais correntes que buscam apresentar tal explicação. A 

primeira é o jusnaturalismo, que possui por principal característica a defesa da existência de 

normas anteriores e superiores ao direito produzido pelo Estado. Tais normas podem ter origem 

divina ou serem fruto da razão humana, e são consideradas inerentes à natureza humana. A segunda 

matriz é a juspositivista, e defende que os direitos humanos retiram sua fundamentação de uma 

norma posta e são justificados em razão de serem reconhecidos pelo ordenamento jurídico.5 

Das características que são elencadas aos Direitos Humanos, cabe enaltecer quatro: a) 

Universalidade; b) Indivisibilidade; c) Interdependência; d) Abertura. A universalidade significa 

que os direitos humanos podem ser titularizados por qualquer pessoa, sem qualquer distinção, 

bastando a condição de ser humano para exercê-los.6 Pela indivisibilidade, “todos os direitos 

humanos devem possuir a mesma proteção jurídica, uma vez que são essenciais para uma vida 

digna”.7Já pela interdependência, todos os direitos humanos são relevantes para a realização da 

dignidade humana, dialogando entre si para atender as necessidades vitais do ser humano.8Por fim, 

a abertura consiste na possibilidade de ampliação do catálogo dos direitos humanos, sendo que o 

rol de direitos previstos tanto na Constituição como nos Tratados Internacionais é meramente 

 

 

 
 

3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 147. 
4 Ibid. 
5 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, posição 32-34. Edição digital Kindle. 
6 Ibid., p. 91. 
7 Ibid., p.101. 
8 Idem., Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, posição 91. Edição digital Kindle. 
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exemplificativo, permitindo-se o reconhecimento de novos direitos.9 

2.2 PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS: BREVE HISTÓRICO 

Depois de apresentar as considerações gerais sobre os direitos humanos, se torna necessário 

compreender como se deu o surgimento e a evolução da proteção internacional desses direitos. A 

principal colaboração dada pela internacionalização dos direitos humanos foi a ideia de que tais 

direitos não são considerados um assunto exclusivo do ordenamento doméstico, deixando de 

pertencer ao domínio reservado dos Estados, passando também a configurar um assunto de 

interesse por parte do Direito Internacional.10
 

Outros efeitos trazidos pela internacionalização que podem ser apontados são: 01) vasta 

elaboração de tratados internacionais sobre o tema; 02) criação de organismos internacionais 

específicos que possuem como maior objetivo a proteção e a promoção dos direitos humanos; 03) 

previsão de mecanismos internacionais que possibilitam a fiscalização e eventual 

responsabilização dos Estados que praticarem violações aos direitos humanos.11
 

Sobre os motivos que levaram ao aparecimento da proteção internacional dos direitos 

humanos, se considera que o nascimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos possui 

como fato gerador as atrocidades cometidas no período da II Guerra Mundial e a conscientização 

da obrigação de repudia-las. A necessidade de impedir que se reproduzissem os mesmos 

acontecimentos demonstrou a urgência de se construir um sistema normativo internacional para a 

proteção dos direitos humanos que impossibilitasse violações cometidas pelo próprio ordenamento 

jurídico interno.12
 

Outra razão apontada para a afirmação da proteção internacional dos direitos humanos está 

na busca por legitimidade no cenário internacional por parte de países que vivenciaram 

experiências ditatoriais e buscaram um distanciamento desse passado de violações, mostrando a 

vontade de mudar a situação ao aderir a instrumentos internacionais que tutelam os direitos 

humanos. A internacionalização serve também para fomentar cada vez mais um diálogo entre os 

 

 
 

9 RAMOS, André de Carvalho, Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, posição 93. Edição digital 

Kindle. 
10 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos na ordem jurídica internacional e seus reflexos na ordem 

constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 60. 
11 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 28. 
12 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, posição 40. Edição digital Kindle. 
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Países, na busca de uma convivência harmônica entre os povos na comunidade internacional.13 

São apontados três principais antecedentes que tiveram a importância de sinalizarem os 

primeiros esforços no processo de internacionalização dos direitos humanos: 01) o Direito 

Humanitário; 02) a Liga das Nações; 03) a Organização Internacional do Trabalho (OIT).14
 

O Direito Humanitário (criado no Século XIX) é aquele aplicável em caso de conflitos 

armados, e tem a finalidade de estabelecer balizas a atuação estatal, com o objetivo de assegurar a 

observância e a realização dos direitos humanos. Sua aplicação pode se ocorrer tanto no caso de 

conflitos internacionais como também em conflitos internos, abrangendo no caso de guerra, o 

militar colocado fora de serviço (feridos, doentes, presos) e os civis.15Desse modo, a contribuição 

dada pelo Direito Humanitário foi no sentido de que a atuação estatal, mesmo no caso de conflitos 

armados, se encontrava limitada no âmbito internacional.16
 

No que diz respeito à Liga das Nações, a mesma foi uma organização internacional 

instituída em 1920, que tinha por finalidade “promover a cooperação, a paz e a segurança 

internacionais, condenando ataques externos contra a integridade territorial e independência 

política dos seus membros”.17A colaboração realizada pelo tratado constitutivo da Liga das Nações 

foi trazer disposições gerais sobre direitos humanos (com ênfase ao sistema de mandatos, ao 

sistema de minorias e as diretrizes internacionais do direito laboral), e esse mesmo instrumento 

estabelecia a possibilidade de aplicação de sanções contra os países que desrespeitassem suas 

obrigações, enaltecendo o dever de obedecer compromissos e obrigações internacionais.18
 

Por fim, a OIT foi criada em 1919 com a finalidade de fomentar a criação de padrões 

internacionais mínimos no que tange as condições laborais, visando assegurar condições mais 

dignas de trabalho e bem estar.19
 

Esses antecedentes ajudaram na projeção dos direitos humanos na ordem internacional, 

colaborando na consolidação da ideia de que a proteção desses direitos pode ir além dos limites 

territoriais dos Estados, sendo elevada à categoria de tema de legítimo interesse da ordem 

internacional.20Nesse contexto, começa a ruptura da era em que o modo como os seres humanos 

são tratados pelos seus Estados seria um problema privativo da jurisdição interna, surgindo 

 

13 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, posição 41. Edição digital Kindle. 
14 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 111. 
15 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 905. 
16 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 111-112. 
17 MAZZUOLI, Valério de Oliveira, op. cit., p. 905. 
18 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 112-113. 
19 MAZZUOLI, Valério de Oliveira, op. cit., p. 906. 
20 Ibid. 
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paulatinamente a corrente que defende o status de sujeito de direito internacional para os 

indivíduos e a consagração da capacidade processual internacional dos mesmos.21
 

Porém, a efetiva concretização da proteção internacional dos direitos humanos ocorre após 

o fim da II Guerra Mundial. Despontou como uma reação as crueldades cometidas pelo nazismo, 

época marcada pela desconsideração da dignidade humana e da limitação da titularidade de 

direitos. Diante de contexto de barbaridades, se percebeu que era preciso haver uma reconstrução 

dos direitos humanos, que se pautaria na concepção do direito a ter direitos22 defendida pela 

filósofa Hannah Arendt.23
 

Com o impacto gerado pela morte de milhões de pessoas, a sociedade internacional tomou 

consciência da necessidade da criação de um sistema normativo internacional, até então 

inexistente, com a finalidade de proteger os direitos humanos e que evitasse a ocorrência de 

violações semelhantes as que aconteceram nesse período.24
 

Essa necessidade de uma atuação internacional na tutela dos direitos humanos estimulou a 

respectiva internacionalização e possibilitou o estabelecimento de um conjunto de mecanismos 

que permitem a responsabilidade internacional do Estado, quando seus órgãos domésticos sejam 

falhos ou omissos na missão de proteger os direitos humanos.25
 

Percebe-se, desse modo, que a proteção internacional dos direitos humanos não afasta a 

atuação doméstica dos Estados, pois incube a eles a responsabilidade primária pela proteção desses 

direitos, cabendo aos mecanismos internacionais uma atuação subsidiária, nas situações onde os 

procedimentos internos sejam inoperantes ou inexistentes, configurando-se como uma garantia 

adicional de proteção.26
 

Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, e a elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, se inicia a aprovação de tratados 

 

 
 

21 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 117-118. 
22 Ibid., p. 118. 
23 “A principal luta empreendida por esta filósofa alemã, de pensamento complexo, mas fascinante, situa-se no 

esforço de se reconstruir aquilo que os regimes totalitários do século XX destruíram e suprimiram por completo: 

a liberdade. Justamente neste esforço de se resgatar o direito básico a se ter direitos, Hannah Arendt conclama cada 

um de nós a agir, a usar a liberdade com discernimento, dentro do espaço da política, de modo a ter sempre em 

mente os acontecimentos do passado, que lançam uma luz no presente para uma possível configuração do futuro” 

(GUERRA, Bernardo Pereira de Lucena Rodrigues. Direito Internacional dos Direitos Humanos: nova 

mentalidade emergente pós-1945. Curitiba: Juruá, 2006, p. 123). 
24 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 907. 
25 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 119. 
26 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 2.ed. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 1, p. 74. 
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internacionais que almejam proteger os direitos elementares da pessoa humana.27Começa a 

chamada fase legislativa do Direito Internacional dos Direitos Humanos, caracterizada pela 

confecção desses instrumentos, que é sucedida pela fase de implementação dos direitos humanos.28 

Sem analisar as peculiaridades do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, 

cabe apontar um tratado muito importante e que pode ser considerado o primeiro esforço na 

tentativa de viabilizar o Direito Internacional dos Direitos Humanos: a Carta da ONU de 1945.29 

Consta entre os propósitos da ONU, conforme dispõe o Art. 1.3 da Carta da ONU, a promoção e 

o estímulo do respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Diversos outros 

dispositivos do ato constitutivo da ONU fazem menção a expressão direitos humanos, como, por 

exemplo: Arts. 13.1, alínea b; 55, alínea c e 62.2.30
 

Outro ponto que merece ser realçado é a adoção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), em 1948, haja vista a Carta da ONU não definir um catálogo de direitos 

humanos, cabendo tal função a DUDH. Um dos fatos mais importantes da DUDH foi a 

consagração das características da universalidade, da indivisibilidade e da interdependência dos 

direitos humanos. Outro ponto relevante da DUDH foi ter previsto dentro do seu texto tanto os 

direitos civis e políticos como os direitos sociais, econômicos e culturais.31
 

Pelo fato da DUDH não ter sido aprovada na forma de tratado internacional e sim mediante 

resolução da Assembleia-Geral da ONU, houve, na época da sua elaboração, a negação de força 

jurídica obrigatória. Desse modo, existiu a necessidade de conferir juridicidade aos direitos 

consagrados na DUDH, o que ocorreu com a elaboração dos Pactos de Nova York de 1966 (Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos 

e Culturais), formando a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos.32
 

A partir da DUDH, se verificou uma intensa produção normativa de tratados internacionais 

com diferentes âmbitos de proteção (planos global e regional), destinatários (sistema geral e 

especial) e mecanismos de supervisão (petições, relatórios e investigações), formando um corpus 

juris composto de instrumentos que interagem entre si e são complementares uns aos outros.33
 

 
 

27 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 908. 
28 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 2.ed. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 1, p. 52. 
29 MOREIRA, Thiago Oliveira. A aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos pela jurisdição 

brasileira. Natal: EDUFRN, 2015, p. 52. 
30 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 131. 
31 WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 84. 
32 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 133. 
33 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O Legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua 

Trajetória ao Longo das Últimas Décadas (1948-2008). In: GIOVANNETTI, Andrea (org). 60 anos da 
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Após expor sucintamente a fase legislativa do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

cabe tecer breves comentários acerca da fase de implementação da proteção internacional, através 

de uma análise panorâmica dos seus três principais mecanismos: 01) petições; 02) relatórios e 03) 

investigações.34 Cabe esclarecer que a existência dos referidos mecanismos de monitoramento 

dependerá do que esteja previsto no respectivo instrumento internacional, pois nem todos os 

tratados internacionais irão possuir simultaneamente os mesmos. 

As petições podem ser individuais ou interestatais. Nas petições individuais, qualquer 

pessoa que suportou uma transgressão nos seus direitos humanos previstos em tratado 

internacional de que o Estado seja parte poderá enviar uma petição denunciando uma suposta 

violação dos dispositivos do tratado. Já nas comunicações interestatais, se confere que um Estado 

parte denuncie outro Estado parte por desrespeitar os direitos humanos previstos no tratado 

internacional.35
 

Pelo mecanismo dos relatórios, o Estado se compromete a enviar aos organismos 

competentes, relatórios sobre as medidas por ele implementadas para efetivar as obrigações 

internacionalmente assumidas.36Já em relação ao mecanismo de investigação, ele pode operar 

levando em consideração a situação dos direitos humanos em determinado país ou com relação a 

algum assunto específico, sendo possível inclusive a realização de inspeções in loco.37
 

No geral, os mecanismos internacionais de supervisão das normas de direitos humanos 

podem desempenhar três funções: a) verificação – pela qual será analisada a conformidade entre o 

comportamento estatal realizado e a atuação exigida pelo tratado; b) correção – onde se tentará 

viabilizar uma nova atuação estatal que suprima os efeitos da violação da obrigação internacional; 

e c) interpretação – que irá determinar o correto significado e abrangência do tratado.38
 

Os órgãos que são competentes para realizar os processos de verificação das violações de 

direitos humanos podem desempenhar três atividades distintas: a) supervisão – que almeja motivar 

os Estados a inserirem a garantia de determinado direito no respectivo ordenamento e dar 

efetividade a tal garantia; b) controle em sentido estrito – cuida de apurar potenciais violações aos 

direitos humanos e exigir que os Estados reparem as vítimas; e c) tutela – configura-se na presença 

 

Declaração Universal dos Direitos: conquistas do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009, p. 20- 

22. 
34 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 2.ed. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 1, p. 71. 
35 TAIAR, Rogerio. Direito internacional dos direitos humanos: uma discussão sobre a relativização da 

soberania face à efetivação da proteção internacional dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado em Diretos 

Humanos) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 184. 
36 Ibid. 
37 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 133. 
38 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 

71. 
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de um órgão jurisdicional subsidiário e complementar, que pode agir como julgador, cuja missão 

é fazer respeitar, promover e proteger os direitos humanos (é o caso da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos).39
 

Percebe-se, desse modo, que a partir do momento que o Estado incorpora os tratados 

internacionais de direitos humanos, o mesmo passa a aceitar a possibilidade de ser monitorado por 

órgãos internacionais, no que tange ao modo de concretizar as obrigações decorrentes dos 

respectivos instrumentos.40
 

Diante de todo esse aparato sucintamente comentado nesse tópico, surge o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, que pode ser conceituado como um conjunto de normas que 

tutelam a dignidade humana e se favorecem de garantias internacionais institucionalizadas.41O 

Direito Internacional dos Direitos Humanos é formado por um corpus juris que tem por objetivo 

a salvaguarda da pessoa humana, possuindo um plano substantivo (formado por instrumentos 

convencionais e extraconvencionais) e um plano processual (os mecanismos de supervisão: 

petições, relatórios e investigações).42
 

Uma das conquistas mais expressivas do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

consistiu na consagração do acesso dos indivíduos à justiça internacional e o reconhecimento da 

respectiva capacidade processual internacional nos casos de desrespeito dos direitos humanos. 

Além de resolver violações individuais, o direito de petição tem aptidão de realizar mudanças nos 

ordenamentos domésticos e na atuação dos órgãos estatais.43
 

Nesse contexto, se torna importante compreender como se deu o processo de justicialização 

dos direitos humanos, que teve três antecedentes relevantes: 01) A criação do Tribunal de 

Nuremberg; 02) O surgimento dos Tribunais Ad Hoc para a antiga Iugoslávia e para Ruanda; e 03) 

O aparecimento do Tribunal Penal Internacional (TPI).44 Será brevemente analisada a contribuição 

que cada um deu para o fortalecimento da proteção internacional dos Direitos Humanos. 

O Tribunal de Nuremberg,  criado mediante o Acordo de Londres  (1945), tinha 

competência para processar e julgar as infrações bárbaras cometidas durante o período do Nazismo 

 
39 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 

70. 
40 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 338. 
41 RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 25. 
42 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Desafios para a Efetiva Proteção Internacional dos Direitos Humanos. 

In: MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de (Org.). Desafios do Direito Internacional Contemporâneo. 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007, p. 210-211. 
43 Idem., Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 2.ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2003. Vol. 1, p. 100. 
44 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos Sistemas 

Regionais Europeu, Interamericano e Africano. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 33. 
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(basicamente três tipos de delitos: crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a 

paz). Seu significado foi no sentido de consagrar a possibilidade de sancionar os indivíduos que 

cometessem violações ao DIP, bem como de restringir o princípio da soberania estatal, não ficando 

os direitos humanos reduzidos ao plano da jurisdição doméstica.45
 

Os Tribunais Ad Hoc para a antiga Iugoslávia e para Ruanda, instituídos mediante 

Resolução do Conselho de Segurança da ONU (em 1993 e 1994, respectivamente, 

fundamentando-se no Capítulo VII da Carta da ONU), tiveram sua atuação voltada para o 

julgamento das atrocidades que ocorreram nesses países.46 A sua contribuição significou a 

manutenção da ideia de que aqueles que cometam graves violações de direitos humanos podem 

ser processados e punidos, iniciando a trajetória para a instituição de uma jurisdição penal 

internacional de caráter permanente.47
 

Por fim, com o TPI, constituído em 1998, mediante a elaboração do Estatuto de Roma, 

houve o surgimento de um órgão dotado de personalidade jurídica própria e de caráter permanente. 

Alguns de seus aspectos distintivos são o fato da sua criação ter sido proveniente da elaboração de 

um tratado internacional, possuindo como uma de suas diretrizes o princípio da universalidade 

(aplicabilidade isonômica a todos Estados que reconhecem sua jurisdição) e sua atuação 

independente (não é subordinado a ONU).48
 

Portanto, mesmo ciente da relevância dos outros meios de supervisão existentes no Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, o mecanismo que acaba tendo maior importância na presente 

dissertação é justamente a atribuição de legitimidade ativa ao ser humano para acusar uma eventual 

violação de direitos humanos. A consequência da consagração da capacidade processual 

internacional e do acesso à justiça internacional consiste na prerrogativa conferida ao indivíduo de 

contestar a atuação estatal  e iniciar um processo  de responsabilidade  internacional  por 

inobservância dos direitos humanos, podendo gerar efeitos que vão além do caso concreto 

(servindo de precedente para os tribunais domésticos e internacionais, bem como um modelo para 

atuações futuras).49
 

Diante desse cenário, se torna interessante apresentar o papel desempenhado pelos 

tribunais internacionais de direitos humanos para a consolidação do DIDH, bem como tecer 

 

45 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos Sistemas 

Regionais Europeu, Interamericano e Africano. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 33-39. 
46 Ibid., p. 40-41. 
47 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os tribunais internacionais contemporâneos. Brasília: FUNAG, 

2013, p. 31-32. 
48 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 45-49. 
49 PAULA, Vera Cecília Abagge de; PRONER, Carol. Convergência e complementaridade entre as vertentes de 

proteção internacional dos direitos humanos. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, dez. 

2008, p. 222. 



22 
 

 

 
 

algumas considerações sobre a legitimidade da atuação da Corte IDH. Um dos pontos mais 

significativos para a promoção da justiça internacional se deu com a atribuição da personalidade 

jurídica internacional aos indivíduos para pleitear seus direitos, mesmo contra seu próprio Estado, 

diante de Tribunais Internacionais de Direitos Humanos. Com isso, a jurisdição internacional dos 

tribunais de direitos humanos e o direito de petição para esses órgãos são considerados cláusulas 

pétreas da proteção internacional dos direitos humanos, desenvolvendo relevantes precedentes no 

que tange os direitos consagrados nos tratados que os criam.50
 

Em respeito a legitimidade da Corte IDH, um dos princípios que podem ser utilizados para 

fundamentar seu trabalho é o Pacta Sunt Servanda. O Estado, por um ato voluntário, dá o seu 

consentimento para que o órgão judicial interamericano atue, sendo esse um ponto para afastar 

eventuais críticas envolvendo o princípio da soberania estatal, pois o reconhecimento da jurisdição 

da Corte IDH é um ato soberano.51
 

Quanto a possível ausência de participação popular, alguns esclarecimentos devem ser 

apontados. Primeiramente, geralmente na negociação dos tratados de direitos humanos, há a 

presença de representantes dos Estados, que normalmente são indicados pelo Poder Executivo. E 

no tange ao aceite da jurisdição da Corte IDH, deve existir uma dupla manifestação, pois além da 

ratificação da CADH, se exige uma manifestação  adicional, reconhecendo  a jurisdição 

interamericana. Para a incorporação do tratado no ordenamento interno, se exige, em regra, a 

participação tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo.52Outro fator que corrobora uma 

prática deliberativa participativa no âmbito interamericano é a previsão, no Art. 44 do Regimento 

da Corte IDH, do mecanismo do Amicus Curiae. 

Demonstra-se, dessa forma, as bases que levaram a afirmação da proteção internacional 

dos direitos humanos, bem como os pressupostos que fizeram com que os tribunais internacionais 

fossem criados (como a Corte Interamericana de Direitos Humanos) para atuarem na ocorrência 

de violações dos direitos mais elementares da pessoa humana. 

Vislumbra-se, assim, a passagem do modelo do domestic affair (a proteção dos direitos 

humanos cabe apenas ao ordenamento interno) para o modelo do international concern (em caso 

de omissão do Poder Judiciário nacional na tutela dos direitos humanos, tal atribuição pode ser 

 
 

50 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os tribunais internacionais contemporâneos. Brasília: FUNAG, 

2013, p. 25-29. 
51 LASCALA, Maria Carolina Florentino. A corte interamericana de Direitos Humanos e a implementação de 

políticas públicas brasileiras. 217 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 2011, p. 73. 
52 REY, Sebatián A. Derechos humanos, soberanía estatal y legitimidad democrática de los tribunales 

internacionales. ¿Tres conceptos incompatibles? Revista Derechos Humanos. Año I. Nº 1. Ediciones Infojus, 

11/2012, p. 91-92. 
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feita pelos tribunais internacionais).53
 

 

2.3 O IMPACTO DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 
 

No presente tópico, será abordada a questão de como se dá o relacionamento entre o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e o Estado brasileiro e os impactos que o mesmo pode gerar 

no reforço da proteção dos direitos humanos em nosso País. O marco histórico para a efetiva 

inserção brasileira na proteção internacional dos direitos humanos se dá após a redemocratização, 

em 1985, e o marco jurídico se configura na promulgação da Constituição Federal de 1988.54
 

Foi nesse contexto que nosso País consegui romper com um momento ditatorial e passou 

a incorporar paulatinamente os tratados internacionais de direitos humanos, começando a dialogar 

com organizações  internacionais acerca da implementação das obrigações internacionais 

assumidas.55O avanço dado com a Constituição de 1988 e sua especial atenção para os direitos e 

garantias fundamentais foi primordial para a afirmação da dignidade humana, contribuindo 

também para uma maior aproximação do Brasil com as questões ligadas aos direitos humanos e 

sua proteção internacional.56
 

Ao consagrar princípios como dignidade humana, cidadania, prevalência dos direitos 

humanos, Estado Democrático de Direito e estabelecer uma cláusula de abertura, a Constituição 

de 1988 deu o passo decisivo para a efetiva inserção do Brasil no campo do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. Tanto o Direito Internacional quanto o Direito Constitucional não ficaram 

imunes a construir uma reação as atrocidades intentadas durante a II Guerra Mundial. No plano 

internacional, se iniciou o surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos.57 Já no 

plano do Direito Constitucional, se verificou o aparecimento de um movimento chamado de 

neoconstitucionalismo, cujos marcos são, além da II Guerra Mundial (e no caso do Brasil a 

Constituição de 1998), o pós-positivismo, a força normativa da constituição, a expansão da 

jurisdição constitucional e inovações hermenêuticas.58
 

Percebe-se, dessa forma, a inegável interação entre Direito Constitucional e Direito 

Internacional. Interação que fica melhor compreendida através do entendimento de duas 

 

53 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 164. 
54 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 275. 
55 Ibid., p. 276. 
56 Ibid., p. 24. 
57 Ibid., p. 28-29. 
58 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. pp. 243-266. 
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tendências complementares: a internacionalização do Direito Constitucional e a 

constitucionalização do Direito Internacional. A primeira tendência consiste na recepção e 

incorporação, pelas Constituições, de preceitos oriundos do DIP.59 Ou seja, com a 

internacionalização do Direito Constitucional, normas provenientes do Direito das Gentes seriam 

positivadas no texto constitucional.60
 

Já a constitucionalização do Direito Internacional significa a influência proporcionada pela 

ordem constitucional aos internacionalistas que almejam a criação de uma comunidade universal 

de Estados institucionalizada. Um tratado que pode ser apontado como inspirado num modelo 

constitucional, guardadas as devidas proporções, é a Carta da ONU, que estabelece três órgãos 

básicos, possuindo uma certa semelhança com a tripartição dos poderes, observada em inúmeras 

Constituições: a) Corte Internacional de Justiça (Poder Judiciário); b) Conselho de Segurança 

(Poder Legislativo); c) Assembleia Geral (Poder Executivo).61
 

Portanto, no âmbito da proteção dos direitos humanos, irá ocorrer uma interação entre 

direito interno e direito internacional, tendo a finalidade comum de proteger a dignidade humana, 

desenvolvendo um ordenamento jurídico de proteção, almejando socorrer os seres humanos que 

tiveram seus direitos vilipendiados ou ameaçados.62
 

A premissa que se pretende enfatizar no presente tópico é que o cumprimento das sentenças 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Brasil não viola nossa ordem constitucional, 

pelo contrário, com ela se coaduna, sobretudo quando se leva em consideração dois princípios 

básicos consagrados constitucionalmente: a prevalência dos direitos humanos e a abertura dos 

direitos fundamentais, que serão analisados adiante. 

 
2.3.1 O princípio da prevalência dos direitos humanos 

 
 

A prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que regem as relações 

internacionais da República Federativa do Brasil, segundo dispõe o Art. 4º, II da Constituição de 

1988. A consagração deste princípio no texto constitucional foi uma inovação trazida pela nossa 

Constituição Cidadã, inovando para a abertura da ordem constitucional brasileira ao sistema de 
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60 MOREIRA, Thiago Oliveira. A aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos pela jurisdição 

brasileira. Natal: EDUFRN, 2015, p. 116. 
61 BONAVIDES, Paulo, op, cit., p. 47-48. 
62 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 2.ed. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 1, p. 506. 
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proteção internacional dos direitos humanos.63
 

Com a previsão do citado princípio, seus efeitos vão ser sentidos tanto no âmbito externo 

(através da participação do Brasil na elaboração das normas oriundas do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos), quanto no plano interno (incorporação dessas regras no direito brasileiro). A 

partir do momento que se adota a prevalência dos direitos humanos como um princípio basilar das 

relações internacionais da República Federativa do Brasil, isso implica o reconhecimento que os 

direitos humanos é um tema que irá sofrer a tutela proveniente do Direito Internacional.64
 

Seus efeitos se propagam sobre normas de origens e conteúdos diversos (domésticas, 

internacionais, constitucionais, infraconstitucionais), consagrando o dever de tais normas serem 

interpretadas favoravelmente aos direitos humanos.65 Outro desdobramento do princípio da 

prevalência dos direitos humanos pode ser notado no âmbito da diplomacia brasileira, no sentido 

de fomentar a adesão por parte do Brasil aos tratados internacionais de direitos humanos.66
 

Os princípios que regem as relações internacionais podem desempenhar três papéis 

básicos: a) estabelecer balizas normativas que irão guiar a política externa; b) colocar limites para 

a atuação da política externa; c) incentivar a direção da política externa em certo sentido. Os três 

poderes estarão relacionados com esse conteúdo principiológico: O Poder Executivo deve realizar 

todas as medidas necessárias para a adoção dos tratados que contribuam para concretizar os citados 

princípios. O Poder Legislativo deve procurar os mecanismos aptos para aprovação de certo 

instrumento internacional. E, por fim, ao Poder Judiciário cabe fiscalizar a aplicação desses 

princípios (e no que tange especialmente a prevalência dos direitos humanos, essa fiscalização 

poderá ser feita através do controle de convencionalidade).67
 

Existe também em relação aos princípios que regem as relações internacionais um dever 

de não omissão: O Estado não pode colaborar, mesmo que indiretamente, para um caso que viole 

os mencionados princípios constitucionais. Dessa forma, nenhum Estado poderá deixar de agir 

quando se depare com situações que desrespeitem seus princípios constitucionais reitores das suas 

relações internacionais.68
 

O princípio da prevalência dos direitos humanos gera o dever de cooperação do Estado 
 

 

63 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
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64 Ibid., p. 41. 
65 MOREIRA, Thiago Oliveira. A aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos pela jurisdição 

brasileira. Natal: EDUFRN, 2015, p. 95. 
66 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações internacionais. 

Barueri: Manole, 2005, p. 15. 
67 GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição 

Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 99. 
68 Ibid., p. 101. 
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brasileiro perante qualquer organismo criado para supervisionar a conjuntura dos direitos humanos 

em mecanismos que o País seja parte. Desse modo, toda sentença emitida por tribunais 

internacionais, cuja jurisdição tenha sido reconhecida pelo Brasil (é o caso da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos), deve ser respeitada.69
 

Levando em conta a normatividade do Art. 4º, II, o Brasil deve adotar uma postura 

condizente com o respectivo preceito constitucional, tratando-se de uma manifestação normativa 

oriunda da Constituição, que serve de abertura do direito interno para o direito internacional (sendo 

importante tanto no âmbito doméstico quanto no plano das relações exteriores).70
 

A efetividade do Art. 4º, II dependerá bastante da forma como os poderes estatais irão 

concretizar internamente as diretrizes oriundas desse dispositivo constitucional, devendo existir 

uma atuação que seja condizente com a normatividade do citado preceito. Caso isso não aconteça, 

haverá a possibilidade de uma ação de responsabilidade internacional por violação de direitos 

humanos, e além disso, o descumprimento de um princípio constitucional.71
 

 
2.3.2 A cláusula constitucional de abertura: uma breve análise do Art. 5º, § 2º da CF/1988. 

 
 

A previsão de uma cláusula de abertura no constitucionalismo brasileiro remonta ao ano 

de 1891, com a promulgação da nossa primeira Constituição Republicana. Desde essa época até a 

atual Constituição de 1988, houve a consagração da citada cláusula.72 A grande inovação trazida 

pela hodierna Carta foi a menção aos tratados internacionais que o País seja parte, atendendo uma 

proposta apresentada pelo Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, reconhecendo-se, de 

forma inédita na história constitucional brasileira, a abertura ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos.73
 

No presente tópico será analisado a possibilidade, levando em consideração o mencionado 

dispositivo constitucional de se atribuir hierarquia constitucional aos tratados internacionais de 

direitos humanos. Tal abordagem servirá para confirmar a característica da interação entre direito 

interno e direito internacional, quando se trata da proteção dos direitos humanos. 

 
 

69 GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição 

Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 120. 
70 MASSAÚ, Guilherme Camargo. Os Direitos Humanos e o Art. 4, II, da Constituição Federal Brasileira: A sua 

Natureza e Efetividade. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS, Porto 

Alegre, v. 12, n. 1, set. 2017, p. 188-189. 
71 Ibid., p. 197 
72 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIEIRO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 269. 
73 MOREIRA, Thiago Oliveira. A aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos pela jurisdição 

brasileira. Natal: EDUFRN, 2015, p. 101-102. 



27 
 

 

 
 

Um primeiro elemento para a compreensão da cláusula de abertura é a diferença entre 

fundamentalidade formal e material. A fundamentalidade formal está relacionada com o direito 

constitucional positivo, a partir de um regime jurídico definido na Constituição, e é qualificada 

pelos seguintes elementos: a) fazem parte da Constituição escrita e são dotados da supremacia 

oriunda das normas constitucionais; b) ficam protegidos da atuação do poder reformador; c) geram 

efeitos vinculantes para os poderes públicos.74
 

Já a fundamentalidade material leva em consideração o conteúdo dos direitos, ou seja, se 

verifica se as normas possuem as deliberações essenciais sobre o arcabouço do Estado e da 

sociedade. Desse modo, os direitos fundamentais, em sentido formal, são aqueles que em razão da 

opção do legislador constituinte estão positivados no ordenamento constitucional. Já os direitos 

fundamentais, em sentido material, são aqueles que, mesmo não estando expressamente previstos, 

podem ser equiparados aos direitos formalmente fundamentais.75
 

É em virtude da fundamentalidade material que se reconhece a mencionada abertura a 

outros direitos que não constem na Constituição. E pela redação proveniente do § 2º, Art. 5º da 

CF, os tratados internacionais são alcançados por essa cláusula de abertura, percebendo-se, desse 

modo, que existe um conjunto de normas de direitos fundamentais não elencadas na Constituição, 

mas a ela reconduzidas, pela compatibilidade material e o caráter aberto da Constituição.76
 

Justamente pela cláusula aberta, também chamada de princípio da não tipicidade dos 

direitos fundamentais, que os direitos materialmente fundamentais podem ser inseridos na 

Constituição, aumentando o catálogo desses direitos.77 Quanto a amplitude do § 2º, Art. 5º da CF, 

o mesmo faz referência aos tratados internacionais que o Brasil seja parte, devendo a expressão 

“tratado internacional” ser interpretada de forma ampla, compreendendo outros instrumentos 

internacionais (Ex: Pactos, Convenções, Protocolos).78
 

A finalidade do princípio da não tipicidade é complementar ou aumentar o rol dos direitos 

fundamentais. Esse princípio assume um papel primordial na interação entre as ordens 

constitucional e internacional, permitindo um contínuo diálogo de fontes.79Portanto, o mencionado 

princípio acolhe a concepção segundo a qual o catálogo de direitos fundamentais previsto em nosso 

ordenamento constitucional também abarca os preceitos oriundos dos tratados internacionais de 
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direitos humanos que o Brasil seja parte.80
 

Diante desse contexto, como a Constituição prescreve que os direitos e garantias nela 

previstos não afastam aqueles que sejam provenientes dos instrumentos internacionais de direitos 

humanos, isso significa que o próprio texto constitucional permite que tais direitos sejam incluídos 

em nosso ordenamento interno. Tal conclusão pode ser defendida também pela realização de uma 

interpretação sistemática e teleológica da Constituição, que consagra o princípio da dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, bem como o 

princípio da prevalência dos direitos humanos, elencado no Art. 4º, II.81
 

Outro argumento favorável ao reconhecimento da natureza constitucional dos tratados de 

direitos humanos  pode ser encontrado no princípio  da máxima efetividade  das normas 

constitucionais, que viabiliza a extensão aos direitos humanos oriundos de tratados internacionais, 

o regime jurídico conferido aos direitos fundamentais elencados no rol constitucional.82
 

Portanto, levando em consideração essa breve explanação, se corrobora que a natureza 

constitucional dos tratados de direitos humanos é a que mais se compatibiliza com a peculiar 

natureza jurídica e axiológica dos direitos humanos na ordem doméstica e internacional, sendo um 

pressuposto para a materialização de um autêntico direito constitucional internacional dos direitos 

humanos, visualizando-se cada vez mais a interação entre os planos interno e externo.83
 

Ignorar a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos é reconhecer a falta de 

eficácia do §2º do Art. 5º da CF. Além disso, os direitos humanos (seja os provenientes da 

Constituição ou dos Tratados Internacionais) devem receber um tratamento isonômico, não sendo 

razoável conferir um tratamento hierárquico diferente.84
 

 
2.3.3 A importância e o impacto dos tratados de direitos humanos no Brasil 

 
 

No que tange à importância da proteção internacional dos Direitos Humanos para o Brasil, 

o primeiro marco que pode ser apontado como o início da política brasileira de incorporação dos 

instrumentos internacionais se deu com a ratificação da Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher, que ocorreu em 01 de fevereiro de 1984. E já sob a 
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égide da Constituição Federal de 1988 é que realmente se intensificou a ratificação dos tratados de 

direitos humanos, como por exemplo: a) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (24 de 

janeiro de 1992); b) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (24 de 

janeiro de 1992); c) Convenção Americana de Direitos Humanos (25 de setembro de 1992); d) 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes (28 de 

setembro de 1989), entre outros.85
 

A significativa participação brasileira foi fruto da necessidade de refazer a pauta 

internacional de forma mais harmônica com as transformações ocorridas internamente no país, em 

razão do processo de redemocratização. Houve também um empenho por parte do Brasil em mudar 

o seu retrato no cenário internacional, simbolizando uma política de respeito e garantia dos direitos 

humanos.86
 

Essa presença do Brasil no sistema internacional de proteção dos direitos humanos foi 

relevante também para redimensionar o significado do princípio da cidadania, haja vista que a 

tutela jurídica dos direitos humanos ganhou uma proteção adicional: além daquela prevista no 

âmbito constitucional, foi agregada a proveniente da ordem internacional.87
 

Conquanto a Constituição Federal de 1988 tenha fomentado a inserção no ordenamento 

brasileiro dos tratados de direitos humanos, já haviam alguns instrumentos ratificados anteriores a 

Carta Magna, como por exemplo a Convenção para a prevenção e a repressão do crime de 

Genocídio (06 de maio de 1952), dentre outras.88
 

Portanto, o Brasil assumiu uma série de obrigações internacionais, devendo proteger, 

mesmo em situações emergenciais, um núcleo de direitos elementares e inderrogáveis. Admite 

também que seja efetuada a supervisão dessas obrigações por parte de mecanismos de 

monitoramento, através de órgãos internacionais.89
 

Finalizando o presente  capítulo, cabe analisar  quais são os impactos  que são 

proporcionados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos perante o ordenamento 

brasileiro. Partindo da premissa pela qual os tratados de direitos humanos possuem hierarquia 

constitucional, poderá ocorrer três situações distintas: 01) Coincidência entre Constituição Federal 

e Tratado Internacional; 02) Ampliação ou complementação da Constituição pelo Tratado; e 03) 
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O Tratado contraria a CF.90
 

Na primeira situação, ocorre a repetição, por parte da CF, das normas oriundas de tratados 

de direitos humanos. Nesse caso, a redação constitucional é praticamente idêntica a constante nos 

instrumentos convencionais. Para exemplificar, se pode elencar os seguintes dispositivos: 01) Art. 

5º, III da CF e Art. 7º do PIDCP, bem como o Art. 5.2 da CADH; 02) Art. 5º, LVII e Art. 14.3 do 

PIDCP, e ainda o Art. 8.2 da CADH; 03) Art. 5º, LXXVIII da CF e Art. 7.5 da CADH.91
 

Isso demonstra que o legislador constituinte  se influenciou nos instrumentos  

internacionais, mostrando sua cautela em harmonizar e adequar o ordenamento interno aos deveres 

provenientes do plano internacional. Significa também uma proteção reforçada aos direitos 

constitucionalmente consagrados, viabilizando, além da atuação da jurisdição doméstica, a 

possibilidade de responsabilização internacional.92
 

No segundo caso, acontecerá a ampliação e a inclusão de novos direitos ao ordenamento 

brasileiro. Ou seja, são casos em que mesmo que não haja previsão de determinado direito no plano 

interno, ele estará assegurado no plano internacional, podendo ser agregado ao direito brasileiro. 

Como exemplo, podem ser apontados: 01) o direito ao duplo grau de jurisdição, previsto no Art. 

8.2, alínea h da CADH; 02) o direito de todo acusado ser ouvido, consagrado no Art. 8.1 da CADH; 

03) Art. 11 do PIDESC; 04) Art. 20 do PIDCP.93
 

Já na terceira hipótese se configura a situação de existir um conflito entre a Constituição e 

tratado de direitos humanos. Nesse caso, o critério geral a ser utilizado para solucionar tal colisão 

é o princípio da primazia da norma mais favorável ao ser humano, devendo ser aplicada a norma 

que seja mais benéfica ao indivíduo, seja ela interna ou internacional, pois a finalidade do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos é aperfeiçoar e robustecer o grau de proteção existente no 

plano interno.94
 

Haverá situações onde o princípio da prevalência da norma mais favorável dificilmente 

resolverá o conflito normativo. No caso de colisão entre direitos individuais distintos (Ex: 

liberdade de manifestação do pensamento X intimidade e privacidade), determinar qual a norma 

mais favorável poderá levar a alguns impasses (se dois direitos pertencem a pessoas diferentes 

como determinar a norma mais favorável?). Nesses casos, o critério que irá orientar o intérprete 
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na resolução do problema será o princípio da proporcionalidade.95
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3 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: BREVE ENSAIO 

 

No presente tópico será abordado um breve ensaio acerca do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. Será apresentada uma visão panorâmica dos seus instrumentos normativos, sua 

evolução histórica e os órgãos de monitoramento. 

Versará também sobre o procedimento de tramitação das denúncias individuais por 

violação de direitos humanos, esclarecendo sucintamente como ocorre seu funcionamento. E 

analisará também a sistemática  de supervisão  de cumprimento das sentenças da Corte 

Interamericana. 

 
3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

 
No âmbito da proteção internacional dos direitos humanos, é possível que a aplicação dos 

seus respectivos tratados ocorra em planos distintos. Por essa razão, a doutrina considera a 

existência dos planos globais e regionais de proteção aos direitos humanos. O plano global alcança 

os instrumentos produzidos na esfera da ONU, podendo alcançar qualquer Estado que tenha 

consentido com o mesmo, independentemente da sua localização geográfica.96
 

Além do plano global, há também o plano regional, onde a maior proximidade geográfica, 

cultural e histórica faz com que os países criem sistemas próprios, possibilitando maiores chances 

de ultrapassar alguns impasses que se apresentaram em nível mundial.97Ambos os sistemas são 

complementares, pois possuem uma fonte de inspiração comum: A Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948. Além dessa fonte de inspiração comum, tais sistemas vão buscar na 

dignidade humana sua unidade conceitual, conferindo-se ao indivíduo a possiblidade de optar pelo 

mecanismo de responsabilização por eventual violação de direitos humanos, consagrando-se o 

princípio da primazia da norma mais favorável ao ser humano.98
 

Dos sistemas regionais existentes, o que mais interessa para a presente dissertação é o 

sistema interamericano. No que tange a sua evolução histórica, a doutrina registra que a mesma 

ocorreu em cinco fases distintas: 01) os antecedentes do sistema; 02) a formação do sistema; 03) a 

 

 

96 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 237. 
97 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos na ordem jurídica internacional e seus reflexos na ordem 

constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 103. 
98 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 3, p. 28. 
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institucionalização do sistema; 04) a consolidação do sistema e 05) o fortalecimento do sistema.99 

O ponto de partida para a formação do sistema interamericano de direitos humanos se deu 

com a elaboração da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem em 1948. A primeira 

etapa do desenvolvimento histórico do sistema interamericano é caracterizada pela existência de 

instrumentos que possuíam um alcance bem variado, voltando-se a proteção de determinados 

grupo de direitos (condição jurídica dos estrangeiros, asilo, direito das mulheres).100
 

A segunda etapa é caracterizada pelo papel desempenhado isoladamente pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e o paulatino aumento de suas atribuições. A terceira fase 

possui como marco a entrada em vigor da CADH em 1978. Já a quarta etapa se caracteriza pelo 

surgimento de novos instrumentos regionais de proteção (Protocolo de San Salvador, Protocolo 

relativo a abolição da pena de morte, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 

a Convenção Interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas, a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Convenção 

Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência) e pela interpretação jurisprudencial da Corte Interamericana em matéria 

contenciosa e consultiva.101
 

A quinta e última etapa desse breve escorço histórico do sistema interamericano consiste 

em apontar recomendações com o intuito de melhorar e fortalecer o sistema. De forma 

exemplificativa, se pode apontar as seguintes sugestões: 01) aumentar os recursos humanos e 

materiais; 02) promover uma educação em direitos humanos; 03) realizar a ratificação integral dos 

instrumentos de proteção; 04) diminuição da seletividade na abertura de casos e 05) consagrar o 

acesso direto das vítimas perante a Corte IDH.102
 

Do ponto de vista procedimental, o SIDH é composto por dois procedimentos distintos: o 

geral, que abarca todos os integrantes da OEA, e o especial, que foi instituído pela CADH, 

alcançando somente os Estados que ratificaram o mencionado tratado. Ambos procedimentos 

apresentam natureza complementar e pontos convergentes, sendo que o procedimento geral é 

regulado normativamente pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, tendo 

um caráter menos protetivo, em razão de não contar com um órgão judicial autômo. Já no 

procedimento especial, o caráter mais garantista pode ser verificado em razão da existência da 

 

 

 

99 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 3, p. 30-31. 
100 Ibid., p.32. 
101 Ibid., p. 31. 
102 Ibid., p. 89-111. 
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Corte IDH.103
 

Para os fins da presente dissertação, será abordado o procedimento especial do Sistema 

Interamericano, pois é com base nele que haverá a emissão da sentença interamericana e sua 

respectiva supervisão. 

 
3.2 INSTRUMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS 

 
 

Apesar do Pacto de San José da Costa Rica ser considerado o tratado mais importante do 

sistema interamericano, é importante fazer uma análise sucinta dos demais instrumentos jurídicos 

existentes no mesmo. 

Como dito anteriormente, o marco para o surgimento do sistema interamericano se deu 

com a elaboração da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem em 1948. Ela é 

considerada a base normativa para aqueles Estados que não ratificaram o Pacto de San José, e tem 

por principais características: 01) consagração dos direitos humanos como intrínsecos ao ser 

humano; 02) visão integral dos direitos humanos, estabelecendo direitos civis, políticos, 

econômicos, culturais, sociais e 03) conexão entre direitos e deveres.104
 

A Convenção Americana de Direitos Humanos foi assinada em 1969. Consagra um rol de 

direitos civis e políticos semelhante com o do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 

1966 (Ex.: direito à vida, integridade pessoal, proibição de escravidão, liberdade, garantias 

judiciais, liberdade de religião, proteção da honra, liberdade de expressão, liberdade de associação 

e etc). O Pacto de San José da Costa Rica não trouxe explicitamente nenhum direito social, cultural 

ou econômico, sendo que essa omissão foi resolvida com a adoção do Protocolo de San 

Salvador.105Como órgãos de monitoramento, a Convenção Americana de Direitos Humanos 

estabeleceu a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

O Protocolo de San Salvador foi adotado em 17 de novembro de 1988. O catálogo de 

direitos tutelados nesse tratado, como mencionado anteriormente, versa sobre os direitos sociais, 

econômicos e culturais. É composto de 22 artigos, protegendo os seguintes direitos: direito ao 

trabalho, direitos sindicais, direito à previdência social, direito à educação, direito à saúde, direitos 

 

 

 
 

103 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 62-63 
104 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. Vol. 3, p. 34. 
105 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 245. 
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culturais, direito à alimentação, entre outros.106
 

O Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos referente a Pena de Morte foi 

elaborado em 08 de junho de 1990. É composto por 04 artigos, dos quais cabe enfatizar os dois 

primeiros. O Art. 1º dispõe que: “Os Estados-Partes neste Protocolo não aplicarão em seu território 

a pena de morte a nenhuma pessoa submetida a sua jurisdição”, e no art. 2º merece destaque seu 

inciso 1, o qual consagra a inadmissibilidade de formulação de reservas ao protocolo, porém 

garante que “no momento de ratificação ou adesão, os Estados-Partes neste instrumento poderão 

declarar que se reservam o direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra, de acordo com 

o Direito Internacional, por delitos sumamente graves de caráter militar”. 

A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura foi assinada em 09 de 

dezembro de 1985. É constituída por 24 artigos, merecendo destaque os seguintes dispositivos: 

01) o art. 2º consagra a definição de tortura; 02) o art. 3º estabelece quais são os sujeitos 

responsáveis pelo crime de tortura; 03) os arts. 4º e 5º esclarecem acerca das excludentes de 

responsabilidade penal; 04) os arts. 8º e 9º elencam as medidas que priorizam a vítima de tortura; 

05) o art. 10 trata da questão relativa ao uso da tortura como prova ilícita; 06) os arts. 11, 13 e 14 

falam a respeito da extradição e 07) o art. 17 versa sobre o dever de informação.107
 

No que diz respeito a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, a mesma foi adotada em 09 de junho de 1994. É composta por 25 

artigos, que estão repartidos em 05 capítulos: 01) Definição e âmbito de aplicação (arts. 1 e 2); 02) 

Direitos protegidos (arts. 3 a 6); 03) Deveres dos Estados (arts. 7 a 9); 04) Mecanismos de proteção 

(arts. 10 a 12) e 05) Disposições gerais (arts. 13 ao 25). Esse tratado internacional teve importância 

no plano interno brasileiro para a elaboração da Lei 11.340/2006, conhecida por Lei Maria da 

Penha.108
 

Por fim, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência foi assinada em 07 de junho de 1999 e 

é composta por 14 artigos. Alguns dispositivos merecem ser enfatizados: 01) o art. 1º apresenta 

algumas definições, como por exemplo, deficiência; 02) o art. 2º enuncia qual o objetivo da 

Convenção; 03) os arts. 3º e 4º elencam os compromissos para alcançar os objetivos previstos na 

Convenção e 04) o art. 6º estabelece os mecanismos de monitoramento.109
 

 

 

 

106 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, posição 258. Edição 

digital Kindle. 
107 Ibid, posição 260-263. 
108  Ibid., posição 264-267. 
109  Ibid., posição 268-271. 
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3.3 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 
 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos teve sua origem em 1959, com a edição 

da Resolução VI do 5º Encontro de Consulta de Ministros de Relações Exteriores que ocorreu em 

Santigo (Chile). O primeiro Estatuto da Comissão foi aprovado em 25 de maio de 1960, sendo 

inicialmente concebida com função apenas promocional110. Paulatinamente, as funções da 

Comissão foram sendo ampliadas, como por exemplo, com a mudança realizada em 1965 no seu 

Estatuto para autorizar o recebimento de comunicações que lhe forem enviadas, bem como a 

prerrogativa de estabelecer recomendações aos Estados, com a finalidade de fazer observar as 

normas sobre direitos humanos.111
 

Do ponto de vista da sua estrutura, a Comissão fica localizada em Washington (EUA) e 

suas principais fontes para realizar suas atribuições são a Carta da OEA, a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, o Estatuto (o atualmente em vigor foi aprovado em 1979) e o Regulamento 

(o atualmente em vigor foi aprovado em 2009). Na presente dissertação será analisada a atuação 

da Comissão Interamericana, levando em consideração sua natureza de órgão da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

A Comissão Interamericana é composta por 07 membros, que são eleitos pela Assembleia 

Geral da OEA para um mandato de 04 anos (permitindo-se uma reeleição), realizando reuniões 

ordinárias e extraordinárias.112As funções da Comissão estão elencadas no Art. 41 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, que estabelece: 

A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos 

humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: 

a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 

b) formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o considerar 

conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos 

humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como 

disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; 

c) preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de 

suas funções; 

d) solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações sobre 

as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; 

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados 

Americanos, lhe formularem os Estados membros sobre questões relacionadas com os 

direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles 

lhe solicitarem; 

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, 

 

110 LEDESMA, Héctor Faúndez. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos 

institucionales y procesales. 3. ed. San José: IIDH, 2004, p. 34-36. 
111 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos humanos. 

Belo Horizonte: Dey Rey, 2005, p. 70. 
112 Para maiores detalhes da composição e funcionamento da Comissão, conferir os Arts. 34, 36, 37 e 38 do Pacto 

de San José da Costa Rica, os Arts. 1 ao 17 do seu Estatuto e Arts. 2 ao 4 do seu Regulamento. 
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de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 

g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados 

Americanos. 

 

Dessas funções, a presente dissertação irá enfatizar a prevista na alínea f, que diz respeito 

a atuação da Comissão no recebimento de denúncias por violações aos direitos humanos, sendo 

possível a apresentação de petições individuais e de comunicações interestatais. Nesse trabalho 

será realizada uma abordagem panorâmica das petições individuais, apresentando sucintamente 

como se dá o funcionamento das mesmas. 

A legitimidade ativa para apresentar demandas individuais está prevista no Art. 44 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, dispondo que: “Qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros 

da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de 

violação desta Convenção por um Estado Parte”. Exige-se também que a petição contenha alguns 

elementos formais, previstos no Art. 28 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. 

A petição deve preencher também requisitos de admissibilidade que estão previstos no Art. 

46 da CADH, quais sejam: 

 
a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo 

com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; 

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido 

prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de 

solução internacional e 

d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o 

domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que 

submeter a petição. 

 

Esses requisitos de admissibilidade são complementados pelo disposto nos Arts. 30 e 31 

do Regulamento da Comissão. Dentre eles, o que mais se destaca como principal argumento de 

defesa utilizado pelo Estado é o prévio esgotamento dos recursos internos. Sua existência é 

justificada em razão do caráter subsidiário do sistema interamericano de direitos humanos, pois se 

deve conferir ao Estado a chance de reparar um dano causado a vítima antes de ser processado 

perante instâncias internacionais.113
 

O momento adequado para a alegação da falta de esgotamento dos recursos internos é no 
 

 
 

113 GALLI, Maria Beatriz; DULITZKY, Ariel E. A comissão interamericana de direitos humanos e o seu papel 

central no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. In: GOMES, Luiz Flávio Gomes e 

PIOVESAN, Flávia (orgs). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 72. 
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procedimento diante da Comissão. Se o Estado não fizer essa alegação nessa etapa, se entende que 

houve uma renúncia tácita ao requisito do prévio esgotamento dos recursos internos. Caso o Estado 

consiga demonstrar a existência de recursos internos que não foram previamente esgotados, caberá 

ao demandante o ônus de provar a existência das exceções previstas no art. 46.2 da CADH.114
 

Esse dispositivo estabelece que a regra do prévio esgotamento dos recursos internos não 

será aplicada quando: 

a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal 

para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; 

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos 

recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 

c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 

 

 
A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos considera que se os 

recursos legais internos forem inadequados e inefetivos, a exigência do prévio esgotamento dos 

recursos internos não precisará ser observada.115Caso a denúncia seja recebida, se observa o 

disposto no Art. 48.1, alínea a da CADH e o Art. 30.3 do Regulamento da Comissão. 

Após a fase da admissibilidade se inicia a fase conciliatória, segundo dispõe o Art. 48.1, 

alínea f da CADH e os Arts. 37.4 e 40 do Regulamento da Comissão. Caso a solução amistosa não 

seja possível, a etapa seguinte é a denominada fase do primeiro informe, prevista no Art. 50 da 

CADH. Nessa etapa, a Comissão elabora um relatório que deliberará sobre a ocorrência ou não 

de violação de direitos humanos, e caso entenda que houve alguma violação, o Estado tem um 

prazo de até 03 meses (que pode ser prorrogado) para implementar as recomendações da 

Comissão.116
 

Se as recomendações não forem implementadas, há duas soluções possíveis: 01) enviar o 

caso para a Corte IDH, ou 02) editar o segundo informe, na hipótese do caso não ter sido enviado 

para a Corte (previsto no Art. 51 da CADH). Registra-se que na prática a Comissão normalmente 

não envia o caso para a Corte quando o Estado não reconheceu ainda sua jurisdição contenciosa, 

ou no caso dos fatos terem ocorrido previamente ao reconhecimento desta jurisdição.117
 

 

 

 
 

114 GALLI, Maria Beatriz; DULITZKY, Ariel E. A comissão interamericana de direitos humanos e o seu papel 

central no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. In: GOMES, Luiz Flávio Gomes e 

PIOVESAN, Flávia (orgs). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 72-73. 
115 Ibid., p. 73. 
116 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 212-216. 
117 Ibid., p.216. 
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3.4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 
 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1969, com a elaboração da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Os primeiros juízes foram eleitos em 22 de maio de 

1979, e sua primeira sessão ocorreu em 29 e 30 de junho de 1979.118A Corte é composta por sete 

membros que são eleitos pela maioria absoluta de votos dos Estados-partes da Convenção, perante 

a Assembleia Geral da OEA, para um mandato de 06 anos (permitindo-se uma reeleição). 

Existe ainda a figura do juiz ad hoc, que somente poderá atuar nas demandas interestatais, 

conforme o entendimento proferido na Opinião Consultiva 20/2009 da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.119A Corte Interamericana possui dois tipos de competência: 01) competência 

contenciosa e 02) competência consultiva.120
 

 
3.4.1 A competência contenciosa 

 
 

A competência contenciosa diz respeito ao julgamento de casos concretos onde irá resolver 

se ocorreu alguma violação a Convenção Americana de Direitos Humanos.121O início do 

procedimento contencioso se dá quando o Estado não cumpre com as recomendações do primeiro 

informe que é elaborado pela Comissão Interamericana. Para que o caso possa ser julgado pela 

Corte IDH, é necessário que o Estado tenha reconhecido a competência contenciosa do tribunal, 

segundo dispõe o Art. 62 da CADH.122
 

No procedimento contencioso, antes de fazer análise do mérito da demanda, a Corte 

verifica se possui competência em razão das partes (ratione personae), em razão da matéria 

(ratione materiae) e em razão do tempo para julgar o caso (ratione temporis).123
 

No que tange a competência ratione personae, só quem possui legitimidade ativa para 

apresentar um caso perante a Corte são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e os 

Estados-Partes, conforme estabelece o Art. 61.1/CADH. Já na competência ratione materiae, a 

 
118 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 221. 
119 Ibid, p. 222. 
120 BOLFER, Sabrina Ribas. Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: PIOVESAN, Flávia (Coord.). 
Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2011. Vol.1. p. 627. 
121 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 985. 
122 GALLI, Maria Beatriz; KRSTICEVIC, Viviana; DULITZKY, Ariel E. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: aspectos procedimentais e estruturais de seu funcionamento. In: GOMES, Luiz Flávio. PIOVESAN, 

Flavia (Orgs). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 85. 
123 Ibid., p.87 
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Corte poderá analisar qualquer caso que diga respeito a interpretação e aplicação das normas da 

CADH, podendo alcançar também outros tratados internacionais (Ex.: Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura).124Por fim, na competência ratione temporis a Corte, em regra, só 

poderá julgar os casos que ocorram a partir do momento em que o Estado aceitou sua jurisdição 

(no caso do Brasil, a partir de 10 de dezembro de 1998)125, mas se reconhece a possibilidade das 

violações terem ocorrido anteriormente a data do reconhecimento da jurisdição e se perdurarem 

para depois desse momento, sendo permitido que a Corte possa julgar tal demanda.126
 

As fases do procedimento contencioso estão previstas no Estatuto e Regimento da Corte 

IDH, bem como na CADH (especialmente os Arts. 66 a 69). O caso se inicia com a apresentação 

do Primeiro Informe, e após tal apresentação, o Secretário da Corte realiza a notificação do mesmo. 

Depois de serem notificadas, as vítimas ou seus representantes poderão apresentar o escrito de 

petições, argumentos e provas. Ao Estado-Réu se assegura a oportunidade de oferecer sua 

contestação, onde já deverá ser apresentada as exceções preliminares.127
 

Após a fase postulatória, tem início a fase probatória, que consiste na realização de 

audiências, onde serão colhidos os depoimentos das vítimas, testemunhas e peritos. Essa fase se 

encerra com o oferecimento de alegações finais, para que a Corte IDH possa proferir sua sentença. 

O caso pode ser abreviado em três ocasiões: 01) conciliação; 02) desistência e 03) reconhecimento 

do pedido.128
 

Em sua sentença, a Corte IDH poderá considerar procedente ou improcedente (total ou 

parcialmente) a ação de responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. As 

deliberações do tribunal são privadas e a sentença só será publicada após a notificação de todos 

aqueles que participaram do processo. A sentença deverá refletir a opinião da maioria dos juízes, 

reconhecendo-se a possibilidade da apresentação dos votos dissidentes (se algum juiz discordar da 

votação majoritária) e dos votos concordantes (o juiz concorda com a opinião majoritária, mas 

quer apresentar algum acréscimo).129
 

O quórum de deliberação da Corte é de 05 juízes, conforme dispõe o Art. 14 do 
 

 

124 GALLI, Maria Beatriz; KRSTICEVIC, Viviana; DULITZKY, Ariel E. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: aspectos procedimentais e estruturais de seu funcionamento. In: GOMES, Luiz Flávio. PIOVESAN, 

Flavia (Orgs). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 87-89. 
125 LEDESMA, Héctor Faúndez. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos 

institucionales y procesales. 3. ed. San José: IIDH, 2004, p. 607. 
126 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p. 325-326. 
127 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 227-228. 
128 Ibid., p.229-234. 
129 Ibid., p. 235. 
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Regulamento e a votação do tribunal segue o trâmite previsto no Art. 16 do mesmo. Quanto ao seu 

conteúdo, a sentença deve observar alguns elementos mínimos estabelecidos no Art. 65.1 do 

Regulamento. O tribunal deve se pronunciar sobre a eventual responsabilidade do Estado, e caso 

ela seja reconhecida, observar o disposto no Art. 63 da CADH.130
 

Deve indicar quais foram os dispositivos violados e apontar as medidas concretas que o 

Estado deve adotar, ou seja, o que deve fazer para restaurar a ordem jurídica violada.131As 

sentenças da Corte possuem caráter definitivo e inapelável, segundo prescreve o Art. 67 da CADH, 

havendo a possibilidade da apresentação de pedido de interpretação para o tribunal. 

O pedido de interpretação não tem o condão de modificar a sentença. A finalidade deste 

pedido é afastar qualquer dúvida que possa haver na decisão132, não servindo para anular a 

sentença.133
 

 
3.4.2 A supervisão do cumprimento da sentença 

 
 

Para averiguar o grau de implementação das sentenças contenciosas da Corte IDH, é 

importante verificar como se dá a supervisão do cumprimento das mesmas. A CADH não 

estabelece nenhum dispositivo que consagre a própria Corte IDH a prerrogativa de fiscalizar a 

implementação de suas sentenças. Apesar dessa ausência de previsão normativa, tal prerrogativa 

adquiriu fonte jurisprudencial, iniciando-se já nas primeiras sentenças proferidas pelo tribunal em 

1989.134
 

Em 1999, nos casos Tribunal Constitucional e Ivcher Bronstein, a Corte IDH inicia a 

prática de editar resoluções de cumprimento de sentenças. O tribunal começou a fundamentar a 

prerrogativa de supervisionar suas sentenças em dois dispositivos da CADH: Arts. 67 e 68.1. Em 

2001, com o caso Barrios Altos, a Corte começa o procedimento de requerer aos Estados o envio 

de relatórios, dentro de determinado prazo, para averiguar o grau de implementação da sentença.135 

Outro julgamento relevante para a evolução da jurisprudência da Corte IDH sobre a etapa 

 

130 LEDESMA, Héctor Faúndez. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos 

institucionales y procesales. 3. ed. San José: IIDH, 2004, p. 784-785. 
131 Ibid., p. 792-793. 
132 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos humanos. 

Belo Horizonte: Dey Rey, 2005, p. 96. 
133 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p. 344. 
134 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

21-22. 
135 Ibid., p. 23-26. 
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de supervisão de cumprimento foi o caso Baena Ricardo, onde a Corte acrescentou um outro 

fundamento para realizar essa prerrogativa: o Art. 65 da CADH. No entendimento do tribunal, esse 

dispositivo só é possível de ser aplicado caso a Corte fiscalize se suas sentenças estão sendo 

cumpridas ou não.136
 

Em 2007, a Corte inicia a realização de audiências privadas, onde permitia que o Estado, a 

Comissão Interamericana e os representantes da vítima realizassem a exposição oral de seus 

argumentos. No ano de 2009, com o caso Sawhoyamaxa, as audiências começaram a ser realizadas 

publicamente.137
 

A concretização de toda essa evolução jurisprudencial ocorreu com a edição do atual 

Regulamento da Corte, elaborado em 2009, e entrou em vigor em 2010. A etapa de supervisão do 

cumprimento das sentenças da Corte IDH vem prevista no Art. 69 do citado instrumento. O 

procedimento, resumidamente, possui uma etapa escrita em que haverá a apresentação das 

manifestações do Estado, da Comissão IDH e dos representantes das vítimas, e uma fase oral, que 

consiste na realização das audiências. Ao final, a Corte edita uma resolução que irá apresentar o 

grau de implementação da sentença.138
 

Nesta fase, a Corte IDH realiza sua avaliação utilizando-se, basicamente, de três divisões: 

a) Cumprimento integral (quando o Estado concretiza todas as medidas de reparação); b) 

Cumprimento parcial (quando o Estado implementa de forma imperfeita a medida); e c) Pendente 

de cumprimento (quando o Estado não executou a medida ou as informações são insuficientes para 

aferir o grau de cumprimento).139
 

 
3.4.3 A competência consultiva 

 
 

A finalidade da competência consultiva é esclarecer o sentido e alcance das normas 

internacionais, mesmo diante da existência de casos concretos. Essa competência se encontra 

prevista no Art. 64 da CADH e se diferencia da competência consultiva em razão da ausência de 

 

 
136 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, 

p.27. 
137  Ibid., p. 29. 
138  Ibid., p. 31. 
139 NEVES, Rafaela Teixeira Sena; PACHECO, Ana Paula Oliveira da Silva; FERREIRA, Victória Cristiane de 

Figueiredo. Como os Estados cumprem suas condenações internacionais? As medidas de adequação institucional 

criadas pelo Brasil e México para dar cumprimento às sentenças da Corte IDH. In: MAUÉS, Antonio Moreira; 

MAGALHÃES, Breno Baía (orgs). O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 309. 
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sanções judiciais e da presença de partes.140Outra diferença que pode ser apontada entre a 

competência contenciosa e consultiva é que na primeira é necessária uma declaração especial do 

Estado aceitando a mesma, enquanto na competência consultiva tal declaração é desnecessária.141 

No caso da previsão encontrada no Art. 64.1 da CADH, a competência consultiva da Corte 

IDH pode alcançar a CADH e outros tratados, expressão que teve seu alcance esclarecido na 

Opinião Consultiva 01/1982 do tribunal de forma bem ampla: qualquer disposição que diga 

respeito a proteção dos direitos humanos, prevista em qualquer tratado internacional aplicável nos 

Estados Americanos, independentemente de quem sejam ou possam ser suas partes.142
 

Já em relação ao que prescreve o Art. 64.2, na Opinião Consultiva 04/1984 elucidou o 

significado da expressão leis internas. Ela foi interpretada de maneira ampla, abarcando normas 

jurídicas qualquer que seja sua natureza (podendo compreender normas constitucionais e projetos 

de lei). Os legitimados para formular consultas são todos os Estados-Membros da OEA (sejam 

partes ou não da CADH) e os órgãos enumerados no Capítulo X da OEA, sendo importante 

esclarecer que os Estados-Membros possuem uma legitimidade mais ampla, podendo apresentar 

consultas tanto com base no Art. 64.1 quanto no Art. 64.2.143
 

No atual Regimento, as Opiniões Consultivas estão regulamentadas nos Arts. 70 a 75. A 

Corte IDH vem apontando algumas limitações ao uso da competência consultiva, sobretudo na 

hipótese da ocorrência de lesão para as supostas vítimas de abusos de direitos humanos. Nesse 

sentido, a Corte se negou a proferir Opinião Consultiva numa situação em que casos baseados no 

parecer solicitado estavam pendentes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, havendo 

o risco de distorcer o sistema interamericano, pois conforme apontado anteriormente, a 

competência consultiva não estabelece sanções  jurídicas, diferentemente  da competência 

contenciosa.144
 

Mesmo que não se reconheça caráter sancionatório as Opiniões Consultivas, isso não 

significa que as mesmas não sejam importantes, tendo nítido caráter preventivo. Os Estados que 

seguem as diretrizes fixadas pelos parâmetros interpretativos da competência consultiva evitarão 

uma futura responsabilização perante o sistema interamericano.145
 

 

 

 
 

140 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 241-242. 
141 LEDESMA, Héctor Faúndez. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos 

institucionales y procesales. 3. ed. San José: IIDH, 2004, p. 949. 
142  Ibid., p. 954. 
143  Ibid., p. 962. 
144 RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 243. 
145 Ibid., p. 246. 
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3.4.4 Principais formas de reparação estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos 

 
Pela relevância que possui para a compreensão da implementação das sentenças proferidas 

pela Corte IDH, é necessário fazer um esclarecimento panorâmico acerca das reparações que o 

tribunal pode determinar em seus julgamentos. 

Os efeitos pela inobservância da CADH estão previstos no seu Art. 63.1146, estabelecendo 

que: 

 

Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta 

Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou 

liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as 

consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, 

bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 

 

 
Como principal consequência do descumprimento de uma norma internacional surge o 

dever de reparar. Esse dever pode ser entendido como qualquer conduta estatal que tenha por 

objetivo extinguir as consequências da violação das obrigações internacionais.147 O dever de 

reparar, portanto, é um gênero, podendo abarcar diversas espécies (restituição na íntegra, 

satisfação, garantias de não repetição, cessação do ilícito, pagamento de indenizações, entre 

outras).148
 

No que diz respeito as medidas reparatórias determinadas pela Corte IDH, o tribunal vem 

concebendo o dever de reparar de forma ampla, que irá variar de acordo com a lesão ocorrida.149Na 

presente dissertação será apresentada, de forma sucinta, a restituição na íntegra, a satisfação, as 

garantias de não repetição, a cessação do ilícito e as indenizações. 

A restituição na íntegra consiste na total supressão da conduta que violou os direitos 

humanos e dos seus efeitos.150 A sua finalidade é fazer com que a situação existente antes da 

violação seja restabelecida.151Podem existir dois tipos de restituição: a jurídica (mudanças no 

ordenamento interno para consecução da restituição) e a material (retorno de pessoas ou bens 

 

 

 
146 SOLANO, Indra Rojas. Responsabilidade internacional do estado no sistema interamericano de direitos 

humanos. 2007. 262 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 195. 
147 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Rio de 

Janeiro: Renovar. 2004, p. 245. 
148 Ibid., p. 251-252. 
149 RAMIREZ, Sérgio Garcia. Las reparaciones en la jurisprudência de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 3, p. 337, 1999. 
150 RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 253 
151 SOLANO, Indra Rojas, op. cit., p. 199. 
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apreendidos ilegalmente).152
 

A satisfação, em sentido amplo, tem por objetivo compensar bens não patrimoniais. Em 

sentido estrito, são medidas dedicadas a importância ou notoriedade da vítima.153A Corte 

Interamericana, em sua jurisprudência, vem adotando um catálogo bem abrangente de medidas de 

satisfação, por exemplo: pedido de desculpas as vítimas, publicação da sentença da Corte, a 

construção de monumentos em memória das vítimas, colocar o nome das vítimas em locais 

públicos (prédios, praças, ruas, escolas, hospitais), entrega de restos mortais.154
 

As garantias de não repetição são medidas de caráter positivo que são imprescindíveis de 

serem adotadas para garantir que não se reiterem os atos lesivos, como os do caso que esteja sendo 

julgado pela Corte.155Como exemplo de medidas dessa natureza pela Corte IDH: determinação da 

adequação das normas internas, revogação de normas que contrariem a CADH, capacitação de 

agentes públicos em direitos humanos, melhoria das condições carcerárias, entre outras.156
 

Um tipo de garantia de não repetição que vem ganhando destaque na jurisprudência da 

Corte IDH e presente em todos os casos que o Brasil sofreu condenação perante o tribunal é o 

dever de investigar e punir. Essa medida merece atenção em razão de ser aquela que possui o maior 

grau de descumprimento por parte do Estados que sofrem condenações da Corte IDH (o Brasil se 

insere nessa mesma situação). Sua formulação foi estabelecida na jurisprudência interamericana 

desde o caso Velásquez Rodríguez e seu conteúdo básico é no sentido de que os responsáveis por 

toda violação de direitos humanos devem ser investigados, processados, e ser for o caso, punidos 

no respectivo Estado.157
 

Inicialmente a Corte IDH fundamentou a realização da obrigação de investigar, punir e 

sancionar nos Arts. 1.1 e 2 da CADH, e posteriormente passou a utilizar os Arts. 8.1 e 25 também 

do Pacto de San José como fonte normativa desse dever. No caso Barrios Altos, o entendimento 

do tribunal passa a considerar o dever de realizar as investigações como uma decorrência da 

necessidade do esclarecimento dos fatos e de conhecer a verdade.158
 

 

 

152 RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 259. 
153 SOLANO, Indra Solano. Responsabilidade internacional do estado no sistema interamericano de direitos 

humanos. 2007. 262 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 204. 
154 RAMIREZ, Sérgio Garcia, op. cit., p. 347, 1999; ROJAS, Cláudio Nash. Las reparaciones ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007). Santiago: Universidad de Chile, 2009, p. 62-63. 
155 LEDESMA, Héctor Faúndez. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos 
institucionales y procesales. 3. ed. San José: IIDH, 2004, p. 796. 
156 ROJAS, Cláudio Nash, op. cit., p. 63-64. 
157 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

81. 
158 Ibid., p. 84. 
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Outro elemento que se adiciona é que a jurisprudência interamericana passou a reconhecer 

as vítimas e seus parentes o direito de solicitar do Estado a sanção penal daqueles que 

transgredissem os direitos humanos. Um exemplo que pode ser citado é o caso Blake, onde o 

tribunal entendeu que os familiares deste possuíam a prerrogativa de saber e de requerer a 

persecução penal daqueles que estivessem implicados no ocorrido.159
 

Um ponto que dificulta o cumprimento dessa medida reparatória é sua redação abrangente, 

abarcando três deveres diversos: 01) investigar os eventos que causaram a violação; 02) processar 

e julgar os responsáveis e 03) punir os envolvidos se for o caso. Essa opção de agrupar três 

comandos diferentes na forma de uma única medida de reparação pode ajudar a entender o motivo 

dessa medida ter um baixo grau de implementação por parte dos Estados processados e 

condenados perante o Sistema Interamericano.160
 

No primeiro elemento, a Corte vem considerando que as investigações devem ser 

realizadas com seriedade, rapidez, imparcialidade e independência, não podendo dirigi-las como 

uma mera formalidade. As investigações não necessitam da provocação das vítimas ou parentes 

para serem iniciadas, devendo ser assegurado aos familiares a participação durante a tramitação 

processual, tendo que ser efetivadas através de todos os meios legais que estejam ao dispor e que 

sejam encaminhadas para descobrir a verdade. Deve abranger os autores (materiais e intelectuais), 

cúmplices das violações de direitos humanos, bem como os que planejaram, participaram, 

colaborando e executando também.161
 

Outro ponto a ser destacado na realização da obrigação de investigar, punir e sancionar é 

que se o caso envolver graves violações de direitos humanos ou de crimes internacionais, o 

entendimento da Corte é no sentindo de que não cabe a aplicação de obstáculos internos como 

prescrição, anistia ou outro instituto capaz de elidir a responsabilidade individual pela violação.162 

O Tribunal não chega a definir, na sua jurisprudência, o que vem a ser graves violações de direitos 

humanos, somente elencando alguns exemplos. Uma tentativa de estabelecer um alcance para 

essa expressão é encontrada na doutrina de Pablo Parenti, para quem as graves violações 

podem ser razoavelmente interpretadas como se referindo a crimes de direito internacional, pois 

os mesmos criminalizam aquelas condutas estimadas como as mais prejudiciais para os direitos 

 

 
 

159 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

83 
160 Ibid., p.89 
161 Ibid., p. 89-90 
162 Ibid., p. 85. 
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humanos.163
 

Na caracterização do segundo elemento (processar e julgar), a jurisprudência do tribunal é 

escassa e um dos poucos esclarecimentos que foi apontado é que como regra os julgamentos das 

graves violações devem ser realizados perante a jurisdição comum e não perante a jurisdição 

militar. Em relação ao terceiro elemento (punição dos envolvidos), a Corte já exigiu que o 

houvesse o trânsito em julgado do processo (desde que observado as garantias do devido processo 

legal) e em outras situações esperava o início da execução penal, percebendo-se a oscilação de 

entendimento do tribunal.164
 

O dever de investigar, processar e punir não ficou isento de críticas. Uma delas é chamada 

de punitivização, que consiste na garantia de novos direitos para as vítimas das violações sem 

previsão explícita no Pacto de San José, que acaba flexibilizando os direitos dos acusados (esses 

com previsão expressa no tratado). 165 Esse tipo de reparação permitiria o afastamento dos direitos 

do indivíduo que possa sofrer uma sanção penal, gerando o entendimento de que numa colisão 

entre os direitos, prevaleceria os direitos das vítimas, mesmo sem contar nenhum dispositivo 

convencional reconhecendo essa prerrogativa, diferentemente dos sujeitos que serão processados 

por ter cometido os ilícitos, que contam com um estatuto do imputado normativamente 

garantido.166
 

A justificativa utilizada para essa postura é a imprescindibilidade de proteger as vítimas 

em virtude da gravidade dos crimes cometidos. A jurisprudência interamericana criou hipóteses 

excepcionais, em que nos casos de graves violações dos direitos humanos, as garantias do ne bis 

in idem, irretroatividade da lei penal, prescrição não podem ser aplicados, bem com o instituto da 

anistia. Para os críticos, tal entendimento permite a aplicação do princípio in atrocissima licet 

iudici iura transgredi (oriundo da Idade Média) para possibilitar que em nome dos direitos 

humanos, esses mesmos direitos sejam lesionados.167
 

Outra reflexão dirigida contra esse aspecto punitivista diz respeito a própria competência 
 
 

163 PARENTI, Paolo F. La inaplicabilidad de normas de prescripción en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. In: ELSNER, Gisela Elsner, AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel 

(coords). Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. Vol. 

1, 2010, p. 215-216. 
164 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

91-92. 
165 MALARINO, Ezequiel. Activismo judicial, punitivización y nacionalización. Tendencias antidemocráticas y 

antiliberales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. In: ELSNER, Gisela Elsner; AMBOS, Kai; 

MALARINO, Ezequiel (coords). Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho 

penal internacional. Vol. 1, 2010, p. 29. 
166 Ibid., p. 46. 
167 Ibid. 
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da Corte IDH, já que o tribunal não teria dentro das suas atribuições realizar o julgamento da 

prática de ilícitos penais, pois o Pacto de San José não coloca sob a jurisdição do tribunal 

interamericano a análise de crimes internacionais, podendo causar um prejuízo ao princípio do juiz 

natural.168
 

Por fim, a postura punitivista da jurisprudência interamericana poderia conduzir ao 

surgimento de um verdadeiro direito penal do inimigo, usando a figura do violador e de conceitos 

abrangentes, como crimes contra a humanidade e crimes baseados em costumes, para justificar a 

não aplicação das garantias convencionais aos acusados.169 Para não correr esse risco, em virtude 

dos princípios que possam entrar em conflito, é sensato que a fundamentação das sentenças 

interamericanas use no seus ônus argumentativo, para além dos seus próprios precedentes, a 

incidência da princípio da proporcionalidade, conferindo uma maior racionalidade jurídica aos 

seus julgamentos.170
 

A cessação do ilícito consiste em interromper o comportamento comissivo ou omissivo 

que deu origem a violação.171 Por fim, através das indenizações se tenta ressarcir financeiramente 

os danos sofridos, abrangendo os danos morais e materiais, possuindo caráter complementar 

(usada quando a restituição na íntegra for impossível ou insuficiente).172
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

168 BERNARDI, Bruno Boti. Justiça de transição e as leis de anistia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coords). Impacto das decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 427. 
169 LIMA, Raquel da Cruz. A emergência da responsabilidade criminal individual no Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos. Lua Nova, São Paulo, n. 86, p. 187-220, 2012 . 
170 ROCHA, Felipe José Nunes. Direitos Humanos e justiça de transição: Obstáculos para o cumprimento da 

sentença do caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 2017. 224 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
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171 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 114. 
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4 O CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA PELO 

BRASIL: NOÇÕES GERAIS E OS DESAFIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO 

 
No presente tópico será apresentado um panorama geral acerca do cumprimento das 

sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) pelo Brasil. Serão expostos 

os fundamentos de tal cumprimento, sua importância, a forma de implementação das reparações 

pecuniárias e não pecuniárias, bem como a necessidade de homologação pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) das decisões da Corte IDH. 

Abordará também a tarefa dos poderes públicos e os arranjos internos que se formaram 

para realizar o cumprimento dos julgamentos da Corte IDH no Brasil. Por fim, será apresentado 

um panorama geral do cumprimento por parte do Brasil das sentenças da Corte IDH. 

Inicialmente cabe esclarecer uma definição preliminar do que vem a ser cumprimento. O 

cumprimento pode ser entendido como a forma pela qual os Estados efetuam a sua intenção em 

cumprir uma decisão prolatada por um tribunal internacional. Desse modo, a análise do nível de 

cumprimento deve ser feita levando em consideração a quantidade de determinações que são 

implementadas no plano interno.173
 

 
4.1 DEVER DE CUMPRIR  AS DECISÕES DA CORTE IDH:  FUNDAMENTOS E 

IMPORTÂNCIA 

 
O dever de cumprir as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos encontra 

seu fundamento convencional previsto no Art. 68.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (CADH).174 O citado dispositivo estabelece que: “Os Estados Partes na Convenção 

comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes”. 

No que diz respeito ao Brasil, outro fundamento que pode ser apontado diz respeito a 

manifestação de vontade do Estado Brasileiro quando incorporou a CADH em seu ordenamento 

interno no ano de 1992 (Decreto 678), e também com o reconhecimento pelo País da jurisdição da 
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Figueiredo. Como os Estados cumprem suas condenações internacionais? As medidas de adequação institucional 

criadas pelo Brasil e México para dar cumprimento às sentenças da Corte IDH. In: MAUÉS, Antonio Moreira; 

MAGALHÃES, Breno Baía (orgs). O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 310. 
174 FRANCO, Thalita Leme. Efetividade das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: identificação dos marcos teóricos e análise da conduta do Estado brasileiro. 2014. 149 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, p. 38. 
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Corte IDH no ano de 1998 (Decreto Legislativo 89).175
 

Outro fundamento que pode ser apontado se encontra no princípio do Pacta Sunt 

Servanda.176 Segundo Valério Mazzuoli177 e Celso Albuquerque Mello178, é esse princípio que 

estabelece a obrigatoriedade dos tratados internacionais. O mencionado princípio se encontra 

positivado na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (CVDT) de 1969, em seu Art. 26, 

que estabelece o seguinte: “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 

de boa fé”. 

Quanto a importância em cumprir as decisões da Corte IDH, Bárbara Pincowsca Cardoso 

Campos destaca que a relevância desse tema se dá em razão de impactar na efetividade do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, na legitimidade da Corte e na sua autoridade.179
 

Outro ponto realçado pela citada autora é que se torna importante a implementação das 

decisões, haja vista que elas significam uma ação de justiça para as vítimas das violações ocorridas, 

proporcionando também melhorias no sistema de direitos humanos dos países que fazem parte do 

Sistema Interamericano.180
 

Deve-se enaltecer também que o descumprimento da sentença da Corte IDH gera uma 

nova responsabilização internacional do Estado.181 Desse modo, o Estado poderá ser duplamente 

responsabilizado, tanto pela violação que deu origem a sentença, bem como pelo inadimplemento 

da sentença da Corte.182
 

Em razão dos motivos acima expostos, se percebe que o Brasil tem o dever de cumprir as 

decisões da Corte IDH. Como observa Erika Maeoka, levando-se em consideração o princípio do 

acesso à justiça, a responsabilidade do Estado não se encerra com a emissão da sentença, sendo 

necessário que o Estado assegure os meios para seu cumprimento.183
 

 
 

175 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 155. 
176 RESENDE, Augusto César Leite de. A executividade das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Brasil. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 10, n. 2, 2013, p. 232-233. 
177 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 286. 
178 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2000. Vol. 1, p. 208. 
179 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

07. 
180 Ibid., p. 07 
181 RESENDE, Augusto César Leite de, op. cit., p. 227. 
182 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 995-996. 
183 MAEOKA, Erika. O acesso à justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.2009. 209 f. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade Estadual de 

Londrina, p. 170. 
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Assim, quando o Brasil realiza a implementação das sentenças da Corte IDH, conforme 

observa André de Carvalho Ramos, se encerra o ciclo que levou a responsabilização internacional 

do Estado por violação de Direitos Humanos.184
 

 
4.2 IMPLEMENTAÇÃO DAS REPARAÇÕES NÃO PECUNIÁRIAS 

 
 

A CADH é omissa em relação aos procedimentos que os Estados devem observar para 

implementar internamente as reparações de natureza não pecuniária que possam ser determinadas 

pela Corte IDH.185 Sobre o assunto, Thalita Leme Franco esclarece que a “Convenção deixa uma 

margem de discricionariedade aos Estados para que, de acordo com seus dispositivos internos, 

cumpram tais decisões”.186
 

Isso não significa dizer que as sentenças não sejam obrigatórias e vinculantes, apenas que 

os Estados vão escolher tão somente os procedimentos internos mais adequados para garantir o 

cumprimento e que sejam compatíveis com as suas obrigações internacionais. Ou seja, o dever de 

cumprir a sentença é inquestionável (inclusive em razão do disposto no Art. 68.1 da CADH), mas 

existe uma liberdade exclusivamente no que diz respeito a como essa sentença será cumprida (irão 

decidir apenas o método de implementação).187
 

Desse modo, os Estados-Partes da CADH terão autonomia para escolherem os meios para 

executarem internamente as reparações de caráter não pecuniário.188 Em relação ao modo como o 

Brasil, na prática, vem dando cumprimento nas decisões onde foi condenado será um assunto 

abordado em tópico posterior. 

Ponto que merece ser destacado é analisar se no direito brasileiro existem mecanismos 

normativos para forçar o cumprimento da parte não pecuniária estabelecida pela decisão 

interamericana. Mesmo não existindo no Brasil qualquer diploma legal que esclareça o 

procedimento aplicável para cumprir uma sentença internacional189, a doutrina vem apontando que 

seria possível  exigir judicialmente a implementação da sentença caso o Estado não atue 

 
184 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 379. 
185 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 159-160. 
186 FRANCO, Thalita Leme. Efetividade das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: identificação dos marcos teóricos e análise da conduta do Estado brasileiro. 2014. 149 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, p. 39. 
187 Ibid., p. 39. 
188 RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 357. 
189 PEREIRA, Taís Mariana Lima. O cumprimento das decisões da corte interamericana de direitos humanos pelo 

brasil. Espaço Jurídico: Journal of Law [EJJL], [S.l.], v. 14, n. 2, 2013, p. 328. 
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voluntariamente.190
 

Augusto César Leite de Resende191 e Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho192 apontam que as 

sentenças da Corte IDH podem ser consideradas como títulos executivos judiciais e embasarem a 

propositura de uma ação executiva perante o Poder Judiciário brasileiro, que seguiria nos casos 

das obrigações de fazer e não fazer, o estabelecido no Art. 461 do Código de Processo Civil (CPC) 

de 1973193, e nos casos das obrigações de entregar coisa, seria aplicável o Art. 461-A do CPC de 

1973.194
 

 
4.3 IMPLEMENTAÇÃO DAS REPARAÇÕES PECUNIÁRIAS 

 
 

No que tange as reparações pecuniárias, a CADH possui norma expressa acerca do modo 

como a sentença da Corte IDH poderá ser executada. Dispõe o Art. 68.2 do Pacto de San José da 

Costa Rica que: “A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser 

executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o 

Estado”. 

Cabe destacar que a implementação da reparação pecuniária deverá, como regra, ser 

espontaneamente cumprida pelo Brasil. Segundo Augusto César Leite de Resende, ocorrendo 

inadimplemento, é possível o ajuizamento de ação judicial, exigindo o cumprimento da decisão.195 

No caso do direito brasileiro, o procedimento judicial de execução de sentenças contra o 

Estado se encontra previsto no Art. 100 da Constituição Federal de 1988 e nos Arts. 534 e 535 do 

Novo CPC (Lei 13.105/2015). A autoridade judicial competente para processar tal feito será a 

Justiça Federal, conforme estabelece o Art. 109, I da Constituição de 1988.196
 

Ponto que gerou debate doutrinário é a necessidade da submissão do pagamento das 

indenizações ao regime dos precatórios. É através desse, que o Estado efetua o pagamento de 

 

190 MAEOKA, Erika. O acesso à justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.2009. 209 f. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade Estadual de 

Londrina, p. 176 
191 RESENDE, Augusto César Leite de. A executividade das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Brasil. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 10, n. 2, 2013, p. 235. 
192 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar, Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 173-176. 
193 No Novo CPC (Lei 13.105/2015), o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou não fazer, vem previsto nos Arts. 536 e 537. 
194 No Novo CPC, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, vem 

previsto no Art. 538. 
195 RESENDE, Augusto César Leite de, op. cit., p. 233. 
196 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

60. 
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decisões judiciais que estabeleçam o pagamento de alguma quantia em dinheiro.197 Portanto, se 

houver o recurso ao Poder Judiciário para forçar ao pagamento de alguma indenização determinada 

pelo Corte IDH, a questão que surge é quanto a compatibilidade do mecanismo existente no direito 

brasileiro para fazer a implementação da decisão. 

Em razão da morosidade existente para o pagamento dos precatórios, a resolução do 

processo executivo poderá ser lenta, sendo possível gerar inclusive uma nova responsabilização 

do Brasil, caso o pagamento não seja efetuado no prazo indicado pela sentença da Corte.198
 

Surge a alternativa analisada por Rodrigo de Almeida Leite de “ser criado um mecanismo 

administrativo de pagamento dessas reparações, devido à morosidade da ordem dos 

precatórios”.199 Complementando essa proposta, existe a alternativa defendida por Antônio Pádua, 

que entende ser possível “a criação de um órgão executivo completamente autônomo, apto a dar 

efeito a toda e qualquer indenização e obrigação cível”.200
 

Outra proposta para compatibilizar o regime dos precatórios com o pagamento forçado das 

sentenças da Corte IDH seria a equiparação destas ao regime das obrigações de natureza alimentar, 

o que geraria uma ordem preferencial em seu adimplemento.201
 

No tópico relativo a análise dos arranjos internos realizados para o cumprimento das 

sentenças da Corte IDH, será detalhado o Projeto de Lei existente no Brasil sobre esse assunto, 

bem como atualmente o Brasil vem realizando o pagamento das citadas indenizações nos casos 

onde foi condenado. 

 
4.4 NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DAS SENTENÇAS INTERAMERICANAS PELO 

STJ 

 
Outro ponto a ser examinado é a necessidade ou não das sentenças da Corte IDH serem 

submetidas ao procedimento de homologação de sentença estrangeira perante o STJ, para que 

possam ser cumpridas pelo Estado brasileiro. 

A competência da atuação do STJ vem estabelecida no Art. 105, I, alínea i da Constituição 
 

 

197 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 567-576. 
198 MAEOKA, Erika. O acesso à justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.2009. 209 f. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade Estadual de 

Londrina, p. 174 
199 LEITE, Rodrigo Almeida de. As Sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Execução no 

Brasil. Revista Direito e Liberdade. Mossoró, Rio Grande do Norte, vol. 08, n. 1 (4), 2006, p. 455. 
200 PÁDUA, Antônio de Maia e. Supervisão e cumprimento das sentenças interamericanas. Cuestiones 

Constitucionales, n. 15, julio-diciembre. México, 2006, p. 192. 
201 LEITE, Rodrigo Almeida de, op. cit., p. 442-443. 
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Federal de 1988. Para resolver essa questão da obrigatoriedade ou não da homologação das 

sentenças da Corte IDH, a doutrina vem utilizando o critério de distinguir sentença internacional 

e sentença estrangeira. 

Segundo Janice Cláudia Freire Sant’ana, sentença estrangeira pode ser entendida como 

“uma decisão proferida por autoridade judiciária ou órgão público similar, dentro dos critérios 

jurisdicionais determinados pelo ordenamento jurídico do Estado de onde provenha, que produzirá 

seus efeitos em um outro Estado”.202 Percebe-se, do conceito apresentado, que as sentenças da 

Corte IDH não se encaixam no mesmo e, portanto, não seria necessário a submissão ao 

procedimento de homologação de sentença estrangeira. 

Já sentença internacional, segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, são “proferidas por 

tribunais internacionais que não se vinculam à soberania de nenhum Estado, tendo, pelo contrário, 

jurisdição sobre o próprio Estado”.203 Desse modo, as decisões exaradas pela Corte IDH se 

subsumem ao presente conceito, já que se trata de órgão internacional, criado por tratado.204
 

Além da questão conceitual, outro motivo para que não haja a submissão ao procedimento 

homologatório diz respeito ao seu objetivo. Segundo explica Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho, 

como as sentenças estrangeiras tem procedência de outros Estados que possam apresentar 

ordenamentos jurídicos peculiares, para que essas decisões tenham efeito no Brasil, a homologação 

é exigida, para se verificar eventual incompatibilidade com o direito brasileiro.205
 

Já no caso das sentenças internacionais, continua Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho, como 

a decisão se baseia em convenções internacionais (CADH) já incorporadas ao direito brasileiro, a 

verificação de compatibilidade com o ordenamento interno já foi previamente exercida, no 

momento de ser internalizada ao direito brasileiro.206
 

Portanto, desnecessário é a submissão das sentenças da Corte IDH ao procedimento de 

homologação de sentença estrangeira. 

 
4.5 OS ARRANJOS INTERNOS FORMADOS NO BRASIL PARA CUMPRIR COM AS 

SENTENÇAS INTERAMERICANAS 

 
 

202 SANT'ANA, Janice Cláudia Freire. O Brasil e a execução de sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. 

Programa de Pós-Graduação em Direito, p. 127. 
203 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 993. 
204 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 353. 
205 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p.90. 
206 Ibid., p. 90. 
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Como mencionado, no Brasil, não há uma legislação específica que estabeleça os 

mecanismos internos de implementação das decisões advindas da Corte IDH. Desse modo, 

ocorreu, segundo Bárbara Pincowsca Cardoso Campos, a formação de arranjos institucionais 

voluntários entre diversos atores envolvidos na implementação da sentença.207
 

Continua a autora comentado que, em cada caso concreto, ocorreu a formação de um 

arranjo institucional e normativo distinto208. Tal fato ocorre em virtude da variedade de reparações 

que podem ser ordenadas por parte da Corte IDH, que pode gerar o envolvimento dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como contar com a participação dos diversos entes 

federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). 

Especificamente no caso do Brasil, estudo coordenado por Oscar Vilhena Vieira detalha 

como se formou essa divisão de tarefas no cumprimento das sentenças da Corte IDH. A tarefa, 

segundo o citado estudo recaiu, principalmente, em três órgãos públicos federais: O Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e a Advocacia-Geral da 

União (AGU).209
 

Um ponto que é destacado pelo estudo é a questão do pagamento das reparações 

pecuniárias as vítimas. Nesse caso, o Estado brasileiro (desde 2004), procedeu no sentido de 

destinar uma dotação orçamentaria específica para pagar as indenizações que possam ser 

determinadas em virtude do reconhecimento de infração de algum tratado internacional.210
 

Com a adoção de tal postura, nos quatro casos concretos onde a Corte IDH determinou o 

pagamento de indenizações por parte do Estado brasileiro, houve a edição de um Decreto 

Presidencial, viabilizando o pagamento das mesmas.211Outra iniciativa para a formação de um 

arranjo institucional interno se deu com a edição do Decreto 4.433, de 18 de outubro de 2002, com 

a criação, no âmbito da Secretária de Direitos Humanos, da Comissão de Tutela de Direitos 

Humanos, que teria por incumbência realizar as medidas pertinentes para conferir a plena 

aplicação da CADH, gerenciar a dotação orçamentária que fosse reservada à implementação do 

Decreto e efetivar o diálogo, tanto com os órgãos domésticos (União, Estados, Municípios e DF), 

como com os órgãos do SIDH no que tange a efetivação do Decreto. 

 
 

207 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

59. 
208 Ibid. 
209 VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). Implementação das Recomendações e Decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: institucionalização e política. São Paulo: Direito GV, 2013, p. 

19. 
210 Ibid., p. 23 
211 Cf. Decretos n° 6.185/2007, 7.158/2010, 7.307/2010 e 7.256/2010. 
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Com a edição da Medida Provisória 768 de 02 de fevereiro de 2017, a SDH foi extinta, 

sendo transformada em Ministério dos Direitos Humanos. A Lei 13.502, de 01 de novembro de 

2017 trouxe a estruturação do novo ministério e o Decreto 9.122, de 09 de agosto de 2017 

especificou as áreas de atuação do citado Ministério. Com essas modificações, a responsabilidade 

de atuar nos temas relativos à implementação das sentenças da Corte IDH cabe a Secretaria 

Nacional de Cidadania.212
 

Bárbara Pincowsca Cardoso Campos esclarece como a atuação de cada um dos órgãos 

citados acima ocorre nesse arranjo informal de implementação das sentenças. O MRE fica 

responsável de receber as comunicações advindas da Corte IDH, já a SDH tem o papel de atuar 

como interlocutora com os outros órgãos do governo, e a AGU articulando mais perante o Poder 

Judiciário.213
 

Merece menção a criação, no ano de 2010, por parte do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), do programa “Justiça Plena”. O citado programa, segundo seu sítio eletrônico, “monitora e 

dá transparência ao andamento de processos de grande repercussão social”.214 O programa 

monitora casos indicados pelos seus participantes e investiga o seu andamento processual e 

possíveis delongas em sua tramitação. 

Em relação a implementação das decisões da Corte IDH, o programa “Justiça Plena” pode 

colaborar com esse tema, pois entre seus participantes se encontra a SDH “que passou a solicitar 

o acompanhamento das ações que, em razão do seu trâmite demorado, levaram ou poderiam levar 

a sanções pela Comissão ou pela Corte IDH”.215 Portanto, a existência deste programa pode 

colaborar com uma maior fiscalização e permitir um acompanhamento por parte dos interessados 

na implementação das medidas determinadas pela Corte IDH. 

Juliana Corbacho Neves dos Santos aponta que no ano de 2006 foi celebrado um Acordo 

de Cooperação Técnica entre o Ministério da Justiça, a SDH e o CNJ216, que possuía como objetivo 

 

212 Art. 10 do Decreto 9.122/2017: “À Secretaria Nacional de Cidadania compete: VI - articular-se com os demais 

órgãos da administração pública federal na definição da posição do Estado brasileiro relativas a petições e casos 

em trâmite no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, respeitadas as competências dos demais órgãos, 

atuar no cumprimento de suas decisões; VII - elaborar relatórios e informes em cumprimento aos compromissos 

decorrentes da assinatura de tratados internacionais pelo Estado brasileiro”. 
213 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

66. 
214 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Programa Justiça Plena. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-plena>. Acesso em: 23 jan. 2018. 
215 VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). Implementação das Recomendações e Decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: institucionalização e política. São Paulo: Direito GV, 2013 25- 

26. 
216 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/63563-conselho-assina-acordos-sobre-direitos-humanos-e- 

renajud>. Acesso em: 23 Jan. 2018 . 
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“promover uma articulação entre esses órgãos para dar maior celeridade à tramitação de casos no 

Poder Judiciário, relacionados  a processos  que se encontrem sob o exame de órgãos 

internacionais”.217
 

No que diz respeito a tramitação de Projetos de Lei (PL) que tenham por objeto específico 

tratar a respeito do cumprimento das decisões da Corte IDH, atualmente em tramitação se aponta 

a existência do Projeto de Lei do Senado (PLS) 220/2016 de autoria do Senador Randolfe 

Rodrigues.218O conteúdo desse PLS e como o mesmo poderá colaborar para a implementação 

interna das decisões da Corte que envolvam o Brasil serão abordados em outra parte da dissertação. 

Portanto, os arranjos institucionais feitos para implementar as sentenças da Corte IDH 

foram fruto de uma interlocução informal feita pelos próprios órgãos, sendo construída com base 

nas suas atribuições anteriormente existentes.219
 

 
4.6 O PAPEL DOS PODERES PÚBLICOS BRASILEIROS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

SENTENÇAS INTERAMERICANAS 

 
Analisar o papel que os Poderes Públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário) possuem na 

implementação das decisões provenientes da Corte IDH é relevante, haja vista que dependendo do 

tipo de reparação determinada, a responsabilidade pela sua execução internamente pode recair 

sobre qualquer um dos citados poderes (podendo haver a participação do Ministério Público).220
 

 
4.6.1 O papel do Poder Executivo 

 
 

A atuação do Poder Executivo, segundo aponta André de Carvalho Ramos, ocorrerá nas 

seguintes situações: elaborar atos administrativos, apresentar projetos de lei, realizar o pagamento 

de indenizações, entre outros. O autor elenca também possibilidade do uso da Medida Provisória 

como um instrumento capaz de ajudar na implementação da decisão, desde que preenchido os 

requisitos constitucionais que autorizam a edição da mesma.221
 

 

217 SANTOS, Juliana Corbacho Neves dos. A execução das decisões emanadas da Corte interamericana de direitos 

humanos e do sistema jurídico brasileiro e seus efeitos. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, 

Brasília, v. 8, n. 1, p. 287. 
218 Registra-se a existência do PL n° 3.214/2000, do PLS 420/2009 e do PL nº 4.667/2004 mas todos foram 

arquivados. Esses são os projetos que chegaram ao nosso conhecimento durante a elaboração da dissertação. 
219 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). Implementação das Recomendações e Decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: institucionalização e política. São Paulo: Direito GV, 2013, p. 

18-19. 
220 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 377-379. 
221 Ibid., p. 380. 
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Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho apresenta um rol exemplificativo de algumas medidas 

que podem ser implementadas  pelo Poder Executivo:  afirmar  o reconhecimento da sua 

responsabilidade, instituir uma data para realização de homenagens as vítimas, realização de 

cerimônias, entre outras.222
 

Desse modo, o dever do Poder Executivo consiste em agir espontaneamente dentro da sua 

esfera de competência, com fundamento na sentença interamericana. A sua atuação irá variar de 

acordo com o que for estabelecido no julgamento, podendo se concretizar dos mais diversos 

modos.223
 

 
4.6.2 O papel do Poder Legislativo 

 
 

A principal tarefa do Poder Legislativo se dá na atribuição de realizar a adequação do 

direito interno ao disposto na sentença da Corte IDH. Dessa forma, de acordo com Rodrigo 

Meirelles Gaspar Coelho, a atuação legislativa ocorrerá principalmente na alteração ou revogação 

de determinada norma, ou então, na elaboração das regras necessárias para o cumprimento da 

sentença (Ex.: Elaboração de uma lei de implementação).224
 

Conforme observa Viviana Krsticevic, uma das colaborações que o Poder Legislativo pode 

dar é justamente através de leis que prevejam os órgãos, competências, mecanismos e 

procedimentos que fomentem, coordenem e guiem a implementação das decisões de órgãos 

internacionais de direitos humanos pelas autoridades internas.225
 

O papel do Poder Legislativo, portanto, consiste em não elaborar normas que violem o 

conteúdo de um tratado internacional, bem como editar as regras necessárias a implementação dos 

deveres internacionalmente assumidos pelo Estado.226
 

 
4.6.3 O papel do Poder Judiciário 

 
 

Conforme elucida André de Carvalho  Ramos, a atuação  do Poder Judiciário  na 

implementação das decisões da Corte IDH ocorrerá nos casos em que os demais poderes forem 

 
 

222 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p.161. 
223 Ibid. 
224 Ibid., p. 163. 
225 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Aportes para los procesos legislativos, Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL, 2009, p. 20 

(tradução nossa). 
226 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar, op. cit., p. 162. 
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omissos no cumprimento de suas atribuições. Assim, a vítima (ou seus representantes) e o 

Ministério Público poderão acionar o Poder Judiciário brasileiro, caso o Poder Executivo ou 

Legislativo não atuem.227
 

Aponta-se como fundamento para o recurso ao Poder Judiciário brasileiro o princípio 

constitucional do acesso à justiça228, previsto no Art. 5°, XXXV da Constituição Federal de 1988, 

que estabelece: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Em razão do disposto no Art. 109 da Constituição Federal, a atuação judicial ficaria na 

incumbência da Justiça Federal (em regra, a vara federal de 1ª Instância que se localize mais 

próxima à residência da vítima).229
 

Antônio de Maia e Pádua apresenta como instrumentos judiciais viáveis de serem 

utilizados o Mandado de Segurança, o Habeas Corpus e as ações aptas a tutelarem os direitos 

difusos e coletivos, onde a sentença interamericana serviria como matéria probatória, 

viabilizando o pronunciamento judicial para alcançar a tutela do bem jurídico reconhecido 

internacionalmente.230
 

Como já foi abordado anteriormente, a regra é que o cumprimento das sentenças 

interamericanas se dá de forma voluntária por parte do Estado. O cumprimento forçado, pela 

via judicial, garante um mecanismo adicional para efetivação dos julgamentos proferidos pela 

Corte IDH. 

Mesmo que as sentenças da Corte IDH não estejam explicitamente previstas no rol dos 

títulos executivos elencados pelo Art. 515 do Novo CPC, a natureza constitucional (ou 

supralegal, para o STF) da CADH permite que esse elenco dos documentos aptos a embasar um 

processo executivo seja ampliado, viabilizando assim a satisfação da demanda, reiterando que 

a competência para processar e julgar a demanda executiva cabe a Justiça Federal, em razão do 

disposto no Art. 109 da CF.231
 

 
4.6.4 A atuação do Ministério Público 

 
 

Quanto ao Ministério Público (MP) e sua atuação na implementação das decisões da 

 
227 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 383. 
228 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p.173. 
229 Ibid., p. 174. 
230 PÁDUA, Antônio de Maia e. Supervisão e cumprimento das sentenças interamericanas. Cuestiones 

Constitucionales, n. 15, julio-diciembre. México, 2006, p. 190. 
231 RESENDE, Augusto César Leite de. A executividade das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no Brasil. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 10, n. 2, 2013, p. 233-235. 
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Corte IDH no Brasil, possui a instituição papel relevante. A atuação do MP pode ser 

fundamentada, de um modo geral, no Art. 127 da Constituição de 1988. O citado dispositivo 

prescreve: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”. 

Segundo André de Carvalho Ramos, o MP poderá atuar judicial e extrajudicialmente, 

para buscar o cumprimento por acaso negado da sentença da Corte IDH. O autor cita alguns 

instrumentos que podem ser utilizados pela instituição: Ação Civil Pública, Ação Penal Pública, 

Ação de Improbidade Administrativa, suscitar o Incidente de deslocamento de competência, 

entre outros232. 

Antônio de Maia e Pádua sugere como instrumento viável de ser utilizado por parte do 

MP a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Interventiva. Em sua opinião, sendo o caso 

de um Estado ou o Distrito-Federal ser o responsável pela execução da decisão da Corte IDH e 

havendo inércia dos mesmos, o Procurador-Geral da República, poderia usar a ADI 

Interventiva, tendo como fundamento, o Art. 34, VII, alínea b da Constituição de 1988.233
 

 
4.7 AS TAREFAS DAS ENTIDADES FEDERATIVAS BRASILEIRAS EM RELAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇAS INTERAMERICANAS 

 
O Brasil, conforme se percebe do Art. 1° da Constituição/1988, adota como forma de 

Estado a Federação. São entidades federativas brasileiras: a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios. 

No que tange ao tema da implementação das decisões da Corte IDH, é importante 

esclarecer que essa estrutura federativa existente no Brasil pode ser um fator relevante. Isso se 

dá em razão das distintas modalidades de reparação que podem ser determinadas pela Corte e 

qual ente deve ter a tarefa de dar cumprimento as mesmas. 

Na CADH, é pertinente citar a esse respeito, os Art. 28.1234 e 28.2235. Do ponto de vista 

 

232 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 388. 
233 PÁDUA, Antônio de Maia e. Supervisão e cumprimento das sentenças interamericanas. Cuestiones 

Constitucionales, n. 15, julio-diciembre. México, 2006, p. 189. 
234 “Quando se tratar de um Estado Parte constituído como Estado federal, o governo nacional do aludido Estado 

Parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce 

competência legislativa e judicial”. 
235 “No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes 

da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com a sua 

constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as 

disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção”. 
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interno, cabe a União, em razão do estabelecido no Art. 21, I da Constituição Federal/1988, o 

encargo de representar a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Cabe 

menção também ao Art. 84, VIII da Carta Magna, que confere ao Presidente da República o 

poder de celebrar tratados internacionais. 

Embora a União atue de forma mais proeminente na fase de cumprimento das sentenças 

da Corte IDH, esse fato não elimina a necessidade de um constante diálogo com os Estados, 

Municípios e Distrito Federal, em virtude de suas respectivas competências.236Dependendo da 

reparação ordenada pela Corte, a participação dos Estados, Municípios e Distrito Federal pode 

ser relevante em razão da repartição de competências constitucionalmente estabelecida. 

Bárbara Pincowsca Cardoso Campos considera que o processo de implementação acaba 

estando sujeito a uma interlocução e capacidade de negociação dos órgãos federais (sobretudo a 

SDH que assumiu essa tarefa de articulação). Desse modo, o sucesso, segundo a opinião da autora, 

acaba dependendo de fatores políticos237. 

Importante esclarecer, conforme mostra Fernando G. Jayme, que a Corte IDH entende que 

o Art. 28 da CADH não pode ser alegado como excludente de responsabilidade internacional do 

Estado, deixando o mesmo de desempenhar suas obrigações internacionais238. Tal entendimento 

pode ser corroborado pelo disposto no Art. 27 da CVDT de 1969, que dispõe: “Uma parte não 

pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um 

tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46”. 

Para que não haja mais essa dependência política, variando de acordo com a boa vontade 

do gestor público local, uma alternativa poderia ser a que foi apresentada pelo Deputado Federal 

Orlando Fantazzini ao Projeto de Lei 4.667/2004, que previa a criação de um órgão especifico 

para acompanhar a implementação de decisões de órgãos internacionais determinadas por tratados 

ratificados pelo Brasil (Ex.: Corte IDH). A proposta do Deputado Fantazzin estabelecia que em se 

tratando de obrigação de fazer, o citado órgão comunicaria os entes competentes para apresentar 

um plano de cumprimento da decisão (fixava um prazo de 20 dias para apresentação do plano). O 

 

 

 

 
236 SANT'ANA, Janice Cláudia Freire. O Brasil e a execução de sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. 

Programa de Pós-Graduação em Direito, p. 125. 
237 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 

interamericana de direitos humanos: reflexões sobre o dever de investigar, processar e punir e os casos 

brasileiros. 2014. viii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 

75. 
238 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos humanos. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 180. 
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mesmo mecanismo seria aplicado em caso de medida judicial, policial ou do Ministério Público.239 

Ao final, a proposta não foi aprovada. 

No estudo realizado por Juliana Corbacho Neves dos Santos, a autora comenta que na 

Argentina, alguns Projetos de Lei estabeleceram que no caso da violação de direitos humanos ter 

sido atribuída a um província, a mesma seria comunicada pelo governo federal para cumprir a 

sentença em determinado prazo. Caso esse prazo não seja cumprido, o governo federal executará 

a sentença da Corte e posteriormente averiguaria a omissão da unidade federada.240
 

 
4.8 ASPECTOS GERAIS SOBRE O CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS DA CORTE IDH 

QUE CONDENARAM O BRASIL E OS SEUS OBSTÁCULOS 

 
4.8.1 Caso Damião Ximenes Lopes 

 
 

A Comissão Interamericana enviou a demanda a Corte Interamericana em 01 de outubro 

de 2004, originada de uma denúncia encaminhada a Comissão em 29 de novembro de 1999. O 

julgamento versou sobre as violações dos direitos à vida, integridade pessoal, garantais judiciais e 

proteção judicial de Damião Ximenes Lopes, em razão do tratamento desumano e degradante 

sofrido pelo mesmo que ocasionou a sua morte241 e da morosidade nas investigações das violações 

ocorridas no caso.242
 

No presente caso, conforme se pode observar dos pontos resolutivos 6 ao 8 da sentença de 

mérito, reparações e custas, proferida em 04 de Julho de 2006, o Brasil foi condenado ao 

pagamento de medidas pecuniárias (indenização por dano material, por dano imaterial e despesas 

 

239 Cf. KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos, Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL, 

2009, p. 65-70. 
240 SANTOS, Juliana Corbacho Neves dos. A execução das decisões emanadas da Corte interamericana de direitos 

humanos e do sistema jurídico brasileiro e seus efeitos. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, 

Brasília, v. 8, n. 1, p. 291-292. 
241 “Em 4 de outubro de 1999, aproximadamente às 9h, a mãe do senhor Damião Ximenes Lopes chegou à Casa 

de Repouso Guararapes para visitá-lo e o encontrou sangrando, com hematomas, com a roupa rasgada, sujo e 

cheirando a excremento, com as mãos amarradas para trás, com dificuldade para respirar, agonizante e gritando e 

pedindo socorro à polícia. O senhor Damião Ximenes Lopes faleceu em 4 de outubro de 1999, às 11h30, na Casa 

de Repouso Guararapes, em circunstâncias violentas, aproximadamente duas horas depois de haver sido medicado 

pelo Diretor Clínico do hospital, sem ser assistido por médico algum no momento de sua morte, já que a unidade 

pública de saúde em que se encontrava internado para receber cuidados psiquiátricos não dispunha de nenhum 

médico naquele momento” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes 

VS Brasil. Sentença de 04 de Julho de 2006, Série C, n. 149. Mérito, Reparações e Custas, §§ 112.9 e 112.11). 
242 “A demora do processo se deveu unicamente à conduta das autoridades judiciais. Em 27 de março de 2000, o 

Ministério Público apresentou a denúncia penal contra os supostos responsáveis pelos fatos e, transcorridos mais 

de seis anos do início do processo, ainda não se proferiu sentença de primeira instância” (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes VS Brasil. Sentença de 04 de Julho de 

2006, Série C, n. 149. Mérito, Reparações e Custas, § 199). 
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relativas as custas processuais). Também houve a condenação do Estado brasileiro em medidas 

não pecuniárias (publicação da sentença, realizar o dever de investigar, processar e punir os 

responsáveis pela violação ocorrida no caso e continuar desenvolvendo políticas públicas na área 

de saúde mental).243
 

Conforme consta no sitio eletrônico da Corte IDH, já foram realizadas três supervisões de 

sentenças pelo tribunal para averiguar como o Brasil realizou a implementação das medidas acima 

apontadas. Pode-se observar da leitura das mencionadas supervisões que a Corte IDH considerou 

que o Brasil cumpriu as condenações relativas ao pagamento das medidas pecuniárias e que 

também cumpriu a medida não pecuniária de publicação da sentença.244
 

A publicação da sentença ocorreu nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2007 no Diário Oficial 

da União e no Jornal do Brasil.245 O pagamento da indenização foi veiculado com a publicação do 

Decreto 6.185, de 13 de Agosto de 2007 e os depósitos bancários foram efetuados pelo Brasil em 

17 de Agosto de 2007.246
 

Já em relação as medidas não pecuniárias relativas ao dever de investigar processar e punir, 

bem como a continuação do desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde mental, em 

sua última supervisão, a Corte entendeu por continuar aberto o procedimento de supervisão.247
 

A mais recente resolução de cumprimento editada pela Corte IDH relativa ao Caso Damião 

Ximenes foi proferida em 17 de maio de 2010, conforme consta no sítio eletrônico da Corte IDH. 

Dois pontos resolutivos da sentença foram parcialmente cumpridos, como já foi apontado nesse 

trabalho: 01) O dever de investigar, processar e punir os responsáveis pelas violações; 02) 

Desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde mental. 

Quanto ao primeiro ponto, a primeira sentença penal condenatória proferida pelo Poder 

Judiciário brasileiro foi emitida em 29 de junho de 2009. Só que contra tal decisão foram 

interpostos recursos perante o TJCE e tal situação foi considerada pela Corte IDH, pois não tinha 

ocorrido o trânsito em julgado, determinando que o Brasil no próximo relatório a ser enviado ao 

 

 

243 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes VS Brasil. Sentença 

de 04 de Julho de 2006, Série C, n. 149. Mérito, Reparações e Custas, p. 84. 
244 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes VS Brasil. Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 

2008, p. 9 (tradução nossa). 
245 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes VS Brasil. Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 

2008, p. 5 (tradução nossa). 
246 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes VS Brasil. Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 

2008, p. 8 (tradução nossa). 
247 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes VS Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Maio de 2010. 
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Tribunal apresentasse esclarecimentos pormenorizados e atualizados sobre o trâmite da citada 

Ação Penal. 

Consultando o sítio eletrônico do TJCE, um dos recursos apresentados e que estão 

relacionados com o presente caso foi julgado em 27 de novembro de 2012. O resultado foi a 

reforma da decisão de primeira instância, que tinha condenado os réus pelo crime de maus tratos, 

qualificado pelo resultado morte, desclassificando para o delito de maus tratos simples e, em razão 

da desclassificação, se reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva (e consequentemente da 

extinção da punibilidade). 

O ponto que merece reflexão é como essa decisão será analisada pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. Como foi mencionado nesta dissertação, o critério geral adotado pela 

jurisprudência interamericana em matéria de prescrição penal é de reconhecer o afastamento da 

mesma em casos de graves violações de Direitos Humanos. Também já foi comentado no presente 

trabalho que a Corte IDH não elaborou uma definição do que vem a ser grave violação de Direitos 

Humanos, apenas apresentando alguns exemplos que podem ser encontrados em diversos julgados 

do Tribunal. 

Os crimes que são apontados nesses precedentes são: 01) Tortura; 02) Desaparecimento 

Forçado de Pessoas; 03) Execuções Sumárias. Dessa lista, o que mais interessa ao Caso Damião 

Ximenes é a tortura, pois o contexto em que as violações ocorreram levaram ao Brasil reconhecer 

sua responsabilidade internacional pela inobservância ao Art. 5 da CADH (com ênfase nos §§ 1 e 

2), que estabelece a proibição de tratamento desumano e degradante, bem como a proibição de 

tortura. O citado dispositivo garante também a integridade física, psíquica e moral a todas as 

pessoas. 

Interessante é observar que em nenhuma parte da sentença a Corte IDH tece considerações 

sobre a possibilidade (ou não) da aplicação da prescrição no Caso Damião Ximenes, diferente do 

que ocorre em outros julgamentos envolvendo graves violações de Direitos Humanos, em que o 

tribunal geralmente se pronuncia sobre essa questão. 

Desse modo, os principais desafios que podem ser apontados na implementação desse 

ponto resolutivo da sentença é saber como a Corte IDH irá se posicionar sobre a incidência da 

prescrição no presente caso. Outro desafio também diz respeito aos fatores jurídicos, haja vista que 

o principal argumento utilizado pelo TJCE para desclassificar o delito e como consequência 

reconhecer a prescrição foi a falta de provas que demonstrassem a existência de nexo causal entre 

a conduta dos condenados e o resultado produzido. Faltou, por parte do TJCE, atentar para todo o 

acervo probatório produzido na sentença da Corte IDH (o julgamento do TJCE foi proferido depois 

da decisão  interamericana),  que em diversos  trechos  fica  comprovado  que a morte de Damião 
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Ximenes Lopes foi causada em razão dos maus tratos que o mesmo recebeu durante o período que 

estava internado na clínica de Repouso Guararapes. 

Quanto ao ponto resolutivo relacionado ao dever de continuar desenvolvendo políticas 

públicas na área de saúde mental, algumas mudanças foram verificadas no setor, antes da Corte 

IDH proferir sua sentença  final: 01) Edição da Lei  10.216/2001;  02) Desativação  e 

descredenciamento da clínica Guararapes; 03) Criação, no Munícipio de Sobral (local onde 

ocorreram os fatos) de um centro de saúde denominado Damião Ximenes Lopes. O principal 

impacto trazido pelo Caso Damião Ximenes foi estimular o movimento pela reforma psiquiátrica 

e mudança no modelo manicomial vivenciado no Brasil. 

Na mais recente supervisão de cumprimento feita pela Corte IDH, o Brasil apresentou 

uma série de medidas na tentativa de comprovar seus esforços para implementação desse ponto 

resolutivo. Apesar da Corte IDH ter valorado positivamente as iniciativas brasileiras, considerou 

as mesmas insuficientes, pois não especificaram alguns pontos considerados essenciais pela Corte 

IDH (sobretudo aqueles realizados após a sentença), como por exemplo: 01) O assunto ministrado 

e o período de duração dos cursos de capacitação em saúde mental; 02) A quantidade de cursos 

realizados após a sentença; 03) Quantidade de profissionais que trabalham em instituições 

semelhantes a clínica Guararapes e que foram beneficiados pelos cursos. 

Assim, os demais empecilhos vislumbrados no cumprimento desse ponto resolutivo dizem 

respeito a falta de informações por parte das autoridades brasileiras, do fator orçamentário (que 

existe para concretizar qualquer política pública) e o fator institucional (articulação entre os entes 

federativos, pois a saúde é um assunto de competência comum de todos eles). 

 
4.8.2 Caso Escher e outros 

 
 

O trâmite do caso se iniciou perante a Comissão Interamericana em 26 de dezembro de 

2000 e foi enviado para a Corte Interamericana em 20 de dezembro de 2007. O Brasil estava sendo 

responsabilizado pelo descumprimento dos seguintes direitos: garantias judiciais, proteção judicial 

e liberdade de associação, em virtude da interceptação e monitoramento ilegal das comunicações 

de integrantes de associações ligadas ao MST e sua posterior divulgação na imprensa.248
 

 

248 “No dia 5 de maio de 1999, o major Waldir Copetti Neves, Chefe do Grupo Águiada Polícia Militar do Paraná, 

apresentou à Vara Única de Loanda um pedido de interceptação e monitoramento de linha telefônica, instalada na 

sede da COANA, ‘em virtude das fortes evidências de estar sendo utilizada pela liderança do MST para práticas 

delituosas’. A juíza Elisabeth Khater, titular da Vara de Loanda, autorizou o pedido de interceptação telefônica 

através de uma simples anotação na margem da petição, na qual escreveu ‘R[ecebido] e A[nalisado]. Defiro. 

Oficie-se. Em 05.05.99’. A juíza não notificou o Ministério Público da decisão adotada. Em 7 de junho de 1999, 

à noite, fragmentos dos diálogos gravados foram reproduzidos no Jornal Nacional, um dos telejornais de alcance 
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Nesta sentença, conforme estabelecido nos pontos resolutivos 07 a 10 da sentença de 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, prolatada em 06 de Julho de 2009, o Brasil 

foi condenado a fazer o pagamento de indenização por danos imateriais e também efetuar a 

restituição relativa a despesa com custas e gastos. Também foi determinado a publicação da 

sentença e a realização de investigação acerca dos eventos que geraram as violações.249
 

Atualmente consta no portal eletrônico da CIDH que foram realizadas duas supervisões de 

cumprimento por parte da Corte IDH em relação a presente sentença. A primeira analisou apenas 

a questão relacionada a publicação da sentença, haja vista que, em 15 de Janeiro de 2010 o Brasil 

formulou uma consulta ao Tribunal que dizia respeito ao cumprimento do dever de publicar a 

sentença. A Corte entendeu pela possibilidade de diminuir os trechos da sentença que seriam 

publicados.250
 

Na supervisão realizada em 19 de Junho de 2012, a Corte considerou que em relação ao 

pagamento dos montantes fixados na sentença e a obrigação de publicar a sentença o Estado 

brasileiro deu cumprimento as mesmas. O pagamento dos montantes foi autorizado pelo Decreto 

7.158, de 20 de Abril 2010 e a sentença foi publicada no Diário Oficial, nos jornais O Globo e 

Correio Paranaense e nos endereços eletrônicos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, da Procuradoria Geral de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.251
 

Em relação ao dever de investigar os eventos que geraram a violação, o Brasil apresentou 

a justificativa que tal obrigação não poderia ser realizada, em razão dos fatos estarem acobertados 

pelo instituto da prescrição. A SDH chegou a consultar o MP do Paraná sobre a possibilidade da 

abertura de investigação, mesmo que ao final o entendimento fosse pela ocorrência da prescrição, 

argumento que não foi aceito pelo MP do Paraná.252
 

A Corte IDH elucidou que sua jurisprudência se posiciona no sentido de que, normalmente, 

o instituto da prescrição penal gera a extinção da punibilidade em razão do transcurso temporal. 

Esclareceu também que o Tribunal já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o afastamento da 

 

nacional de maior audiência no país” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher 

e outros vs. Brasil. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, de 06 de julho de 2009. 

Série C, nº 200, §§ 90, 91 e 94). 
249 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Sentença 

de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, de 06 de julho de 2009. Série C, nº 200, p. 76. 
250 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Maio de 2010, 

p. 8. 
251 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Junho de 2012, 

p. 3-4. 
252 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Junho de 2012, 

p. 4. 
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citada regra, nos casos que envolveram graves violações de Direito Humanos, permitindo-se o 

exercício da pretensão punitiva em tais situações.253
 

Dessa forma, a Corte teve que analisar se o Caso Escher poderia ser considerado uma grave 

violação de Direitos Humanos e permitir o afastamento da incidência da prescrição. Para a Corte 

IDH, o Caso Escher não se enquadraria na categoria de graves violações e que na sentença relativa 

ao Caso não houve a determinação de inaplicabilidade da prescrição e sim que se realizasse as 

investigações cabíveis e fossem consideradas as implicações previstas em lei (inclusive a 

viabilidade de prescrição da ação penal).254
 

Ao final, a Corte entendeu por concluir o procedimento de supervisão de sentença quanto 

ao dever de investigação e decidiu arquivar o caso Escher e Outros.255
 

 
4.8.3 Caso Sétimo Garibaldi 

 
 

A causa foi submetida ao Sistema Interamericano em 06 de maio de 2003, sendo submetida 

pela Comissão para a análise da Corte em 24 de dezembro de 2007. A demanda diz respeito ao 

descumprimento por parte do Brasil dos direitos relacionados as garantias judiciais e proteção 

judicial, bem como a omissão estatal nas investigações do homicídio de Sétimo Garibaldi256e 

inobservância da razoável duração do processo.257
 

Nesta condenação imposta ao Estado brasileiro, conforme se pode observar nos pontos 

resolutivos 6 a 9 da sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparação e Custas, proferida em 

23 de Setembro de 2009, houve o estabelecimento das seguintes reparações: obrigação de publicar 

 
253 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Junho de 2012, 

p. 6-7. 
254 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Junho de 2012, 

p. 6-7. 
255 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher e outros vs. Brasil. Supervisão 

de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de Junho de 2012, 

p. 8. 
256 “Em 27 de novembro de 1998, Sétimo Garibaldi foi privado de sua vida durante uma operação de desocupação 

extrajudicial na Fazenda São Francisco, na cidade de Querência do Norte, Estado do Paraná. Nessa mesma data, 

foi iniciada perante a Delegacia o Inquérito Policial No. 179/98 sobre os fatos do presente caso. Em 12 de maio de 

2004, o Promotor de Justiça Edmarcio Real solicitou o arquivamento do Inquérito sem pronunciar-se sobre o fato 

de que a arma não havia sido encontrada. Em 18 de maio de 2004 a juíza Khater emitiu decisão determinando o 

arquivamento do inquérito” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. 

Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. 23 set. 2009. Série C N°. 203, §§ 73, 75, 97 e 98). 
257 “A Corte adverte que a demora no desenvolvimento do Inquérito não pode ser justificada em razão da 

complexidade do assunto. Com efeito, o presente caso se tratou de um só fato, ocorrido diante de numerosas 

testemunhas, a respeito de uma única vítima claramente identificada” (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. 23 set. 

2009. Série C N°. 203, § 134). 
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a sentença, dever de pagar indenizações a título de dano material e imaterial e pagamento das 

custas e gastos. Também se estabeleceu que o Brasil deveria realizar o dever de investigar, 

processar e punir os autores da morte de Sétimo Garibaldi e ainda efetuasse uma investigação e 

sanção contra eventuais faltas dos agentes públicos responsáveis pelo Inquérito Policial.258
 

A Corte IDH, até o presente momento, realizou duas supervisões de sentença relativas ao 

caso. Nas citadas supervisões, a Corte entendeu que o Brasil cumpriu com o dever de publicar a 

sentença e com a obrigação de pagamento das indenizações. A sentença foi publicada no Diário 

Oficial da União em 10 de Fevereiro de 2010, além de ter sido em outros veículos de imprensa 

(Jornais O Globo, Gazeta do Paraná, Diário Oficial do Paraná, nas páginas eletrônicas da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República e do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná).259 Já os pagamentos das indenizações foram autorizados com a publicação do Decreto 

7.307 em 22 de Setembro de 2010260 e os depósitos bancários realizados em 16 de Março de 

2011.261
 

Em relação ao dever de investigar, processar e punir os autores do delito contra Sétimo 

Garibaldi, a Corte IDH entendeu por continuar com o procedimento de supervisão de sentença 

aberto. No que se refere a investigação e eventuais sanções relativas a ocorrência de falhas 

funcionais dos agentes públicos responsáveis pelo Inquérito Policial, a Corte IDH considerou que 

o Brasil realizou investigações administrativas (que foram arquivadas de forma fundamentada) e 

que não há provas indicando deficiências na realização destas. Assim, entendeu por encerrar a 

supervisão do cumprimento desse ponto da sentença.262
 

No que tange ao Caso Sétimo Garibaldi, a última manifestação proferida pela Corte IDH 

sobre a supervisão do seu cumprimento data de 22 de fevereiro de 2011, segundo consta no sítio 

eletrônico do Tribunal. O ponto resolutivo cumprido de forma parcial, diz respeito ao dever de 

investigar, processar e punir os responsáveis pela morte de Sétimo Garibaldi. 

Para implementar esse ponto, houve o oferecimento de denúncia pelo MPPR, em 30 de 
 
 

258 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções 

Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. 23 set. 2009. Série C N°. 203, p. 52-53. 
259 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Supervisão de 

Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de Fevereiro de 2011, 

p. 3-4. 
260 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Supervisão de 

Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de Fevereiro de 2011, 

p. 5. 
261 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Supervisão de 

Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 20 de Fevereiro de 2012, 

p. 6. 
262 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Supervisão de 

Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 20 de Fevereiro de 2012, 

p. 5. 
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junho de 2011 e a designação de audiência de instrução e julgamento em 22 de novembro de 2011. 

Porém, em 01 de dezembro de 2011, o TJPR concedeu Habeas Corpus determinando o 

trancamento da Ação Penal, utilizando como principal argumentação a inexistência de novas 

provas que autorizasse o desarquivamento do Inquérito Policial e o oferecimento da denúncia.263
 

Esse fato tem relação direta com a sentença do Caso Sétimo Garibaldi, já que o citado 

Inquérito Policial tinha sido instaurado com o objetivo de investigar sua morte. Tal Inquérito teve 

seu arquivamento determinado em 18 de maio de 2004, o que deu origem a demanda perante o 

SIDH e que ao final a Corte IDH considerou ter ocorrido diversas falhas na condução das 

investigações, levando o Brasil a ser condenado pela violação dos Arts. 8.1 e 25.1 da CADH, em 

razão das autoridades estatais não terem atuado com a devida diligência.264
 

Depois da concessão do Habeas Corpus pelo TJPR, houve a impetração de novos recursos: 

01) Embargos de Declaração ao próprio TJPR, que foram rejeitados e 02) Recurso Especial ao 

STJ, que não foi conhecido. No presente trabalho será comentado o julgamento do Recurso 

Especial 1.351.177 pela Sexta Turma do STJ, relatado pelo Ministro Ericson Maranho.265
 

O fundamento para interposição do Recurso Especial, por parte do MPPR, foi o Art. 105, 

III, alínea a da Constituição Federal. A alegação apresentada pelo recorrente que mais interessa 

nesse trabalho foi a inobservância do Art. 68.1 da CADH por parte do TJPR, pois ao conceder o 

Habeas Corpus, deixou de dar cumprimento a uma sentença da Corte IDH. O entendimento que 

prevaleceu no julgamento do citado recurso foi a ausência de prequestionamento dos citados 

dispositivos, não se conhecendo da possível violação dos dispositivos convencionais.266
 

O outro argumento utilizado pelo STJ para não conhecer do recurso foi a questão de que 

análise da presença (ou não) de novas provas que autorizassem o desarquivamento do inquérito 

 

263 O julgado encontra-se assim ementado: “HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, 

IV DO CP. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. 

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS FORMAL 

E    SUBSTANCIALMENTE    NOVAS.    CONSTRANGIMENTO    ILEGAL    EVIDENCIADO.    ORDEM 

CONCEDIDA” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. Habeas Corpus nº 825907-6. 1ª Câmara Criminal. 

Relator: Desembargador Jesus Serrão. 01 de dezembro de 2011). 
264 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções 
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. 23 set. 2009. Série C N°. 203, §§ 73, 75, 97, 122, 124, 125, 126, 127. 
265 A ementa do julgado foi a seguinte: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 68, 1, C⁄C O 

ART. 28, 2, DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ARTS. 647 E 678 DO CPP. FALTA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356⁄STF. INQUÉRITO ARQUIVADO. REABERTURA. NOVAS 

PROVAS. SURGIMENTO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ.” (STJ - REsp: 1351177 PR 

2012/0225515-3, Relator: Ministro ERICSON MARANHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2016). 
266 Conforme pode ser verificado no seguinte trecho do voto do relator: “Inicialmente, não obstante seja possível 

a alegação de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos – a qual é considerada norma supralegal e, 

por isso, sujeita ao controle do Superior Tribunal de Justiça – verifico que a questão não merece ser conhecida, 

ante a falta de prequestionamento dos dispositivos invocados.” (STJ - REsp: 1351177 PR 2012/0225515-3, Voto 

do Ministro ERICSON MARANHO, p. 6. Data de Julgamento: 15/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/04/2016). 
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policial e por consequência o oferecimento da denúncia não poderia ser feito em sede de Recurso 

Especial, em razão da necessidade de se realizar o reexame das provas.267
 

Portanto, os desafios observados no Caso Sétimo Garibaldi estão relacionados aos fatores 

jurídicos e os efeitos que as sentenças da Corte IDH podem produzir. No julgamento realizado 

pelo STJ, o Tribunal teve a oportunidade de analisar o alcance das sentenças da Corte IDH na 

jurisdição brasileira e acabou não se pronunciado sobre a temática, em razão de questões 

processuais (falta de prequestionamento da matéria e impossibilidade de reanálise de provas). 

Ressalva ao voto do Ministro Rogério Schietti, que fez profunda análise da sentença da 

Corte IDH,  entendendo em síntese,  que houve o prequestionamento  dos dispositivos 

convencionais, que a decisão do TJPR foi equivocada ao realizar cognição profunda em sede de 

Habeas Corpus, que o próprio TJPR reconheceu a presença de novas provas (em razão da sentença 

da Corte IDH) e por fim o dever de cumprir as sentenças da Corte IDH. 

A decisão que determina o arquivamento judicial não fica submetida aos efeitos da coisa 

julgada. O Código de Processo Penal (CPP), não regulamenta de forma clara como se dá o 

desarquivamento do inquérito policial, tratando indiretamente do tema em seu Art. 18.268 O 

dispositivo prescreve que: “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade 

judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas 

pesquisas, se de outras provas tiver notícia”. 

O citado dispositivo é complementado pela Súmula 524 do STF que aduz: “Arquivado o 

inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação 

penal ser iniciada, sem novas provas”. Lidos conjuntamente, o Art. 18 do CPP e a Súmula 524 do 

STF cuidam de momentos processuais distintos: o primeiro versa sobre o desarquivamento do 

inquérito policial, que exige apenas a notícia de novas provas; já o entendimento sumulado trata 

da proposição da ação penal, sendo necessário a existência das novas provas nessa oportunidade.269 

A jurisprudência do STF e STJ entendem que as provas sejam formal e substancialmente 

novas. A prova substancialmente nova, é aquela que já existia, mas que não foi realizada no 

momento oportuno, gerando a alteração completa do quadro probatório. Já a prova formalmente 

 
 

267 Tal raciocínio pode ser encontrado no seguinte trecho do julgado: “Se as instâncias ordinárias, soberanas na 

análise da matéria de cunho fático-probatória, a partir da verificação do conteúdo das provas que deram ensejo à 

reabertura do inquérito, concluíram que não trouxeram elas elemento novo às investigações, é inviável concluir de 

modo diverso sem que se proceda à revisão desse mesmo conteúdo. Aplicação da Súmula 7⁄STJ” (STJ - REsp: 

1351177 PR 2012/0225515-3, Relator: Ministro ERICSON MARANHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2016). 
268 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 224. No mesmo sentido: STJ - 

REsp: 1351177 PR 2012/0225515-3, Voto do Min. Rogério Schietti, Data de Julgamento: 15/03/2016, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2016. 
269 Ibid., p. 225. 
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nova tem como única diferença para a prova substancialmente nova não produzir a mudança do 

quadro probatório (não apresenta conteúdo diverso do que já disponibilizado no inquérito).270
 

No voto do Min. Schietti, o mesmo compreende que os elementos presentes no julgamento 

do Recurso Especial demonstram que as novas provas apresentadas em razão da sentença da Corte 

IDH são substancialmente novas, elencando diversos trechos do julgamento interamericano. O 

mesmo esclarece que o CPP e a Súmula 524 do STF foram editados em momento anterior ao 

reconhecimento por parte do Brasil da jurisdição da Corte IDH e a incorporação do Pacto de San 

José da Costa Rica ao ordenamento brasileiro, surgindo assim uma nova realidade a ser 

considerada pelo julgador na interpretação desses. 

 

4.8.4 Os obstáculos para implementação das decisões da Corte Interamericana nos casos 

brasileiros 

 
No presente tópico, serão analisados os obstáculos verificados para a implementação das 

sentenças da Corte IDH no Brasil. Almeja-se entender alguns dos obstáculos enfrentados para que 

as citadas decisões sejam cumpridas, apresentando algumas reflexões acerca de como esses 

empecilhos podem ser enfrentados para fortalecer o cumprimento das sentenças interamericanas. 

Fazendo uma análise geral dos casos onde o Brasil sofreu condenação, se percebe que o 

grau de implementação dos pontos resolutivos que determinam o pagamento de indenizações e a 

publicação das sentenças foram realizados integralmente em quase todos os casos. O ponto em 

comum entre essas medidas de reparação é que elas normalmente ficam a cargo da União, não 

havendo a necessidade da participação dos outros entes federativos ou a realização de uma 

articulação institucional complexa, o que pode explicar a maior facilidade do seu cumprimento.271 

A principal fragilidade que pode ser encontrada em todas as condenações sofridas pelo 

Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos é a que diz respeito ao dever de investigar, 

processar e punir os responsáveis pelas violações, que só foi totalmente implementado em uma 

única sentença (Caso Escher).272 Umas das explicações para tal situação é a falta de um aparato 

institucional interno que seja apto a conferir com maior densidade normativa as reparações 

ordenadas pela Corte, que exige uma articulação maior entre instituições com atuações e 

 
 

270 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.225-226. 
271 COIMBRA, Elisa Mara. Sistema Interamericano de Direitos Humanos: desafios à implementação das decisões 

da Corte no Brasil. SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 10, n. 19, p. 65, 2013. 
272 ZILLI, Marcos; MONTECONRADO, Fabíola Girão; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. O Brasil e a 

execuçao das decisoes proferidas no contexto do sistema interamericano de direitos humanos. In: ELSNER, Gisela; 

AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel (coords). Sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos y derecho penal internacional. Vol. 3, 2013, p. 115. 



72 
 

 

 

 

estruturação distintas.273
 

Outra semelhança que chama atenção em todos os casos onde o Brasil sofreu condenação 

foi a inobservância das garantias judiciais e direito relativo à proteção judicial, ambos previstos 

respectivamente nos Arts. 8 e 25 da CADH, o que pode demonstrar a dificuldade de interação dos 

órgãos responsáveis pelo sistema nacional de justiça (Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia) 

e esses órgãos poderão ter que atuar conjuntamente para implementar o dever de investigar, 

processar e punir.274Elemento comum também entre as sentenças se encontra nas medidas 

reparatórias de publicar as sentenças, efetuar o pagamento de indenizações e realizer o dever de 

investigar, processar e punir os responsáveis pelas violações. 

Em estudo realizado na Colômbia, se aponta que existem cinco motivos que podem 

explicar as razões deste cenário, que é comum no SIDH: 01) Motivos jurídicos (analisa a 

incorporação das decisões da Corte IDH pelo ordenamento jurídico interno); 02) Questões 

institucionais (versa sobre a estrutura existente no Estado para implementar as decisões oriundas 

do SIDH); 03) Fatores orçamentários (verifica a disponibilidade de recursos financeiros 

assegurados para as repações); 04) Aspectos informais (enfatiza a cultura organizacional das 

instituições encarregadas de implementar as medidas provenientes do SIDH); 05) Elementos 

externos (considerações das vítimas e seus representantes).275
 

Levando em consideração a metodologia empregada para a elaboração do citado trabalho, 

na presente dissertação será abordado sucintamente os fatores jurídicos, os institucionais e 

orçamentários. 

O critério jurídico avalia o valor atribuído as sentenças da Corte IDH no âmbito 

doméstico. A contribuição que essa abordagem pode oferecer é no sentido de ponderar se o 

status atribuído as sentenças da Corte pode ser considerado um desafio para sua 

implementação.276
 

Primeiro ponto a ser levado em consideração é a questão envolvendo a hierarquia dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Brasil. A recente jurisprudência do STF, 

depois do julgamento do RE 466.343, reconheceu a hierarquia supralegal ao Pacto de San José 

da Costa Rica. 

 
 

273 COIMBRA, Elisa. Sistema Interamericano de Direitos Humanos: desafios à implementação das decisões da 

Corte no Brasil. SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 10, n. 19, p. 66. 
274 Ibid. 
275 ANZOLA, Sergio Iván; SÁNCHEZ, Beatriz Eugenia; URUEÑA, René. Después del fallo: El cumplimiento de 

las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos – una propuesta de metodologia. In: MAUÉS, 

Antonio Moreira; MAGALHÃES, Breno Baía (orgs). O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 141. 
276 Ibid., p. 149 
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Resumidamente, tal entendimento significa que CADH (e tratados não incorporados de 

acordo com o rito estabelecido no § 3º do Art. 5º da CF) ocupa um local intermediário nas 

fontes do Direito: subordina-se aos comandos inseridos na Constituição Federal, porém 

prevalece sobre as normas infraconstitucionais. Outro ponto que merece ser destacado é a 

chamada eficácia paralisante produzida pela supralegalidade dos tratados de Direitos Humanos: 

possui o efeito de paralisar a eficácia de toda e qualquer norma infraconstitucional conflitante, 

derrogando as normas anteriores incompatíveis e impedindo a elaboração de normas posteriores 

que não observem seu conteúdo.277
 

Das críticas que tal posicionamento tem sofrido, interessa na presente dissertação, 

aquelas que versem justamente sobre a implementação das sentenças da Corte IDH. A 

supralegalidade é capaz de representar um desafio a alguns assuntos que porventura possam ser 

julgados no SIDH, em razão da possibilidade de negar o cumprimento das decisões 

interamericanas que venham a ofender a ordem constitucional brasileira.278
 

Essa argumentação foi utilizada na Argentina, em recente julgamento (2017) realizado 

pela Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina (CSJNA), no caso Fontevecchia. Nele, a 

CSJNA modificou sua jurisprudência sobre a obrigatoriedade dos julgamentos da Corte IDH 

que condenem a Argentina a deixar sem efeito decisões judiciais da CSJNA. Nesta decisão, o 

Tribunal argentino defendeu que as sentenças da Corte IDH não deveriam ser cumpridas quando 

a condenação for impossível de ser implementada, em caso de contrariar princípios de direito 

público constitucional argentino.279
 

Com relação ao Brasil, a jurisprudência do STF ainda não se debruçou sobre os efeitos 

que podem ser atribuídos aos julgamentos da Corte IDH no Brasil. Nos precedentes do Tribunal, 

existem poucas referências a jurisprudência interamericana, já que até 2009 apenas duas 

decisões haviam se remetido aos entendimentos oriundos da Corte IDH: 01) Extradição 

954/2006 (mencionou a Opinião Consultiva 16 da Corte IDH sobre o direito de assistência 

consular do estrangeiro detido) e 02) RE 511.961/2009 (apontou a Opinião Consultiva 05 da 

 

 

 
277 CARVALHO, Osvaldo Ferreira De. A Incorporação e a Hierarquia dos Direitos Fundamentais Sediados em 

Tratados Internacionais. Direito Público, [S.l.], v. 8, n. 40, jan. 2013. ISSN 2236-1766, p. 104-105. 
278 ZILLI, Marcos; MONTECONRADO, Fabíola Girão; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. O Brasil e a 

execuçao das decisoes proferidas no contexto do sistema interamericano de direitos humanos. In: ELSNER, Gisela; 

AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel (coords). Sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos y derecho penal internacional. Vol. 3, 2013, p. 85-86. 
279 ABRAMOVICH, Victor. La autoridad de las sentencias de la Corte Interamericana y los principios de derecho 

público argentino: Comentarios sobre el caso “Fontevecchia” de la Corte Suprema. In: MAUÉS, Antonio Moreira; 

MAGALHÃES, Breno Baía (orgs). O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 85-86. 
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Corte Interamericana sobre a filiação obrigatória dos jornalistas).280
 

Ainda em relação ao Poder Judiciário brasileiro, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

o debate sobre o alcance das sentenças da Corte IDH ganhou destaque no julgamento de dois 

casos envolvendo a inconvencionalidade do crime de desacato. No Recurso Especial (REsp) 

1.640.084, julgado pela Quinta Turma e relatado pelo Ministro Marcelo Navarro Ribeiro 

Dantas, prevaleceu o entendimento (defendido pelo relator) que o crime de desacato é 

incompatível com a CADH, afastando a incidência do tipo penal. 

Em seu voto, o Min. Ribeiro Dantas considerou que quando o Estado incorpora o Pacto 

de San José em seu ordenamento jurídico doméstico, deve também levar em consideração 

diretrizes mútuas de interpretação, fazendo referência a posicionamento doutrinário que indica 

proposta do Instituto de Direito Internacional para que o juiz interno, ao aplicar as normas 

internacionais, observe os métodos desenvolvidos pelos tribunais internacionais. O que se 

conclui do voto do magistrado: a jurisprudência dos órgãos internacionais deve ser levada em 

consideração quando o juiz for aplicar um tratado internacional. 

Porém, o mesmo STJ, agora em julgamento realizado por sua Terceira Seção do Habeas 

Corpus (HC) 379.269, que teve como Relator o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, e Relator 

para acórdão o Min. Antônio Saldanha Palheiro (voto vencedor), seguiu orientação em sentido 

contrário, ao considerar que o crime de desacato continua mantido no ordenamento brasileiro e 

que não configura violação ao Pacto de San José da Costa Rica. 

Chama atenção da ementa do julgado o trecho onde se diz que mesmo existindo uma 

sentença da Corte IDH, esse fato não seria suficiente para retirar a decisão do Brasil em 

implementar ou não eventual decisão internamente, em razão da soberania estatal. Ou seja, 

reconhece que haveria uma discricionariedade estatal em cumprir ou não as determinações da 

Corte IDH. 

Portanto, o que se percebe da atual jurisprudência de dois dos principais Tribunais 

Superiores do Brasil é que existe certa resistência em implementar as sentenças da Corte IDH, 

o que pode ser considerado um desafio na temática em análise. 

Já o critério institucional considera os procedimentos, preceitos e instituições 

incumbidos de concretizar as determinações concernentes ao SIDH.281No que tange ao Brasil, 

 

 

280 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. Revista Brasileira de Direito 

Constitucional, São Paulo, n. 19, p. 87-88, jan./jun. 2012. 
281 ANZOLA, Sergio Iván; SÁNCHEZ, Beatriz Eugenia; URUEÑA, René. Después del fallo: El cumplimiento de 

las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos – una propuesta de metodologia. In: MAUÉS, 

Antonio Moreira; MAGALHÃES, Breno Baía (orgs). O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 162. 
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tais fatores foram anteriormente analisados na presente dissertação, cabendo nesse tópico tecer 

algumas considerações sobre suas fragilidades. 

O principal aspecto negativo que pode ser verificado nos fatores institucionais 

hodiernamente existentes no Brasil é o seu caráter discricionário, pois é fruto de uma articulação 

informal realizada entre SDH, MRE e AGU. Sendo assim, como não há nenhum mecanismo 

vinculante que obrigue esses órgãos a atuarem conjuntamente para implementação das 

sentenças interamericanas, tudo irá depender da vontade política.282
 

Sendo assim, como os fatores institucionais ainda não foram devidamente formalizados 

e tornados obrigatórios, se vislumbra um entrave que pode dificultar o cumprimento das 

sentenças da Corte IDH. 

No estudo realizado na Colômbia, se pesquisou a existência de recursos financeiros 

disponibilizados exclusivamente para o pagamento não apenas das reparações indenizatórias 

ordenadas pela Corte, mas também para a implementação de outras medidas, como a reparação 

simbólica.283
 

Fazendo as devidas adaptações ao sistema brasileiro, como já foi explanado 

anteriormente nessa dissertação, a prática usual existente no Brasil é no sentido de 

disponibilizar uma dotação orçamentária própria para a quitação das indenizações que tenham 

origem nas obrigações provenientes dos tratados internacionais que o Brasil faça parte.284
 

Logo, da análise dos fatores orçamentários, se constata que a previsão orçamentária 

existente no Brasil não é global, não cobrindo todas as despesas que possam ser necessárias 

para a implementação das sentenças interamericanas. 

O próprio SIDH oferece alguns embaraços no que tange ao tema do cumprimento das 

sentenças interamericanas. Um dos pontos mais realçados é a insuficiência do mecanismo 

político previsto no Art. 65 da CADH285,estabelecendo que a Corte IDH deve remeter a cada 

ano um relatório de suas atividades para a Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), dando ênfase aos casos em que suas sentenças tenham sido descumpridas. 

O objetivo desse dispositivo convencional é produzir um constrangimento internacional ao 

Estado violador (estratégia “naming and shaming”) e permitir a articulação 

 
 

282 COIMBRA, Elisa Mara. Sistema Interamericano de Direitos Humanos: desafios à implementação das decisões 

da Corte no Brasil. SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 10, n. 19, p. 66, 2013. 
283 ANZOLA, Sergio Iván; SÁNCHEZ, Beatriz Eugenia; URUEÑA, René, op. cit., p. 171. 
284 SALES, Giorgi Augustus Nogueira Peixe. A efetivação das sentenças da corte interamericana de direitos 

humanos no Brasil. 2013. 123 f.: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós- 

Graduação em Direito, Fortaleza, 2013, p. 65. 
285 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 238. 
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diplomática para o cumprimento da obrigação pendente.286A crítica que pode ser feita a essa 

previsão é seu caráter eminentemente moral e político, pois atinge somente a imagem que o 

Estado tem no cenário internacional: seu prestígio fica exposto, e isso poderia comprometer 

suas relações externas (Ex: o respeito aos Direitos Humanos ser condição ao ingresso em 

Organizações Internacionais).287
 

Não se nega o valor que a pressão política possa ter para a garantia do cumprimento das 

sentenças da Corte IDH, mas o questionamento que é feito diz respeito as suas fragilidades, 

como pode ser notado em algumas situações. Nos casos Velásquez Rodriguez e Godinez Cruz, 

ocorreu o descumprimento parcial das sentenças por parte de Honduras, fazendo com que a 

Corte IDH colocasse em seu relatório anual para a Assembleia Geral da OEA tal situação. A 

Assembleia Geral, ao editar sua resolução de aceitação do informe relativo ao ano de 1990, não 

fez nenhuma menção para o inadimplemento das sentenças.288
 

Os relatórios da Corte IDH são apresentados para a Comissão de Assuntos Jurídicos e 

Políticos (CAJP) do Conselho Permanente da OEA (baseando-se no Art. 91.f da Carta da OEA) 

e esse órgão apresenta uma resolução padrão à Assembleia Geral, sem nenhuma consideração 

específica que diga respeito ao grau de implementação das sentenças por parte dos Estados.289 

O juiz Manuel Ventura Robles, em voto separado no Caso Caesar Vs. Trinidad e 

Tobago, traz elucidativas lições sobre o funcionamento do Art. 65 da CADH e de suas 

fragilidades. Comenta que como a resolução editada pela CAJP precisa ser aprovada por 

consenso, só é necessário que o Estado apontado pela Corte IDH como descumpridor das suas 

sentenças não concorde com a advertência a ser colocada na citada resolução sobre o 

inadimplemento das decisões da Corte para que tal exortação não seja mencionada.290
 

 

 

 

 

 

 

 

286 BERNARDES, Marcia Nina. Sistema Interamericano de Direitos Humanos como esfera pública transnacional: 

aspectos jurídicos e políticos da implementação de decisões internacionais. SUR: Revista Internacional de 

Direitos Humanos, São Paulo, v. 8, n. 15, p. 148, dez. 2011. 
287 RESCIA, Victor Manuel Rodrigues. La ejecución de sentencias de la Corte interamericana de derechos 

humanos. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas, 1997, p. 50-51. 
288 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 
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289 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Os paradoxos da implementação das sentenças da corte 
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Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123. Voto Razonado. Juez Manuel Ventura 

Robles, p. 18 (Tradução nossa). 



77 
 

 

 
 

5 O IMPACTO DO CASO GOMES LUND NO EXERCÍCIO DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE DA LEI DE ANISTIA 

 
No presente capítulo, será apresentado um panorama geral acerca do controle de 

convencionalidade, apresentando seu significado básico, evolução histórica no Sistema 

Interamericano, classificação, efeitos e as normas que se submetem a esse controle. O objetivo 

não é esgotar o tema, e sim apresentar os pressupostos básicos para entender especialmente o 

controle interno de convencionalidade. 

Em seguida, será apresentada a jurisprudência interamericana sobre as leis de anistia e 

o impacto do mecanismo do controle de convencionalidade na implementação do Caso Gomes 

Lund, destacando os efeitos desse julgamento na jurisprudência do STF, sobretudo na ADPF 

153 e 320, limitando-se a abordagem a análise da inconvencionalidade da lei de anistia 

brasileira. 

 
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 
 

De origem francesa, o controle de convencionalidade ganhou amplo desenvolvimento 

na jurisprudência interamericana, a partir do julgamento do caso Almonacid Arellano, no ano 

de 2006, devendo o Poder Judiciário nacional realizar o controle de convencionalidade, 

verificando a adequação das normas domésticas com o Pacto de San José, e que, ao 

desempenhar tal atividade, o juiz deve levar em consideração não apenas as previsões contidas 

no tratado, mas também deve observar a jurisprudência da Corte IDH.291
 

O controle de convencionalidade pode ser entendido, portanto, como a análise da 

compatibilidade vertical das normas internas com os tratados internacionais de direitos 

humanos devidamente incorporados pelo Estado.292 Assim, a finalidade desse controle é 

verificar se as leis domésticas de determinado País são compatíveis e estão de acordo com a 

normatividade oriunda do DIDH.293
 

Como consequência do controle de convencionalidade, há o surgimento da denominada 

teoria do duplo controle. A validade da norma jurídica fica condicionada ao preenchimento de 

 

 

291 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 81-85. 
292 Ibid., p. 317. 
293 CHAVES, Denisson Gonçalves; SOUSA, Mônica Teresa Costa. O controle de convencionalidade e a 

autoanálise do poder judiciário brasileiro. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 61, n. 

1, p. 90, abr. 2016.  
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dois critérios: Deve obedecer simultaneamente o controle de constitucionalidade 

(compatibilidade com a CF) e de convencionalidade (compatibilidade com os TIDH).294
 

Apesar do mencionado julgamento ser considerado o precedente que inaugurou 

explicitamente o exercício do controle de convencionalidade na jurisprudência interamericana, 

alguns julgamentos anteriores foram importantes na sua consolidação. No âmbito da jurisdição 

consultiva, merecem destaque as Opiniões (OC) 05/1985, 13/1993 e 14/1994, e no plano da 

jurisdição contenciosa, podem ser exemplificados os Casos Castillo Paez, Castillo Petruzzi, 

Olmedo Bustos, Suarez Rosero, Trujillo Oroza, Hilaire, Barrios Altos, Myrna Mack Chang, 

Tibi e López Álvarez.295
 

Será feita uma análise suscinta da contribuição de cada uma dessa decisões para a 

construção do controle de convencionalidade. Na OC 05/1985 foi discutida a questão da 

exigência de registro profissional obrigatório por parte dos jornalistas, sendo solicitado por 

parte da Costa Rica que a Corte Interamericana emitisse um parecer sobre a compatibilidade da 

Lei 4.420 de 1969 com as disposições dos Arts. 13 e 29 da CADH.296
 

O pronunciamento do tribunal foi no sentido de que qualquer lei que só admita o 

exercício da profissão de jornalista com o prévio registro em entidade de classe está em 

desacordo com a CADH. Desse modo, mesmo que não tenha sido utilizado explicitamente da 

expressão controle de convencionalidade, foi realizado um exame da adequação do direito 

interno com o direito internacional, se subsumindo no significado anteriormente apresentado 

do instituto em análise.297
 

Na OC 13/1993, o entendimento da jurisprudência foi que mesmo que uma norma 

interna esteja compatível com o ordenamento interno, ela pode estar em desacordo com as 

normas da CADH. Esse precedente teve a relevância em afirmar a possibilidade da verificação 

da adequação normativa doméstica por parte da Comissão Interamericana.298
 

Na OC 14/1995 se deu um passo mais significativo, haja vista que objeto da consulta 

versava justamente sobre a responsabilidade internacional pela elaboração e aplicação de leis 

que violem a CADH. O pedido de parecer foi encaminhado pela Comissão Interamericana e 

solicitava a opinião acerca dos efeitos jurídicos de uma lei que ofenda claramente as obrigações 

 

294 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 238. 
295 MOREIRA, Thiago Oliveira. O Exercício do Controle de Convencionalidade pela Corte IDH: uma década de 

decisões assimétricas. In. MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2017. Vol. X, p. 255. 
296 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: liberdade de expressão, Brasília: 

Ministério da Justiça, 2014, p. 8. 
297 MOREIRA, Thiago Oliveira, op. cit., p. 256. 
298 Ibid. 
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que o Estado contraiu ao ratificar a CADH.299
 

O tribunal sustentou que o dever de elaborar todas as medidas necessárias para efetivar 

os direitos e liberdades consagrados no Pacto de San José também abrange o de não editar atos 

que acarretem na inobservância dessas obrigações. O parecer também entendeu que a Comissão 

Interamericana pode sugerir a derrogação ou alteração da norma interna, mesmo que ainda não 

esteja sendo aplicada, caso viole normas oriundas do Sistema Interamericano. Contudo, não 

havendo a aplicação concreta da lei, não haveria a possibilidade de submeter o caso para a 

jurisdição contenciosa do tribunal, pois, de acordo com entendimento já modificado, só seria 

possível tal manifestação se a lei produzisse efeitos concretos e imediatos.300
 

Passando para os precedentes da jurisdição contenciosa, no Caso Castillo Paez (em 

1997) o entendimento da Corte IDH foi que a lei de anistia do Peru representava um empecilho 

para a apuração dos fatos e para a garantia do acesso à justiça, impossibilitando que os 

familiares das vítimas saibam da verdade. De forma acanhada, o tribunal interamericano se 

pronunciou sobre a incompatibilidade das leis de anistia com o Pacto de San José.301
 

No Caso Suarez Rosero (em 1997), se analisou a adequação do Código Penal 

Equatoriano (especialmente o § único do Art. 114), que trazia uma proibição da concessão de 

liberdade aos acusados de cometerem os crimes previstos na Lei sobre Substâncias 

Entorpecentes e Psicotrópicas. A resolução dada nesse julgamento foi pela violação ao Art. 2º 

da CADH, em razão do Equador não ter adequado o seu ordenamento interno para conferir 

efetividade ao direito previsto no Art. 7.5 da CADH.302
 

No Caso Castillo Petruzzi (em 1999), em virtudade da redação vaga de alguns 

dispositivos penais previstos nos Decretos-Lei 25.475 e 25.659, esse precedente interamericano 

considerou que o Peru descumpriu o Art. 9 da CADH e também seu Art. 2º, destacando-se a 

viabilidade da realização do controle abstrato de convencionalidade, sendo irrelevante o fato da 

norma ter sido aplicada ou não concretamente.303
 

Um precedente significativo nessa explanação sobre a evolução jurisprudencial do 

Sistema Interamericano sobre o controle de convencionalidade se deu com o Caso Olmedo 

Bustos (em 2001). Nessa sentença, foi analisada a possibilidade da incidência do controle de 

 

299 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Responsabilidad internacional por expedición y 

aplicación de leyes violatorias de la Convención. Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie 

A No. 14, § 1. 
300 MOREIRA, Thiago Oliveira. O exercício do controle de convencionalidade pela Corte IDH: uma década de 

decisões assimétricas. In. MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2017. Vol. X, p. 256. 
301 Ibid., p. 258. 
302 Ibid., p. 258-259. 
303 Ibid., p. 259. 



80 
 

 

 
 

convencionalidade sobre normas constitucionais (no caso, a Constituição do Chile) permissivas 

da censura prévia.304 Para a Corte IDH, ao vetar a exibição do filme A Última Tentação de 

Cristo, ocorreu a inobservância do Art. 13 do Pacto de San José.305
 

O Caso Barrios Altos será abordado no tópico 5.2. No presente momento, cabe apontar 

qual foi a importância desse precedente na construção do controle de convencionalidade no 

âmbito regional interamericano. Distintamente de outros julgamentos onde os pronunciamentos 

da Corte se restringiam a reconhecer a incompatibilidade das normas domésticas com a CADH, 

nesse julgado, a Corte estabeleceu um desdobramento peculiar: os diplomas inconvencionais 

não produzem efeitos jurídicos.306
 

No Caso Trujillo Oroza (em 2002), se entendeu que a Bolívia ao ratificar a Convenção 

Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas assumiu o dever de tipificar o delito 

de desaparecimento forçado de pessoas. A Corte IDH considerou que o Estado infringiu a sua 

obrigação de elaborar as medidas legais necessárias para normatizar o crime mencionado, 

contribuindo para apontar que também as omissões estatais podem sofrer a incidência do 

controle de convencionalidade.307
 

No Caso Hilaire, Constantine e Benjamin (em 2002), se considerou que a Lei de Delitos 

contra a Pessoa de Trinidad e Tobago, ao prever a aplicação da pena de morte automática e 

abrangentemente ao crime de homicídio doloso desconsiderou a gravidade da conduta 

cometida. O entendimento do tribunal interamericano foi que houve a inobservância dos Arts. 

2 e 4.1 da CADH, determinando também a obrigação do Estado em não aplicar a citada 

legislação nacional e adequa-la aos tratados internacionais de direitos humanos. Esse 

precedente além de reconhecer a violação das normas internacionais, condenou também o 

Estado a realizar alterações em seu ordenamento jurídico.308
 

Mesmo sem utilizar em nenhum desses julgados a expressão controle de 

convencionalidade, se percebe que já estava consolidada na jurisprudência regional 

interamericana a prática de verificar a conformidade das normas internas com o Pacto de San 

Jose. A primeira vez que se registrou a menção explícita ao termo controle de 

convencionalidade nos julgamentos da Corte foi no voto do juiz Sérgio Garcia Ramirez, no 

 
 

304 MOREIRA, Thiago Oliveira. O exercício do controle de convencionalidade pela Corte IDH: uma década de 
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julgamento do Caso Myrna Mack Chang (em 2003).309
 

A premissa apresentada no Caso Myrna Mack Chang consiste em que um tratado obriga 

o Estado em seu conjunto aos deveres internacionais e não apenas alguns dos seus órgãos e 

agentes. Dessa forma, nenhum segmento do Estado pode deixar de realizar suas obrigações 

internacionais; consequentemente, também os tribunais nacionais devem averiguar o 

cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente.310 No seu voto, Garcia 

Ramirez realça a proibição do Estado agir de forma fragmentada perante o Direito das Gentes, 

alegando a divisão interna entre os poderes um obstáculo para implementação dos 

compromissos internacionais.311
 

Começa a ser formada, desse modo, a construção que posteriormente será sedimentada 

no Caso Almonacid Arellano, sobre o exercício do controle de convencionalidade ser uma 

tarefa não somente da Corte IDH, mas cabendo também aos juízes nacionais. No Caso Tibi 

contra o Equador (em 2004), novamente num voto de Sergio Garcia Ramirez, ele efetua uma 

análise comparativa entre os controles de convencionalidade e constitucionalidade, pois o 

trabalho da Corte IDH seria análogo aquele desempenhado pelos tribunais constitucionais, em 

razão de que os tribunais constitucionais avaliam a compatilidades dos atos estatais com as 

normas do ordenamento interno (em especial a Constituição); já o tribunal interamericano 

efetua a mesma tarefa usando um parâmetro distinto: os tratados internacionais, verificando a 

convencionalidade da produção normativa interna.312
 

Encerrando essa fase que antecede o Caso Almonacidad Arellano, o voto individual de 

Garcia Ramirez, proferido no Caso López Álvarez merece destaque, haja vista o 

posicionamento persistente do citado juiz em considerar que a análise da compatibilidade entre 

a produção normativa doméstica e os tratados internacionais de direitos humanos deve receber 

o nome de controle de convencionalidade.313
 

Sintetizando esse período, que vai de 1985 até 2006, se pode apontar como suas 

características mais relevantes: 01) Inicialmente se a averiguação da adequação normativa foi 

efetiva na jurisdição interamericana consultiva; 02) Uma norma doméstica, mesmo que esteja 

 

309 MOREIRA, Thiago Oliveira. O exercício do controle de convencionalidade pela Corte IDH: uma década de 

decisões assimétricas. In. MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2017. Vol. X, p. 260. 
310 RAMIREZ, Sérgio Garcia; SÁNCHES, Julieta Morales. El Control de Convencionalidad: Construcciones y 

dilemas. In: CRUZ, Gerardo Eto (coord): Treinta años de jurisdicción constitucional en el Perú. Tomo II. Lima: 

Centro de Estudios Constitucionais, 2014, p. 622. 
311 TORRES, Saulo de Medeiros; SABOYA, Keity Mara Ferreira de Souza e. A aplicação do controle de 

convencionalidade pelo juiz brasileiro: o caso do crime de desacato. Revista Constituição e Garantia de Direitos, 

v. 10, n. 1, p. 9. 
312 MOREIRA, Thiago Oliveira, op. cit., p. 260. 
313 Ibid, p. 261. 
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de acorodo com a Constituição, pode infringir o Pacto de San José; 03) Num primeiro momento 

a Corte IDH não permitia o controle abstrato de convencionalidade, posição que se modificou 

ao longo de sua jurisprudência; 04) Qualquer norma interna (inclusive as constitucionais) 

poderão sofrer a incidência do controle de convencionalidade; 05) Possibilidade do controle de 

convencionalidade das omissões estatais, devendo adequar seu ordenamento interno; 06) Uma 

norma inconvencional não é dotada de efeitos jurídicos; 07) Os votos individuais do juiz Sérgio 

Garcia Ramirez.314
 

O desenvolvimento jurisprudencial a partir de 2006, tendo como parâmetro o Caso 

Almonacid Arellano, recebeu uma certa variação, sobretudo nas autoridades internas que estão 

aptas a realizar o controle de convencionalidade. Num primeiro momento, se reconhecia essa 

tarefa apenas ao Poder Judiciário, e posteriormente houve uma progressiva ampliação para 

permitir a fiscalização por parte dos órgãos ligados a administração da justiça, bem como aos 

Poderes Executivo e Legislativo.315
 

Quanto a sua tipologia, uma classificação importante do controle de convencionalidade 

para o presente trabalho é aquela que o divide em interno (também chamado de nacional ou 

doméstico) e internacional (também chamado de externo). O primeiro é efetivado pelos órgãos 

nacionais (ex: STF), já o segundo é realizado por instâncias internacionais (ex: Corte IDH), 

cabendo relembrar, conforme já foi anteriormente explanado na presente dissertação, que a 

atuação do SIDH se dá de forma subsidiária.316
 

No presente trabalho, será abordado o mecanismo do controle jurisdicional de 

convencionaldade interno, pois se entende que é através dele que o cumprimento das sentenças 

da Corte IDH ganhará maior visibilidade, não se descartando que o citado controle possa ser 

exercido por outros órgãos (Ex: Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público etc). Tal 

controle pode ser efetivado, no modelo brasileiro, de forma difusa (por qualquer juiz ou 

tribunal) ou de forma concentrada (pelo STF). No controle difuso, poderão ser utilizados todos 

os tratados de direitos humanos que estejam incorporados ao ordenamento brasileiro; já no 

controle concentrado, apenas os tratados que seguiram o procedimento previsto no § 3º do Art. 

 

 

 
 

314 MOREIRA, Thiago Oliveira. O exercício do controle de convencionalidade pela Corte IDH: uma década de 

decisões assimétricas. In. MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2017. Vol. X, p. 261. 
315 HITTERS, Juan Carlos. Control de Convencionalidad (adelantos y retrocesos). Estudios constitucionales, 

Santiago , v. 13, n. 1, p. 126-127. 
316 SARLET, Ingo Wolfgang. O Supremo Tribunal Federal e o controle interno de convencionalidade na base dos 

tratados internacionais de direitos humanos. Revista de Processo. Vol. 266. Ano 42, p. 31. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, abr. 2017. 
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5º é que irão servir de parâmetro de controle.317
 

Com a mudança de entendimento jurisprudencial do STF acerca da hierarquia dos 

tratados de direitos humanos (tema já comentado nesse trabalho), o exercício do controle 

jurisdicional interno de convencionalidade, por parte do juiz brasileiro, ficou mais evidenciado, 

haja vista que, seja em razão da supralegalidade ou da hierarquia constitucional dos tratados, se 

permite que tal mecanismo seja utilizado pelos nossos magistrados.318
 

Para corroborar o dever da magistratura brasileira em realizar o controle de 

convencionalidae, pode ser apontado o disposto no Art. 105, III, alínea a da Constituição 

Federal, dispondo que compete ao STJ, julgar em grau de Recurso Especial, as causas julgadas 

pelos Tribunais Regionais Federais ou Tribunais de Justiças que tiverem violado tratado 

internacional ou negado sua aplicação. Além do Art. 109, III do texto constitucional, que atribui 

a Justiça Federal a competência de julgar as causas que estejam baseadas em tratados 

internacionais. 

Ainda há um fundamento para reforçar o exercício do controle de convencionalidade 

pelo juiz doméstico, proveniente do direito internacional: pode justificar a realização dessa 

atividade com base em dispositivos convencionais, como por exemplo, os Arts. 26 e 27 da 

CADT/1969 e os Arts. 1, 2 e 29 da CADH.319 Além dessa justificação convencional, é possível 

também encontrar nas fontes extraconvencionais argumentos para o exercício do controle 

jurisdicional interno de convencionalidade: os princípios da boa-fé, do pacta sunt servanda e 

do efeito útil das obrigações internacionais, ficando demonstrado a viabilidade do uso desse 

instrumento no Brasil.320
 

Sobre os Arts. 1º e 2º da CADH, eles configuram o autêntico alicerce jurídico sobre o 

qual se desenvolve o rol de direitos e garantias previstos no Pacto de San José. O primeiro 

dispositivo consagra a obrigação de respeitar os direitos que possuem natureza de caráter 

positivo (obrigação de fazer) e de caráter negativo (obrigação de não fazer). Por um lado, os 

Estados assumem o dever de não violar os direitos dos seres humanos, e de outro, assumem o 

compromisso de garantir que esses direitos sejam observados, adotando as medidas necessárias 

 
 

317 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 152-153. 
318 SARLET, Ingo Wolfgang. O Supremo Tribunal Federal e o controle interno de convencionalidade na base dos 

tratados internacionais de direitos humanos. Revista de Processo. Vol. 266. Ano 42, p. 30, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, abr. 2017. 
319 BAZÁN, Victor. El control de convencionalidad como instrumento para proteger derechos esenciales y prevenir 

la responsabilidad internacional del Estado. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, [S.l.], n. 19, 

p. 46, nov. 2015. 
320 GARCIA, Hernán Alejandro Olano. Teoría del control de convencionalidad. Estudios constitucionales, 

Santiago, v. 14, n. 1, p. 65-66, jul. 2016. 
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para sua efetivação.321
 

Já no segundo dispositivo, estabelece dois tipos de regras. Primeiramente, revogar as 

normas e práticas de qualquer natureza que caracterizem o descumprimento dos direitos e 

garantias previstos no diploma internacional. Pela segunda regra, se deve elaborar normas e 

fortalecer medidas que acarretem a efetividade desses direitos e garantias,322possibilitando o 

controle de convencionalidade que os agentes estatais concretizem essas regras.323
 

Ainda que o exercício do controle de convencionalidade não esteja expressamente 

previsto no texto da CADH, o mecanismo pode ser enquadrado entre as medidas de outra 

natureza que sejam necessárias para efetivar os direitos e liberdades reconhecidos naquele 

tratado, mediante o afastamento dos obstáculos legais que inibam o princípio do efeito útil, 

permitindo a garantia e o exercício dos direitos humanos, bem como a realização do dever de 

cumprir os tratados internacionais de boa-fé e não invocar normas internas como justificativa 

para inobservância dos deveres internacionais.324
 

O objeto do dever de exercer o controle de convencionalidade pode ser visualizado em 

quatro diretrizes gerais, que são reivindicações dos juízes nacionais e dos demais órgãos 

públicos: 01) efetuar uma interpretação conforme entre as leis internas e os standards 

interamericanos de tutela aos direitos humanos; 02) deixar de aplicar a norma doméstica que 

não possa ser interpretada de acordo com os citados standards; 03) preencher as deficiências 

do ordenamento interno e 04) empregar o controle de convencionalidade como uma ferramenta 

para implementação das sentenças interamericanas onde o País tenha sido condenado.325
 

Desses quatro desdobramentos, o que merece alguns esclarecimento é o ultimo, por ser 

justamente um dos pressupostos dessa dissertação: o uso do controle de convencionalidade 

como instrumento viabilizador da implementação das sentenças da Corte IDH. Essa 

consequência está ligada com o dever das autoridades em cumprir com as sentenças 

interamericanas em todos os casos onde o Estado tenha feito parte da demanda e sofrido alguma 

sanção, tendo sido explicitada pelo tribunal interamericano na supervisão de cumprimento do 

Caso Gelman vs Uruguai, em que se considerou que esse mecanismo desempenha um papel 

relevante na implementação de um julgado da Corte, sobretudo quando esse cumprimento 

 

321 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p. 29 
322 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos humanos. 

Belo Horizonte: Dey Rey, 2005, p. 116-117. 
323 DOMÍNGUEZ, Pablo González. Implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en los sistemas jurídicos nacionales: La doctrina del control de convencionalidad. Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas, 2014, p. 19. 
324  Ibid., p. 20. 
325  Ibid., p. 22. 
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necessitar da participação do Poder Judiciário, reiterando a obrigação de executar a sentença.326 

Com relação as normas internas que podem controladas, no âmbito do controle de 

convencionalidade doméstico, em regra todas as normas infraconstitucionais podem sofrer a 

incidência desse controle (ex: leis, medidas provisórias, decretos, resoluções etc). Ponto 

polêmico seria a possibilidade do exercício do controle de convencionalidade interno atingir as 

normas constitucionais, em razão do entendimento jurisprudencial do STF que considera a 

impossibilidade das normas constitucionais originárias serem objeto de controle judicial. Já as 

Emendas Constitucionais, num primeiro momento, poderiam ter sua convencionalidade 

questionada, mas seguindo os precedentes do STF quanto a hierarquia dos tratados, a análise 

da (in)convencionalidade da Emenda Constitucional só alcançaria os TIDH que observaram o 

disposto no § 3º do Art. 5º da CF.327
 

Quantos aos efeitos da declaração de inconvencionalidade, a norma que seja considerada 

incompatível com os TIDH será destituída de validade, não produzindo efeitos jurídicos desde 

o momento de sua edição; desse modo, a sentença judicial possuirá caráter retroativo (efeito Ex 

Tunc).328 No plano do controle difuso, além dos efeito ex tunc, a decisão de 

inconvencionalidade produz eficácia inter partes, ao passo que no controle concentrado a 

eficácia da decisão tem caráter erga omnes.329
 

Outros dois efeitos também podem ser mencionados no controle de convencionalidade: 

o efeito destrutivo e o efeito construtivo. O efeito destrutivo está relacionado com a declaração 

de invalidade da norma inconvencional. Já no efeito construtivo, através do uso da técnica da 

interpretação conforme, se evita a eliminação do ato, que poderá permanecer válido, desde que 

se selecione aquela interpretação que não conflite com a Convenção Americana.330
 

Portanto, no efeito construtivo, caso a norma interna permita múltiplas interpretações, 

se deve optar por aquela que coincida e não confronte o Pacto de San José.331 Trata-se de uma 

técnica hermenêutica pela qual o ordenamento jurídico doméstico é adequado com os princípios 

 

 

326 DOMÍNGUEZ, Pablo González. Implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en los sistemas jurídicos nacionales: La doctrina del control de convencionalidad. Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas, 2014, p. 19, p. 25. 
327 TORRES, Saulo de Medeiros; SABOYA, Keity Mara Ferreira de Souza e. A aplicação do controle de 

convencionalidade pelo juiz brasileiro: o caso do crime de desacato. Revista Constituição e Garantia de Direitos, 

v. 10, n. 1, p. 16. 
328 SAGUES, Néstor Pedro. Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Estudios 

constitucionales, Santiago, v. 8, n. 1, p. 127-128, 2010. 
329 MARTINS, Leonardo; MOREIRA, Thiago Oliveira. Constitucionalidade e Convencionalidade de Atos do 

Poder Público: concorrência ou hierarquia? Um contributo em face da situação jurídico constitucional brasileira. 

Anuario de Derecho Constitucional Latino Americano. Año XVII, Montevideo, 2011, p. 476-477. 
330 SAGUES, Néstor Pedro, op. cit., p. 130, 2010. 
331 Ibid. 
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previstos nos tratados de direitos humanos, para garantir uma maior efetividade.332
 

Outro princípio que pode ser aplicado no exercício do controle de convencionalidade é 

o pro homine (ou pro persona). Haverá a inconvencionalidade no caso da tutela oriunda do 

direito internacional dos Direitos Humanos quando for mais protetiva ou menos restritiva do 

que aquela existente no âmbito nacional. O critério pro persona é reconhecido nos próprios 

tratados internacionais (Ex: Art. 29, b da CADH), permitindo a aplicação da norma que seja 

mais favorável ao ser humano (esteja ela prevista nos tratados ou nas normas domésticas), 

buscando a primazia da norma que possibilite a melhor efetividade aos Direitos Humanos. 

O controle jurisdicional interno de convencionalidade irá reforçar, desse modo, a 

implementação doméstica de “standards, princípios, normatividade e jurisprudência 

internacional em matéria de direitos humanos”.333 Ao adotarem o controle de 

convencionalidade como uma prática constante, o juiz brasileiro contribuirá para que as 

sentenças da Corte IDH produzam seus devidos efeitos no plano doméstico. Em todas as 

sentenças que o Brasil foi condenado, o cumprimento teria sido facilitado com a observância 

dessa diretriz relativa ao controle de convencionalidade. 

A jurisprudência brasileira vem paulatinamente incorporando o controle de 

convencionalidade de modo irregular. No âmbito do STJ (REsp. 1.640.084 e HC 379.269), o 

tribunal proferiu duas decisões opostas sobre a adequação do crime de desacato com o Código 

Penal. Num primeiro momento, o entendimento foi pela inconvencionalidade do tipo penal; 

posteriormente, essa posição foi modificada, passando a considerar que o desacato não viola a 

CADH. Já no TST (RR 1072-72.2011.5.02.0384), um julgamento que pode ser colocado como 

exemplo de aplicação do controle de convencionalidade foi a decisão desse tribunal que 

reconheceu a possibilidade de recebimento cumulativo dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, em razão da existência de Convenções da OIT que prevalecem sobre a CLT (que 

impede o recebimento cumulativo dos citados adicionais). 

Com relação ao STF, também as suas decisões em matéria de controle de 

convencionalidade, se mostram variáveis. Um precedente que merece ser apontado é o já 

mencionado RE 466.343, que apesar de ter adotado a posição da supralegalidade dos tratados 

de direitos humanos, foi importante no sentido de ter dado um passo relevante na jurisprudência 

do mais alto órgão do Poder Judiciário brasileiro, para a concretização do controle de 

 

 

332 HITTERS, Juan Carlos. Control de Convencionalidad (adelantos y retrocesos). Estudios constitucionales, 

Santiago , v. 13, n. 1, p. 133. 
333 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. Revista Brasileira de Direito 

Constitucional, São Paulo, n. 19, p. 91, jan./jun. 2012. 
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convencionalidade em nosso país. Corroborando com a variação de entendimento no âmbito do 

STF, no julgamento da ADPF 153, um elemento que não foi objeto de profunda deliberação no 

seu julgamento foi justamente o pronunciamento acerca da compatibilidade da Lei de Anistia 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos, faltando a efetivação do controle de 

convencionalidade nesse caso pelo STF,334 como será abordado posteriormente. 

 
5.2 A JURISPRUDÊNCIA INTERAMERICANA SOBRE LEIS DE ANISTIA 

 
 

No estudo da jurisprudência interamericana sobre a convencionalidade das leis de 

anistia, alguns precedentes merecem destaque: Barrios Altos (2001), Comunidade Moiwana 

(2005), Almonacid Arellano (2006), La Cantuta (2006), Gomes Lund, que será analisado em 

tópico próprio (2010), e Gelman (2011) O tema da validade da leis de anistia já vinha sendo 

debatido no Sistema Interamericano antes desses julgamentos, pois a Comissão Interamericana, 

na decáda de 80, já vinha se manifestando sobre a desconformidade aos tratados internacionais 

de Direitos Humanos, as auto-anistias, elaboradas durante períodos autoritários.335
 

O Caso Barrios Altos trata-se de uma chacina ocorrida na cidade de Lima (Peru), onde 

15 (quinze) pessoas foram assassinadas pelo Grupo Colina, um grupo paramilitar diretamente 

ligado ao governo do então Chefe do Poder Executivo Peruano, Alberto Fujimori. A demanda 

foi apresentada na Comissão Interamericana em 30 de junho de 1995 e o caso foi enviado ao 

julgamento da Corte, em 14 de março de 2001, e seu objeto versava sobre a responsabilidade 

estatal peruana nas mortes e na não realização de investigações das violações ocorridas, em 

razão da publicação das leis 26.479 e 26.492.336
 

A Lei 26.479 excluía a responsabilidade penal de todos aqueles que tivessem cometido 

crimes no período entre 1980 a 1995, que alcançava justamente os fatos ocorridos no Caso 

Barrios Altos, pois os mesmo se deram em 1991. Já a Lei 26.492 estabelecia que a anistia 

concedida pela Lei 26.479 não poderia ser objeto de controle jurisdicional e que sua aplicação 

era obrigatória.337
 

Ao analisar a compatibilidade desses diplomas legais com a Convenção Americana, o 

 
334 MOURA, Luiza Diamantino. Tratados internacionais de direitos humanos e o controle de convencionalidade 

no direito brasileiro. Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], [S.l.], v. 15, n. 1, p. 90-97, mai. 2014. 
335 BERNARDI, Bruno Boti. Justiça de transição e as leis de anistia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coords). Impacto das decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 414. 
336 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 39-40. 
337 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito 

à verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 40-41. 
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tribunal interamericano entendeu que as mencionadas leis impossibilitaram aos familiares das 

vítimas as garantias do acesso à justiça (Art. 8.1/CADH) e da proteção judicial (Art.25/CADH), 

descumprindo também o dever de harmonizar o seu direito interno com as obrigações 

internacionais (Art. 2/CADH).338
 

A Corte enfatizou que os Estados Partes possuem o ônus de tomar todas as providências 

para que ninguém seja desprovido dos direitos reconhecidos nos Arts. 8 e 25 do Pacto de San 

José. Em razão disso, quando editam leis semelhantes as do Peru, geram uma situação de 

fragilidade para as vítimas e de continuidade da impunidade, e que por esse motivo eram 

incompatíveis com a CADH.339
 

Como resultado desta desconformidade, as referidas leis não possuem efeitos jurídicos 

e nem podem constituir um entrave para a averiguação dos fatos ocorridos e para eventual 

punição dos responsáveis pelas violações.340 A relevância do Caso Barrios Altos foi justamente 

em reconhecer que se uma norma interna for incompatível com os dispositivos dos tratados 

internacionais, a mesma será inválida, argumentação fundamental para o instituto do controle 

de convencionalidade.341
 

Posteriormente ao Caso Barrios Altos, o próximo pronunciamento do tribunal 

interamericano sobre a validade das leis de anistia ocorreu no Caso Comunidade Moiwana, que 

versava sobre a incidência do referido benefício na morte de aproximadamente 40 pessoas na 

Comunidade Moiwana, localizada no Suriname, em 1986. A denúncia foi apresentada perante 

a Comissão em 27 de junho de 1997 e o caso apresentado a Corte em 20 de dezembro de 2002.342 

Em 19 de agosto de 1992 foi editada a lei de anistia do Suriname, que perdoava quem 

cometeu crimes entre 01 de janeiro de 1985 a 22 de agosto de 1992, exceto os qualificados 

como de lesa humanidade. Tal detalhe é um fator diferenciador desse caso em relação aos 

demais, haja vista a possibilidade das violações cometidas na Comunidade Moiwana se 

enquadrarem como crimes de lesa humanidade, em razão da redação abrangente da lei. A Corte 

considerou que o primeiro mecanismo doméstico que deveria ter ocorrido era uma investigação 

e um processo judicial efetivo, tendente a elucidar os fatos, sancionar os responsáveis e 

 

338 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito 
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sentença do caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 2017. 224 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 

Federal do Maranhão, São Luís, p. 84-85. 
342 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 15 de junio de 2005, p.2 (tradução nossa). 
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compensar satisfatoriamente as vítimas.343
 

Ao fim, o Tribunal determinou a revogação da lei surinamesa, enfatizando que nenhuma 

norma interna (inclusive as leis de anistia), poderia servir de pretexto para a inobservância dos 

direitos consagrados na CADH, pois se não fosse assim, os mesmos estariam desprovidos de 

uma proteção judicial efetiva.344
 

O terceiro precedente interamericano relevante sobre o instituto da anistia foi o Caso 

Almonacid Arellano. O julgado versa sobre a ausência de investigações do homicídio de 

Almonacid Arellano e as respectivas sanções, em razão da edição da lei de anistia chilena de 

1978, durante a ditadura militar liderada por Augusto Pinochet. A demanda foi apresentada 

perante a Comissão Interamericana em 15 de setembro de 1998 e o envio para a Corte se deu 

em 11 de julho de 1995.345
 

Usando de uma fundamentação semelhante ao Caso Barrios Altos, o julgamento do 

Caso Almonacid Arellano reiterou a incompatibilidade da lei de anistia chilena com a CADH, 

bem como a ausência dos seus efeitos jurídicos. Contudo, um elemento novo aparece nesse 

julgamento: que em razão de uma norma jus cogens, os crimes contra a humanidade não podem 

ser anistiados, em razão de ofender a humanidade como um todo, sendo irrelevante o tipo de 

anistia adotado.346
 

Portanto, embora a Corte IDH tenha entendido que a lei de anistia chilena se enquadrava 

na categoria das auto-anistias, esclareceu que os Estados estarão descumprindo a CADH 

quando elaborarem normas que sejam incompatíveis com os deveres previstos naquele tratado, 

violando o Art. 2º do Pacto de San José, que estabelece o dever de adotar medidas 

internas.347Outro destaque do precedente do Caso Almonacid Arellano foi que a partir dele a 

jurisprudência interamericana começou a desenvolver a teoria do controle de convencionalide, 

conforme já explanado anteriormente. 

No Caso La Cantuta, a demanda se referiu ao homicídio de nove estudantes e um 

professor da Universidade Enrique Guzman y Valle (Peru), ocorridos em 18 de julho de 1992, 

com o envolvimento do mesmo grupo paramilitar que atuou no Caso Barrios Altos. A petição 

 

343 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 15 de junio de 2005, p.69 (tradução nossa). 
344 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 15 de junio de 2005, p.69 (tradução nossa). 
345 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 61. 
346 BERNARDI, Bruno Boti. Justiça de transição e as leis de anistia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coords). Impacto das decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 420-421. 
347 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 95. 
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para a Comissão Interamericana foi encaminhada em 30 de junho de 1992 e a submissão para 

análise da Corte se deu em 14 de fevereiro de 2006.348
 

Basicamente no Caso La Cantuta houve uma repetição do mesmo contexto fático e 

normativo existente no Caso Barrios Altos, tendo a mesma solução jurídica e com os mesmos 

fundamentos.349
 

O próximo passo na evolução jurisprudencial interamericana sobre o instituto da anistia 

foi dado no julgamento do Caso Gelman. O julgamento versava sobre o desaparecimento de 

Maria Claúdia Garcia de Gelman desde do final de 1976, no âmbito da Operação Condor, 

realizada por militares argentinos e uruguaios. Alegou-se também a supressão da identidade da 

filha de Maria Claúdia Gelman, a denegação de justiça, a impunidade e todo o martírio causado 

a família da vítima, em virtude da edição da Lei 15.848 (Lei de Caducidade), que extinguiu a 

punibilidade dos crimes cometidos até 01 de março de 1985 por agentes estatais do Uruguai, 

com motivações políticas ou no exercício de suas funções.350
 

Ao realizar a análise da compatibilidade da Lei de Caducidade com a CADH, o tribunal 

interamericano considerou que o modo pelo qual incidiu a Lei 15.848 prejudicou o dever 

internacional de investigar e sancionar as graves violações de Direitos Humanos, obstando que 

os parentes da vítima tivessem a garantia do acesso à justiça e da proteção judicial, em razão da 

ausência de apuração, persecução e julgamento dos responsáveis pelas violações.351
 

Confirmando o entendimento adotado desde o Caso Barrios Altos, o posicionamento da 

Corte Interamericana no Caso Gelman foi pela desconformidade da Lei de Caducidade com o 

Pacto de San José, não produzindo efeitos jurídicos e nem podendo configurar um empecilho 

para o dever de investigar, processar e punir.352
 

A diferença do Caso Gelman para os anteriormente comentados se dá pela circunstância 

da Lei 15.848 ter sido elaborada durante o período democrático, chegando a ser submetida e 

aprovada em consultas populares (plebiscito e referendo), o que gerou uma preocupação com o 

 

 

348 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 113-114. 
349 “Para efeitos da discussão exposta, cumpre especificar que a Corte considerou que no Peru essas leis de 

autoanistia são ab initio incompatíveis com a Convenção, ou seja, sua promulgação mesma ‘constitui, per se, uma 

violação da Convenção’ por ser ‘uma lei manifestamente contrária às obrigações assumidas por um Estado Parte’ 

nesse Tratado” (BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, 

anistias e direito à verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 176). 
350 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito 

à verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 113-114. 
351 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 113-114. 
352 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 113-114. 



91 
 

 

 

 

princípio da autodeterminação democrática.353 Ao enfrentar essa questão, o tribunal destacou o 

caráter contramajoritário que os Direitos Humanos possuem, pois a proteção dos mesmos 

configura um limite intransponível a vontade da maioria, ou seja, aos temas que podem ser 

resolvidos pelo princípio majoritário em esferas democráticas.354
 

Em síntese, a jurisprudência interamericana sobre o tema se caracteriza por uma 

abordagem judicializada que realça a necessidade de persecução criminal e a reivindicação de 

realizar a investigação, processamento e responsabilização da graves violações de direitos 

humanos, restringindo a atuação soberana dos Estados, já que a resolução dessas questões não 

são mais consideradas como uma tema exclusivo da jurisdição doméstica.355
 

 
5.3 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DA LEI 6.683/1979 E O IMPACTO DO 

CASO GOMES LUND 

 
O Caso Gomes Lund foi submetido ao Sistema Interamericano em 07 de Agosto de 1995 

perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O relatório de Admissibilidade da 

demanda foi emitido em 06 de março de 2001 e o relatório de mérito aprovado em 31 de outubro 

de 2008. A Comissão decidiu submeter o caso a análise da Corte em 26 de março de 2009, 

sendo o objeto da demanda relativo a responsabilidade estatatal brasileira pela prática de prisões 

arbitrárias, tortura e o desaparecimento forçado de 70 pessoas, sendo consequência do período 

ditatorial vivenciado no Brasil de 1964-1985.356
 

Solicitou-se a condenação brasileira em razão de não ter garantido os direitos previstos 

nos Arts. 3º (reconhecimento da personalidade jurídica), 4º (vida), 5º (integridade pessoal), 7º 

(liberdade pessoal), 8º (garantias judiciais), 13 (liberdade de expressão) e 25 (proteção judicial), 

todos da CADH. O julgamento teve sua sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações 

e Custas proferida em 24 de Novembro de 2010. 

Conforme se observa nos pontos resolutivos 9 a 19, diversas foram as medidas 

ordenadas pela Corte IDH que fossem implementadas pelo Brasil. De modo sintético, a Corte 

determinou que o Brasil realizasse a publicação da sentença, oferecesse tratamento médico 

 
 

353 BERNARDI, Bruno Boti. Justiça de transição e as leis de anistia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coords). Impacto das decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 423. 
354 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 113-114. 
355 BERNARDI, Bruno Boti, op. cit., p. 424-425. 
356 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, §§ 1 e 2. 
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psicológico ou psiquiátrico as vítimas que solicitassem, reconhecesse a responsabilidade 

internacional quanto aos fatos envolvendo o caso, o dever de investigar, processar e punir os 

fatos relativos ao caso, realizar a tipificação do delito de desaparecimento forçado de pessoas, 

continuar com a capacitação das Forças Armadas em matéria de direitos humanos, esclarecer o 

paradeiro das vítimas e efetuar o pagamento de indenização por danos materiais, imateriais e 

restituição de custas e gastos. 357
 

Como o objetivo do presente trabalho versa sobre a questão da inconvencionalidade da 

lei de anistia brasileira, esse será o aspecto abordado. A questão da compatibilidade da Lei 

6.683/1979 com o Pacto de San José da Costa Rica se deu em razão da omissão por parte do 

Brasil em não realizar nenhuma investigação para processar e julgar os responsáveis pelas 

violações ocorridas no Caso Gomes Lund, ocasionando a falta de acesso à justiça e a 

impunidade dos responsáveis. Esses efeitos seriam gerados justamente em virtude da Lei de 

Anistia impedir a abertura de apurações e de inviabilizar a possibilidade de responsabilização 

dos eventuais responsáveis, configurando, desse modo, um obstáculo jurídico para a elucidação 

das transgressões cometidas.358
 

Ao se pronunciar sobre esse aspecto específico, a Corte relembrou a sua jurisprudência 

em matéria de ansitia, reiterando que já havia se pronunciado sobre a incompatibilidade desses 

diplomas normativos em casos de graves violações de Direitos Humanos, particularmente, em 

relação a Lei de Anistia brasileira. O tribunal interamericano considerou que a mencionada 

norma prejudicou os familiares das vítimas, pois inibiu os mesmos de serem ouvidos por um 

juiz, desrespeitando o Art. 8.1 da CADH e também o Art. 25 da CADH (proteção judicial) em 

virtude de não ter observado o dever de investigar, processar e punir os responsáveis pelos 

fatos.359
 

Além disso, a Corte IDH entendeu que o Brasil violou também os Arts. 1.1 e 2º da 

CADH, pela omissão em adequar seu ordenamento interno, pois esses dispositivos impõem a 

obrigação dos Estados em viabilizar as medidas de todo caráter, para que nenhuma pessoa seja 

excluída da proteção judicial e de ter à disposição um recurso célere e efetivo. Ao ratificar o 

Pacto de San José, as Partes que participam desse tratado devem adotar todas as providências 

necessárias para deixar sem efeito as normas que possam contrariá-lo, como aquelas que evitem 

 

 

357   CORTE  INTERAMERICANA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Caso  Gomes  Lund  e  outros  Vs.  Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, p. 115-116. 
358 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, §§ 127 e 128. 
359 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, §§ 147, 148 e 172. 
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as investigações de graves violações de Direitos Humanos.360
 

Essa talvez seja a sentença interamericana envolvendo o Brasil mais polêmica e 

complexa de implementação, pois um dos seus pontos resolutivos que se encontra pendente de 

cumprimento diz respeito a tema julgado pelo STF em sentido contrário ao entendimento da 

Corte IDH. 

O STF, no julgamento da ADPF 153 (impetrada pelo Conselho Federal da OAB), 

considerou que a Lei de Anistia brasileira (Lei 6.683/1979) foi recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988, entendendo pela improcedência da ação. Já no julgamento do Caso “Guerrilha 

do Araguaia”, a Corte IDH entendeu pela inconvencionalidade da mesma lei, e que a mesma 

não produzia nenhum efeito jurídico, não podendo configurar um empecilho para as 

investigações e sanções relacionadas ao Caso.361
 

Diante deste cenário, se criou a dúvida acerca da possibilidade de como se efetivar o 

cumprimento do ponto resolutivo 09 da sentença interamericana (que consiste justamente na 

realização do dever de investigar, processar e punir os responsáveis pelas violações) diante do 

julgamento da ADPF 153, já que segundo o Código Penal brasileiro (Art. 107, II), a anistia é 

uma causa de extinção da punibilidade, e com o posicionamento do STF seus efeitos não podem 

ser revistos pelo Poder Judiciário, configurando-se como um obstáculo para a realização das 

determinações ordenadas no caso “Guerrilha do Araguaia”. 

Essa divergência gerou a proposição de duas novas demandas perante o STF, que no 

presente momento, estão pendentes de julgamento: O Conselho Federal da OAB apresentou o 

recurso de Embargos de Declaração contra a decisão da ADPF 153, pretendendo sanar 

eventuais omissões deste julgamento, no que diz respeito a eventual incidência da competência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos.362 A segunda demanda é a ADPF 320, proposta 

pelo PSOL, onde um dos seus pedidos é justamente que o STF ordene que todos os órgãos 

públicos brasileiros implementem integralmente a sentença proferida pela Corte IDH no Caso 

“Guerrilha do Araguaia”.363
 

Alguns esclarecimentos cronológicos são necessários para a melhor compreensão da 
 

 

360   CORTE  INTERAMERICANA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Caso  Gomes  Lund  e  outros  Vs.  Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, § 173. 
361 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, ponto resolutivo 3, p. 114. 
362 Cf. AGÊNCIA BRASIL. Comissão da verdade da OAB vai pedir que STF julgue embargos da ação sobre 

extensão da Lei de Anistia. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/agenciabrasil/noticia/2013- 

08-01/comissao-da-verdade-da-oab-vai-pedir-que-stf-julgue-embargos-da-acao-sobre-extensao-da-lei-de- 

anistia>. Acesso em: 19 de dez. 2017. 
363 Cf. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PSOL questiona em ação os efeitos da Lei da Anistia. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267078>. Acesso em: 19 de dez. 2017. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/agenciabrasil/noticia/2013-
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267078
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267078
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tramitação de ambos os casos. A petição inicial da ADPF 153 foi apresentada perante o STF 

em outubro de 2008 e seu julgamento foi realizado em 28 de abril de 2010, já o Caso “Guerrilha 

do Araguaia” foi enviado para a Corte IDH (pela Com. IDH) em 29 de março de 2009, após um 

trâmite que durou treze anos.364
 

Desse modo, se percebe que quando o Conselho Federal da OAB ingressou com a 

demanda no STF e quando esse Tribunal foi proferir seu julgamento, o caso relativo a 

“Guerrilha do Araguaia” já estava em andamento perante o SIDH. O que chama a atenção é que 

nem na petição inicial, nem nos votos dos Ministros do STF, não há nenhuma menção ao Caso 

Gomes Lund. 

Esse aspecto temporal é importante também para entender uma das exceções de 

incompetência apresentandas no Caso Gomes Lund. Pelo fato do Brasil somente ter 

reconhecido a competência da Corte IDH para fatos ocorridos após 1998, a jurisdição do 

tribunal não alcançaria os acontecimentos sucedidos antes dessa data, o que afastaria a 

possibilidade de julgar a mencionada demanda, pois seu contexto fático se deu anteriormente a 

esse período.365
 

A Corte IDH ao analisar tal alegação esclareceu que apenas iria analisar as violações de 

natureza continuada e permanente, que mesmo tendo ocorrido antes do aceite da sua jurisdição, 

pela suas características, continuam acontecendo e produzindo efeitos no presente.366 O tribunal 

considerou que os atos de natureza continua ou permanente subsistem durante todo o tempo em 

que o fato não é interrompido, conservando sua incompatibilidade com a obrigação 

internacional.367
 

Em razão do desaparecimento forçado, se enquadrar nessa modalidade de delito, se 

consumando no momento em que a pessoa é cerceada de sua liberdade e a subsequente falta de 

notícias sobre sua localização, só se encerrando no momento em que se determine o paradeiro 

da pessoa e os acontecimentos sejam elucidados, a Corte afirmou sua competência para 

examinar a demanda, desde o momento em que o Brasil reconheceu sua jurisdição contenciosa, 

em 10 de dezembro de 1998, analisando também as falhas do Estado que aconteceram dessa 

época e digam respeito a não realização do dever de investigar, processar e punir os 

 

364 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 

p. 361-363. 
365 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, § 16.. 
366 TORELY, Marcelo. Gomes Lund vs. Brasil cinco anos depois: histórico, impacto, evolução jurisprudencial e 

críticas. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coords). Impacto das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 534. 
367 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, § 17. 
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responsáveis pelos ilícitos.368
 

A pretensão da OAB ao impetrar a ADPF 153 era que o STF, fazendo uma interpretação 

conforme à Constitução Federal de 1988, do parágrafo único da Lei 6.683/1979369, declarasse 

que a anistia conferida pelo dispositivo aos delitos políticos e conexos não poderia ser aplicada 

aos crimes comuns cometidos pelos agentes da ditadura militar contra aqueles que faziam 

oposição ao regime. Foram alegados como arcabouço do pedido o descumprimento dos 

princípios da igualdade, da dignidade humana, do Estado Democrático de Direito, do direito à 

verdade e do princípio republicano.370
 

Por maioria de votos, os Minitros do STF consideram que a lei de anistia era válida, 

usando como principais argumentos: 01) Não ocorreu autoanistia, mas sim um acordo polítco 

no âmbito da sociedade brasileira, dotando a lei de ansitia de um caráter amplo geral e irrestrito; 

02) Não cabe ao Poder Judiciário realizar a revisão da lei de anistia, papel esse do Poder 

Legislativo; 03) Com a EC 26/1985, que convocou a Assembleia Constituinte para preparar a 

Constituição de 1988, a anistia foi incorporada a nova ordem constitucional; 04) A Lei de 

Anistia foi elaborada antes da Convenção da ONU contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes.371
 

Como a intenção do trabalho é fazer uma explanação sobre a inconvencionalidade da 

Lei de Anistia, será apresentado suscintamente os votos dos Ministros do STF e verificar se 

algum deles houve a preocupação em discutir a questão da adequação da Lei 6.683/1979 com 

os tratados internacionais de direitos humanos (sobretudo a CADH). Os ministros que votaram 

pela improcedência da demanda foram: Eros Grau, Carmen Lúcia, Celso de Mello, Marco 

Aurélio, Cezar Peluso, Ellen Grace e Gilmar Mendes. Já os Ministros Ayres Brito e Ricardo 

 

368   CORTE  INTERAMERICANA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Caso  Gomes  Lund  e  outros  Vs.  Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, § 17 e 18. 
369 “Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 

agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos 

políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, 

aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, 

punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 

políticos ou praticados por motivação política. 

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, 

seqüestro e atentado pessoal”. 
370 RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio, MAZZUOLI, Valério de Oliveira (Orgs). Crimes da ditadura militar: Uma 

análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 180. 
371 NIEMEYER, Pedro Octavio de. A validade da Lei da Anistia e as decisões do Supremo Tribunal Federal e da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista Direito e Práxis, v. 7, n. 1, p 271, mar. 2016; GUERRA, 

Sidney. Gomes Lund X República Federativa do Brasil: O caso junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos 

e o controle de convencionalidade. In: MAIA, Luciano Mariz; LIRA, Yulgan (Orgs). Controle de 

convencionalidade: temas aprofundados. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 299-300. 
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Lewandowski votaram pela procedência. 

No voto do Ministro Eros Grau não houve nenhuma menção ao Pacto de San José da 

Costa Rica, e no que tange a análise da jurisprudência internacional, o voto faz citação de um 

entendimento de Nilo Batista defendendo a não aplicação da posição da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos sobre a validade das leis de anistia, alegando que a jurisdição do tribunal 

interamericano só pode alcançar os fatos ocorridos após o reconhecimento por parte do Brasil 

da sua competência.372
 

O voto não mencionou que existem precedentes anteriores ao Caso Gomes Lund, 

aceitando a natureza permanente de algumas violações de direitos humanos (ex: 

desaparecimento forçado), e que nessas situações a Corte IDH pode sim julgar se houve algum 

tipo de responsabilidade internacional do Estado. O relator não fez alusão aos julgamentos da 

Corte IDH sobre a edição de leis de anistia durante períodos ditatoriais, já existentes na época 

do julgamento da ADPF 153 (especialmente o Caso Almonacid Arellano).373
 

As conclusões que podem ser tiradas do voto do Ministro Eros Grau são que não houve 

uma efetiva preocupação com o controle de convencionalidade, não analisando os tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil e sem verificar se a citação doutrinária de Nilo Bastista se 

coaduna com a jurisprudência do tribunal interamericano.374
 

No voto da Ministra Cármen Lucia não se discutiu sobre as conveções internacionais 

possivelmente incidentes e nem aos precedentes de cortes internacionais sobre o assunto. Essa 

mesma postura foi usada também no voto da Ministra Ellen Grace e Marco Aurélio, 

vislumbrando-se mais uma vez a ausência do controle de convencionalidade.375
 

Já no voto do Ministro Celso de Mello o panorama muda, haja vista a expressa citação 

a tratados internacionais de direitos humanos já ratificados pelo Brasil, esclarecendo que esses 

tratados foram elaborados posteriormente a elaboração da Lei de Anistia O Ministro abordou 

em sua fundamentação os julgamentos da Corte IDH sobre o instituto da anistia, argumentando 

que as decisões da Corte IDH sobre o tema versam sobre os casos de autoanistia e que lei 

brasileira não se enquadraria nesse modelo, justificando assim a não aplicação dos precedentes. 

Pode-se perceber no voto do citado magistrado um maior cuidado com o controle de 

convencionalidade, apesar da interpretação equivocada que o Ministro fez dos precedentes 

 

372 RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio, MAZZUOLI, Valério de Oliveira (ORGS). Crimes da ditadura militar: 

Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 183. 
373 Ibid., p. 183-184. 
374 Ibid., p. 186. 
375 Ibid., p. 186-187. 
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interamericanos, pois nos próprios julgados citados na sua fundamentação, a Corte IDH já 

entendia que qualquer tipo de anistia não poderia gerar efeitos nos casos de graves violações 

aos Direitos Humanos, posição que foi reiterada no julgamento do Caso Gomes Lund.376
 

O voto do Ministro Cezar Peluso também seguiu a mesma linha de raciocínio dos 

argumetos apresentados, considerando que apenas as autoanistias é que são vedadas pelos 

tribunais internacionais, o que não seria o caso do diploma brasileiro (fruto de um acordo), 

entendendo pela improcedência da demanda.377 Da mesma forma que o Ministro Celso de 

Mello, o Ministro Peluso tentou fazer um distinguish que era incoerente com a posição da Corte 

IDH.378
 

No voto do Ministro Gilmar Mendes, não se indica nenhum aspecto relacionado ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, defendendo a inviabilidade do pleito da ADPF 

153, pelo fato da anistia concedida pela Lei 6.683/1979 ter sido confirmada pela EC 26/1985, 

diploma que convocou a Assembleia Constituinte para a elaborar a Constituição de 1988, 

iniciando assim a nova ordem constitucional brasileira.379
 

Como foi anteriormente comentado, a jurisprudência do STF não admite o controle das 

normas constitucionais originárias, e pela argumentação do Ministro Gilmar Mendes, o Poder 

Constituite Originário foi inaugurado não com a promulgação da Constituição em 1988 e sim a 

partir da edição da EC 26/1985. Assim, seria inviável o controle de constitucionalidade dessa 

norma, o que não impediria eventual análise da sua convencionalidade, pois conforme já foi 

explanado nesse trabalho, a Corte IDH tem precedentes que admitem o controle de 

convencionalidade de uma norma constitucional. 

O voto do Ministro Lewandowski apontou alguns instrumentos internacionais de 

direitos humanos que permitiriam a responsabilização dos delitos de lesa humanidade, 

comentando também a respeito da jurisprudência interamericana sobre o dever de apurar, 

processar e sancionar as violações de Direitos Humanos, entendendo que a aplicação ou não da 

 

376 RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio, MAZZUOLI, Valério de Oliveira (ORGS). Crimes da ditadura militar: 

Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 186-187. 
376  Ibid., p. 186. 
377  Ibid., p. 190. 
378 Nesse sentido o § 175 do Caso Gomes Lund: “A incompatibilidade em relação à Convenção inclui as anistias 

de graves violações de direitos humanos e não se restringe somente às denominadas ‘autoanistias’. Além disso, 

como foi destacado anteriormente, o Tribunal, mais que ao processo de adoção e à autoridade que emitiu a Lei de 

Anistia, se atém à sua ratio legis: deixar impunes graves violações ao direito internacional cometidas pelo regime 

militar” (BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e 

direito à verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 260). 
379 RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 190. 
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Lei de Anistia dependeria da análise do caso concreto, para enquadra-lo como crime político 

ou não, verificando se o conduta cometida foi eminente política e se os meios empregados para 

prática do crime não foram cruéis, cabendo aos juízes antes de receber a denúncia verificar o 

preenchimento desses critérios e afastar a aplicação da Lei de Anistia.380
 

A posição do Ministro Lewandowski revela uma abordagem que se preocupou tanto em 

apresentar o aparato normativo internacional e também examinar a existência de 

pronunciamento de órgãos internacionais sobre o tema. Teve o Ministro assim, mesmo sem 

mencionar expressamente a teoria do controle de convencionalidade, uma postura favorável ao 

uso desse instrumento.381
 

Encerrando a apresentação dos entendimentos dos magistrados que participaram da 

votação da ADPF 153, o Ministro Ayres Brito não se posicionou em relação tratados de Direitos 

Humanos e nem ao entendimento proveniente dos órgãos de monitoramento desses 

instrumentos. Sua abordagem se deu mais em analisar a compatibilidade da Lei de Anistia com 

a Constituição Federal, afastando qualquer interpretação que permita aos delitos previstos no 

inciso XLIII do Art. 5º, considerando que a lei de anistia não abarcou os crimes comuns ou 

hediondos que foram executivos por motivos políticos.382
 

Para solucionar o impasse aparente entre a ADPF 153 e o Caso Gomes Lund, quanto a 

inconvencionalidade da lei de anistia, André de Carvalho Ramos apresenta duas alternativas 

possíveis. Primeiramente, o STF poderia se recusar em cumprir a parte da sentença 

interamericana que não esteja de acordo com o seu entendimento, considerado que Art. 68 da 

CADH é inconstitucional, ou faria uma interpretação conforme a CF desse dispositivo, que trata 

do dever de cumprir as decisões da Corte IDH. Isso geraria a necessidade de denunciar o tratado 

internacional, porém tal medida seria inócua em relação as sentenças já proferidas pela Corte, 

já que o Art. 78 da CADH exige uma comunicação prévia de um 1ano para que a denúncia gere 

seus efeitos.383
 

 

 

380 RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio, MAZZUOLI, Valério de Oliveira (ORGS). Crimes da ditadura militar: 

Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 190. 
381 Ibid. 
382 Ibid., p. 196; LIMA, Raphael Silva de Castro. Controles de constitucionalidade e convencionalidade: uma 

análise do choque de posições entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

sobre a lei de anistia. In: MAIA, Luciano Mariz; LIRA, Yulgan (Orgs). Controle de convencionalidade: temas 

aprofundados. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 274. 
383 RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio, MAZZUOLI, Valério de Oliveira (ORGS). Crimes da ditadura militar: 

Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 214-216. 
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Desse modo, essa alternativa não afastaria a obrigação brasileira de implementar as 

senteças interamericanas condenatórias anteriores ao ato da denúncia (que seria a situação do 

Caso Gomes Lund). Já a outra solução seria a aplicação da teoria do duplo controle, que consiste 

justamente na necessidade das normas internas serem consideradas válidas ao passarem por 

dois testes: o controle de constitucionalidade e o de convencionalidade. Se um desses requisitos 

não for preenchdo, a norma será inválida e não terá aptidão de produzir efeitos384. 

Como foi percebido da análise da votação do STF, se pode considerar que o tribunal não 

realizou o controle de convencionalidade, fazendo um exame apenas da compatibilidade da lei 

de anistia com a Constituição Federal, não adentrando na questão da adequação com a CADH. 

Essa alternativa se mostra mais viável para a implementação do julgamento interamericano, 

sendo usada também pela Corte IDH no julgamento do Caso Gomes Lund, haja vista que o 

Brasil alegou a incompentência desse órgão em razão de não ter havido o prévio exaurimento 

dos recursos internos.385
 

Para afastar a defesa apresentada pelo Estado Brasileiro, a Corte IDH considerou que 

ocorreu o fenômeno processual da preclusão, em virtude da alegação não ter sido apresentada 

no momento procedimental oportuno. Além disso, ao analisar a efetividade do mecanismo da 

ADPF, considerou que esse instrumento não pode ser manejado por qualquer pessoa, mas 

apenas pelos legitimados previstos no Art. 103 da CF; portanto, a ADPF não seria um 

instrumento adequado que pudesse ser usado por todos os interessados.386
 

Desse modo, utilizando da teoria do duplo controle, o tribunal interamericano esclareceu 

que não se solicita ao órgão a análise da compatibilidade da Lei de Anistia com a Constituição 

Federal, matéria fora do alcance da sua jurisdição. O pleito era que fosse exercido o controle de 

convencionalidade e se verificasse eventual conflito daquela lei com os deveres previstos na 

CADH, e a conclusão que se chegou foi que os magistrados brasileiros não desempenharam o 

controle de convencionalidade na ADPF 153 e que a decisão do STF afirmou a validade da lei 

de anistia sem discutir a aplicabilidade dos Arts. 8 e 25 da CADH combinados com os Arts. 1.1 

e 2.387 

 
 

384 RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio, MAZZUOLI, Valério de Oliveira (ORGS). Crimes da ditadura militar: 

Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 214-216. 
385 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, §§ 43-44. 
386 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, §§ 46-48. 
387 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.24 nov. 2010. Série C. No. 219, § 175 . 
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Quanto ao cumprimento da sentença do Caso Gomes Lund, até o presente momento, 

apenas foi realizada uma única supervisão de cumprimento da sentença foi efetivada pela Corte 

IDH, em 17 de outubro de 2014, e na análise sobre a implementação do dever de investigar, 

processar e punir, pode ser visto como ainda vem prevalecendo no âmbito doméstico o 

entendimento do STF. O Brasil informou que houve a proposição de oito ações penais após o 

julgamento da Corte IDH, das quais duas foram consideradas pela Corte IDH (por ter sido 

iniciadas na época da supervisão de cumprimento), ambas estando suspensas por conta de 

decisões judiciais beneficiando os réus, preponderando basicamente as argumentações do STF 

na ADPF 153.388
 

A Corte IDH considerou que a obrigação de publicar a sentença foi plenamente 

cumprida pelo Brasil. A referida publicação foi realizada em 15 de Junho de 2011 no Diário 

Oficial da União, e um resumo da mesma também foi publicado no jornal O Globo, e que houve 

a divulgação da sentença no portal eletrônico da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República. 

Além da publicação da sentença, a Corte IDH considerou integralmente cumpridos os 

pontos resolutivos 19 e 20. Como o ponto resolutivo 20 tratava de uma medida que dependia 

apenas da atuação dos familiares ou seus representantes para ser implementado, será comentada 

somente como se deu o cumprimento do ponto resolutivo 19. No mesmo, o Tribunal 

Interamericano ordenou que o Brasil possibilitasse, pelo prazo de seis meses, a partir da 

notificação da sentença, que os familiares de determinadas vítimas impetrassem (se quisessem) 

pedido de indenização, utilizando o procedimento previsto pela Lei 9.140/1995. 

Na implementação dessa medida, o Estado comprovou que em 23 de janeiro de 2013, 

divulgou convocação pública de âmbito nacional, com a finalidade de descobrir quem poderia 

ser beneficiado desta indenização. Em fevereiro de 2014, o Brasil se pronunciou que até aquela 

data, não haviam sido identificados os favorecidos pela indenização. A Corte entendeu que não 

tinha notícias que demonstrassem a apresentação do pedido de indenização dentro do prazo que 

foi fixado e que os representantes de Pedro Alexandrino Oliveira Filho não corroboraram e nem 

evidenciaram a solicitação de indenização, considerando o ponto resolutivo 19 totalmente 

cumprido pelo Brasil. Em relação as demais medidas, a Corte IDH resolveu continuar 

realizando a supervisão da sentença. 

Desse modo, o que verifica é que a principal interferência para a implementação do Caso 
 

 

388 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil. 

Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de 

Outubro de 2014, §§ 17 a 19. 
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“Guerrilha do Araguaia”, em relação a Lei de Anistia é o fator jurídico, versando mais uma vez 

sobre os efeitos das sentenças da Corte IDH no Poder Judiciário brasileiro. 

Um impacto gerado pelo Caso Gomes Lund foi na postura do MPF, pois o Procurador 

Geral da República apresentou parecer no âmbito dos Embargos de Declaração da ADPF 153 

pela inadmissibilidade do recurso utilizando os mesmos argumentos do Ministro Eros Grau. Já 

no plano da ADPF, com a mudança de comando da instituição, é vislumbrada a alteração do 

entendimento anterior, pois o novo chefe do MPF emitiu parecer se pronunciando 

favoravelmente a teoria do duplo controle.389
 

No presente caso, ressalvado o impasse relativo a Lei de Anistia, já comentado na 

presente dissertação, algumas ordens determinadas pela Corte IDH já estavam sendo debatidas 

no Brasil, sobretudo aquelas relacionadas ao direito à memória e a verdade. Podem ser 

apontadas, nesse sentido: a Lei 9.140/1995390, o Decreto 4.850/2003391, a Lei 12.528/2011392, 

lançamento do programa “Memórias Reveladas”393 em 2009, podendo contribuir sobretudo 

para o cumprimento dos pontos resolutivos 10394 e 16395 da sentença interamericana,396 bem 

como já existem iniciativas legislativas para a tipificação do delito de desaparecimento forçado 

de pessoas (PL 6.240/2013 e PLS 236/2012). 

 

 

 

 

 

 

 
389 ANTUNES, Fernando Luis Coelho. O controle de convencionalidade e as transformações no 

constitucionalismo contemporâneo: a ADPF 153 e a decisão da corte interamericana de direitos humanos no caso 

Gomes Lund. Revista do Direito Público, Londrina, v. 12, n. 3, p.179-180, dez. 2017. 
390 “Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em 

atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências”.  
391 “Institui Comissão Interministerial com a finalidade de obter informações que levem à localização dos restos 

mortais de participantes da Guerrilha do Araguaia, e dá outras providências”. 
392 “Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República”. 
393 Segundo seu sítio oficial: “Tem por objetivo geral tornar-se um polo difusor de informações contidas nos 

registros documentais sobre as lutas políticas no Brasil nas décadas de 1960 a 1980. Nele, fontes primárias e 

secundárias são gerenciadas e colocadas à disposição do público, incentivando a realização de estudos, pesquisas 

e reflexões sobre o período. A ação do Centro promove o fortalecimento das instituições arquivísticas públicas, 

transformando-as em espaços de cidadania”. Disponível em: <http://www.memoriasreveladas.gov.br>. Acesso 

em: 23 Jan. 2018. 
394 “O Estado deve realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o 

caso, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos 

261 a 263 da presente Sentença”. 
395 “O Estado deve continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, sistematização e publicação de toda a 

informação sobre a Guerrilha do Araguaia, assim como da informação relativa a violações de direitos humanos 

ocorridas durante o regime militar, garantindo o acesso à mesma nos termos do parágrafo 292 da presente 

Sentença”. 
396 VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). Implementação das Recomendações e Decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: institucionalização e política. São Paulo: Direito GV, 2013, 

p.33-34. 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/
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6 PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

SENTENÇAS INTERAMERICANAS 

 
Depois de apresentados os principais desafios enfrentados pelas sentenças interamericanas 

e seu cumprimento no Brasil, serão apresentadas algumas propostas que possam contribuir para o 

fortalecimento da implementação dos casos envolvendo o Brasil. Não se pretende fazer uma 

análise exaustiva do assunto, mas sim apresentar algumas reflexões que auxiliariam na melhoria 

do cenário atualmente existente. 

Um primeiro grupo de propostas diz respeito a reformulações a serem realizadas no SIDH, 

tendo a finalidade de apresentar instrumentos coercitivos que possam ser utilizados para garantir 

a implementação das sentenças da Corte IDH. 

Uma que chama atenção é a possibilidade da Corte IDH solicitar a incidência da Carta 

Democrática da OEA em três situações: 01) quando sua sentença demonstrar uma mudança da 

ordem constitucional que comprometa seriamente a ordem democrática; 02) quando sua decisão 

demonstrar a existência de perigo para o regime político institucional democrático ou o legítimo 

funcionamento do poder; e 03) quando haja um descumprimento reiterado das sentenças da Corte 

IDH que exponha uma falência institucional.397
 

Para essa reforma lograr êxito, seria necessária uma alteração na Carta da OEA, pois esse 

tratado não estabelece explicitamente nenhuma penalidade em razão da violação de direitos 

humanos. A única sanção possível de ser aplicada, segundo as previsões da Carta da OEA,398 é a 

suspensão de um Estado Membro no caso de inobservância do princípio democrático, não havendo 

nenhuma menção ao descumprimento das sentenças da Corte, sendo necessário uma emenda ao 

tratado constitutivo da OEA para incluir essa hipótese como uma situação que geraria a suspensão 

no âmbito da OEA.399
 

Outra proposta visando dotar o SIDH de mecanismos coercitivos surge da comparação 

com o Sistema Europeu de Direitos Humanos (SEDH). No âmbito europeu, diferentemente do que 

ocorre no plano interamericano, a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento das sentenças da Corte 

Europeia de Direitos Humanos (CEDH) cabe ao Comitê de Ministros, órgão pertencente ao 

 

397 KRSTICEVIC, Viviana. Implementação das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

jurisprudência, instrumentos normativos e experiências nacionais. Rio de Janeiro: Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional - CEJIL, 2011, p. 36. 
398 O dispositivo que trata do assunto é o Art. 9, que dispõe: “Um membro da Organização, cujo governo 

democraticamente constituído seja deposto pela força, poderá ser suspenso do exercício do direito de participação 

nas sessões da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta, dos Conselhos da Organização e das Conferências 

Especializadas, bem como das comissões, grupos de trabalho e demais órgãos que tenham sido criados”. 
399 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012, 
p. 239. 
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Conselho da Europa, que em razão do disposto nos Arts. 3º e 8º do Estatuto deste, permite que o 

Comitê ameace de expulsão do Conselho da Europa o Estado que não cumprir com as sentenças 

da CEDH.400
 

Para essa medida ser concretizada também haveria a necessidade de modificação 

convencional na Carta da OEA, para autorizar que a Assembleia Geral da mesma pudesse efetivar 

medida de cunho semelhante a verificada no SEDH. Como foi colocado, a CADH só estabelece, 

em seu Art. 65, que a Corte IDH envie para a Assembleia Geral da OEA um relatório que enumere 

as sentenças que foram descumpridas. Anteriormente, foi esclarecido, que a Carta da OEA não 

prevê expressamente a falta de implementação das sentenças da Corte como medida que permitiria 

a suspensão do descumpridor da OEA. 

Adotando outro tipo de abordagem,  há aquelas  proposições  que consideram  o 

envolvimento com os sistemas nacionais de justiça uma estratégia a ser considerada para melhorar 

a implementação das decisões interamericanas. Nesse tipo de atuação, ao haver um maior 

compromisso por parte desses atores locais, a Corte IDH aumentaria seu prestígio, obtendo maior 

cooperação para implementar suas sentenças.401
 

Essa cooperação poderia ser efetivada, por exemplo, incluindo os participantes dos 

sistemas domésticos de justiça em todas as etapas do procedimento perante o SIDH (do envio da 

petição até a fase de supervisão de sentença), incentivando mais a realização de um diálogo judicial 

regional, colocando a Corte IDH em suas sentenças fundamentos que esclareçam o valor jurídico 

de sua jurisprudência nos ordenamentos internos, apontando precedentes de tribunais internos que 

concordem com seu posicionamento, e por fim promover uma maior comunicação entre os atores 

do SIDH e do sistema de justiça interno.402
 

Merece reflexão a proposição relativa a questão da realização do diálogo judicial regional. 

Por ser um tema que demandaria por si só um estudo mais aprofundado, na presente dissertação, 

serão apresentados breves esclarecimentos sobre o assunto para que se possa compreender a sua 

utilidade na implementação das sentenças interamericanas. 

Trazendo uma noção preliminar sobre o assunto, o diálogo judicial configura um debate, 

uma interlocução ou um intercâmbio de opiniões entre dois ou mais juízes, sejam nacionais ou 

internacionais. O diálogo pode gerar pontos de vista opostos ou concordantes, podendo conferir 

 

 

 

400 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos Sistemas 

Regionais Europeu, Interamericano e Africano. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 82-83. 
401 HUNEEUS, Alexandra. Courts Resisting Courts: Lessons from the InterAmerican Court’s Struggle to Enforce 

Human Rights. Cornell International Law Journal, New York, 2011, v. 44, n. 3, p. 520. Tradução nossa. 
402 Ibid., p. 521. Tradução nossa. 
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diversas interações entre distintos juízes e tribunais.403
 

Essas interações entre os tribunais podem ser realizadas de três formas: 01) tribunais 

dispostos a realização do diálogo; 02) tribunais onde o diálogo é intermediário; e 03) tribunais 

resistentes ao diálogo.404Dessas três interações, a primeira é a que interessa mais para o presente 

trabalho. 

O primeiro caso ocorre quando os precedentes  de outros tribunais  (internos  ou 

internacionais) são considerados instrumentos relevantes no processo de fundamentação da 

sentença, ou seja, são os magistrados que compreendem que num mundo globalizado e cada vez 

mais conectado, existem questões que serão comuns, apresentado um certo grau de semelhança, e 

entendem a relevância  de saber como outros  juízes resolvem  esses problemas para a 

fundamentação de sua decisão.405
 

Alguns parâmetros podem ser úteis para a realização do diálogo judicial pelos juízes 

brasileiros, quando se depararem com a aplicação de normas internacionais: 01) indicar a presença 

de fontes convencionais ou extraconvencionais obrigatórias para o Brasil; 02) apontar se existe 

algum caso internacional envolvendo o Brasil que possa ser aplicado e quais os seus efeitos sobre 

a decisão interna; 03) citar a jurisprudência de órgãos internacionais que possam proferir 

julgamentos contra o Brasil; e 04) qual foi o grau de influência que os preceitos e precedentes 

internacionais exerceram na resolução do caso.406
 

Portanto, o diálogo judicial pode ser entendido como a utilização, por parte de um tribunal, 

dos entendimentos, fundamentações, pontos de vista e precedentes, desenvolvidos por outros 

tribunais para solucionar determinadas questões jurídicas. Configura-se, desse modo, na prática 

em que os magistrados levam em consideração as decisões de outros tribunais para resolução de 

situações parecidas.407
 

Com o movimento da Proteção Internacional dos Direitos Humanos e a progressiva 

incorporação dos instrumentos internacionais no ordenamento interno, o juiz brasileiro não pode 

 

 

403 ALCALA, Humberto Nogueira. Diálogo interjurisdiccional, control de convencionalidad y jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional en período 2006-2011. Estudios constitucionales, Santiago, v. 10, n. 2, p. 58, 2012. 
404 GERBER, Konstantin; CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Diálogo entre Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e o Supremo Tribunal Federal: controle de convencionaliidade concomitante ao controle de 

convencionalidade? In: FIGUEIREDO, Marcelo; CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. (Coords.). A jurisprudência 

e o diálogo entre tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 233. 
405 Ibid., p. 233. 
406 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Constitucional. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, p. 515, jan. 2012. 
407 MOREIRA, Thiago Oliveira. O Necessário Diálogo Interjurisdicional entre a Jurisdição Brasileira e a 

Interamericana. In: MENEZES, Wagner (Org.). Tribunais Internacionais e a Relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016, p. 481-482. 



105 
 

 

 
 

mais ficar alheio a atuação dos tribunais que interpretam e aplicam toda essa normatividade. O 

diálogo judicial, nesse contexto, será um mecanismo útil para apresentar respostas razoáveis para 

solucionar problemas similares, sobretudo quando estiver em jogo os direitos humanos. Ao adotar 

uma postura dialógica, o magistrado irá dotar sua decisão judicial de maior racionalidade, através 

da estruturação de consensos mínimos compartilhados.408
 

A função jurisdicional, diante de todo esse cenário, desse ser realizada de forma 

cooperativa. Os elementos centrais para concretização desse modelo, no âmbito das normas 

internacionais são: 01) a realização do controle de convencionalidade pelo Poder Judiciário; 02) a 

efetivação do diálogo judicial; e 03) abertura ao Direito Internacional dos Direitos Humanos.409
 

Alguns problemas de implementação verificados nas sentenças interamericanas contra o 

Brasil poderiam ter sido evitados com a adoção dessa perspectiva do diálogo judicial. No Caso 

Gomes Lund, por exemplo, mesmo já havendo a tramitação da denúncia perante o SIDH, o STF 

não fez nenhuma menção a esta. No caso Damião Ximenes, o TJCE ignorou a sentença da Corte 

IDH, ao desconsiderar o cenário e o contexto onde as violações foram cometidas, bem como no 

Caso Sétimo Garibaldi, quando o TJPR mesmo reconhecendo a existência de novas provas 

oriundas da sentença internacional, concedeu o Habeas Corpus e trancou a Ação Penal. 

Vislumbra-se que o fortalecimento do cumprimento das sentenças da Corte Interamericana 

fica sujeito não apenas as melhorias que possam ser feitas no plano internacional, mas também a 

predisposição da adoção dessa compreensão cooperativa por parte dos Estados e da realização do 

diálogo entre direito interno e internacional. Portanto, os mecanismos domésticos podem (e 

devem) colaborar com a implementação das decisões internacional, inclusive com a elaboração de 

leis (ou adequação das já existentes) que tratem acerca dos efeitos e procedimentos a serem 

observados no cumprimento destas sentenças.410
 

Cabe tecer também alguns comentários acerca das chamadas leis de implementação 

(enabling legislations), que consiste nas normas internas que tem a finalidade de facilitar o 

cumprimento das sentenças internacionais e assegurar sua eficácia. No Brasil, esse tipo de 

normatização não existe no presente momento, havendo quem considere a sua elaboração 

desnecessária, pois seria possível adaptar a atual legislação existente para assegurar a execução 

 

 
 

408 MAGALHÃES, Wellington. Judiciário e Globalização. Curitiba: Juruá, 2016, p. 82-88. 
409 MOREIRA, Thiago Oliveira. Implicações do Modelo Häberleano de Estado Cooperativo na Jurisdição. In: 

FRIEDRICH, Tatyana Scheila; RAMINA, Larissa. Coleção Direito Internacional Multifacetado: convergências 

e divergências entre ordens jurídicas. v. 5. Curitiba: Juruá, 2015, p. 295. 
410 ADAM, Ana Paula; SILVA, Débora Bós e; LEONETTI, Paola. Direitos Humanos no Brasil: limites e 

possibilidades para a eficácia das sentenças prolatadas pela CIDH. Revista Direitos Humanos e Democracia, 

v.1, n.2, 2013, p. 48. 
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das decisões de tribunais internacionais (como a Corte IDH).411
 

Importante enaltecer que o Art. 27 da CVDT/1969 dispõe que o Estado não pode invocar 

normas internas para descumprir um tratado internacional. Além disso, o Art. 2° da CADH 

estebelece que os integrantes da mencionada norma possuem a obrigação de adotar todas as 

providências essenciais para evitar que um direito garantido pela Convenção seja descumprido.412 

Assim, os Estados possuem o dever de adaptar seu ordenamento interno aos dispositivos 

convencionais, inclusive a obrigação de cumprimento das sentenças interamericanas.413
 

Um dos pontos positivos na elaboração de uma lei de implementação seria a diminuição 

das divergências e dos entraves para efetivação do cumprimento de sentenças desse tipo.414 Outra 

colaboração desse tipo de regulamentação seria em formalizar os arranjos institucionais e torná- 

los de observância obrigatória, diferentemente do que se percebe atualmente no Brasil, onde esses 

vínculos são informais e podem deixar de ser realizados discricionariamente. 

Os mecanismos hodiernamente existentes no Brasil já foram analisados anteriormente na 

presente dissertação. Neste momento, serão abordados os principais pontos do único projeto de lei 

atualmente em tramitação que versa sobre o tema: O PLS 220/2016, de autoria do Senador 

Randolfe Rodrigues. 

Resumidamente, os principais pontos do citado PLS, são os seguintes: 01) Reconhece 

efeitos jurídicos imediatos as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos; 02) 

Estabelece dotação de orçamento específico para o cumprimento das sentenças; 03) Propõe a 

desnecessidade de homologação da sentença para que ela gere efeitos em âmbito doméstico; 

04) Prevê um procedimento especial para o cumprimento das sentenças de caráter indenizatório; 

05) Reconhece o direito de ação regressiva em favor da União; 06) No caso das sentenças que 

determinem reparações não pecuniárias, consagra o dever de cessação imediata do ato que tenha 

sido considerado violatório e a adoção das medidas que sejam necessárias no ordenamento 

doméstico, por parte dos entes federativos; 07) Criação de um conselho deliberativo para 

acompanhar os procedimentos colocados no PLS; 08) Reconhecimento das sentenças da Corte 

 

 

 
411 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 184. 
412 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p. 31-32. 
413 QUEIROZ, Ana Paula Matos de. As sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a 

problemática da execução no direito brasileiro. 2018. 146f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018, p. 83. 
414 MAEOKA, Erika. O acesso à justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.2009. 209 f. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade Estadual de 

Londrina, p. 184. 
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Interamericana de Direitos Humanos como títulos executivos judiciais.415
 

Um aspecto digno de elogio a proposição é ela ter se preocupado em tratar tanto dos 

aspectos relacionados as reparações pecuniárias e não pecuniárias. Outro ponto digno de ser 

destacado é colocar todos os integrantes da federação para participar da implementação da 

sentença, pois como já foi anteriormente abordado, a articulação entre União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal pode ser crucial para efetivação de certas medidas ordenadas pela 

Corte. O reconhecimento da sentença da Corte como título executivo e a desnecessidade de 

homologação eram assuntos que a doutrina já se manifestava favoravelmente, e a criação do 

conselho deliberativo formaliza uma instância que terá por atribuição específica cuidar da 

implementação das sentenças da Corte, estabelecendo sua composição e competência. 

Em sua tramitação legislativa, o citado projeto foi aprovado perante a Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e atualmente se encontra na Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE) ambas do Senado Federal. Durante a deliberação na CRE, o 

Senador Antônio Anastasia apresentou algumas mudanças ao projeto original, que foram 

acatadas pela citada comissão. 

As principais diferenças entre a proposição inicial e sua posterior alteração são: 01) Já 

não versa apenas sobre as sentenças da Corte IDH, e sim sobre deliberações vinculantes 

oriundas de órgãos internacionais de direitos humanos, ampliando o projeto inicial; 02) Declara 

que as essas decisões produzem efeito erga omnes; 03) Estipula que as sentenças e decisões 

não podem deixar de ser implementadas, mesmo que haja prescrição, coisa julgada, anistia ou 

qualquer outro tipo de objeção; 04) Previsão de tramitação judicial prioritária para os processos 

que tenham por objeto o cumprimento das sentenças, ressalvado os casos de Habeas Corpus e 

Mandado de Segurança; 05) Se a sentença ordenar o início de nova investigação ou a reabertura 

das que já foram arquivadas, tal determinação deve ser observada imediatamente pelo 

Ministério Público, sem nenhum tipo de requisito adicional; 06) Coloca o Ministério Público 

Federal (MPF) como responsável pela fiscalização das sentenças; 07) No caso da decisões ou 

sentenças ordenarem a realização de alterações legislativas, as mesmas tramitarão em regime 

de urgência.416
 

 
 

415 Cf. PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL Nº 220 DE 2016. Dispõe sobre o cumprimento das decisões 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125951>. Acesso em 22 de Dez. 

2017. 
416 Cf. PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL Nº 220 DE 2016. Dispõe sobre o cumprimento das decisões 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125951>. Acesso em 22 de Dez. 

2017. 
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Fazendo uma análise comparativa de ambas proposições, se verifica alguns aspectos 

pertinentes e questões polêmicas. A ampliação para outros tribunais além da Corte IDH é 

importante, haja vista o Brasil participar de outras instituições que podem proferir decisões 

envolvendo nosso País (Ex: TPI), sendo relevante trazer esse tipo de previsão. A produção de 

efeito erga omnes pode facilitar a realização do diálogo judicial, e o estabelecimento de 

tramitação prioritária revela uma preocupação com os obstáculos relacionados a morosidade 

judicial e é uma medida positiva de ser estabelecida. A consagração do regime de urgência 

também é um aspecto positivo, haja vista que pode dar maior agilidade na tramitação do 

processo legislativo, dando uma resposta mais rápida as determinações da Corte IDH. 

As questões polêmicas podem ser encontradas, primeiramente, no que tange ao órgão 

responsável pelo acompanhamento da implementação. Na versão original do projeto, cabia a 

um conselho deliberativo, ao passo que na proposta modificada, tal atribuição incumbiria ao 

MPF. A opção pelo conselho deliberativo seria mais pertinente, pois além de destinar uma vaga 

na sua composição ao MPF, seria composto por outros órgãos que trariam suas experiências e 

contribuições, configurando-se uma escolha mais pluralista e cooperativa. 

Uma das dificuldades que obstam a plena implementação das sentenças no âmbito de 

alguns países do SIDH é justamente a ausência de órgãos multissetoriais que tenham a 

incumbência de coordenar ou favorecer a execução das decisões da Corte IDH. Por isso, o 

recomendável é propor um modelo que conte com a participação de diversos atores (ex: órgãos 

responsáveis pela execução das sentenças da Corte IDH, as vítimas ou seus representantes, 

sociedade civil organizada etc).417A implementação de uma sentença da Corte IDH é algo 

complexo e que normalmente necessita da dedicação de diversas áreas e uma instituição 

heterogênea, diversificada e plural, que tenha a capacidade de coordenar órgãos que passarão a 

atuar formalmente de forma interativa num mesmo local parece ser o ideal.418
 

Outro aspecto controverso é a incidência da prescrição, coisa julgada e anistia como 

impedimento para a execução da sentença. Já foi comentado nesse trabalho que em relação a 

prescrição, a Corte IDH desenvolveu o critério de não admitir sua aplicação nos casos de graves 

violações de Direitos Humanos, já tendo em algumas situações (ex: Caso Escher) a 

possibilidade do instituto ser aplicado. No caso da coisa julgada e da anistia, a jurisprudência 

 

417 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Aportes para los procesos legislativos, Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL, 2009, p. 19- 

21. 
418 BENEDETTI, Andréa Regina de Morais. Implementação das sentenças da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no Brasil em face do Poder Judiciário violador de direitos humanos: por um mecanismo 

híbrido, aberto e plural. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Programa 

de Pós-Graduação em Direito, 2016, p. 183-190. 
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interamericana também vem seguindo o critério geral das graves violações para determinar o 

afastamento das mesmas, relativizando a aplicação dessas figuras do direito penal e processual 

penal, em caso de sancionar essas situações específicas.419
 

Merece então maior ponderação, a previsão do projeto de lei (em sua versão modificada) 

da não aplicação dos mencionados institutos em qualquer cenário. Primeiro porque tal redação 

pode acabar infringindo direitos previstos na Constituição e Convenção Americana (ex: Non 

bis in idem e segurança jurídica), e segundo porque se afasta do contexto que levou a 

jurisprudência interamericana a determinar a inaplicabilidade dos mesmos. 

A garantia do Non bis in idem se encontra prevista em alguns instrumentos 

internacionais de direitos humanos. No âmbito dos tratados já incorporados ao ordenamento 

brasileiro, se destacam as previsões contidas nos Arts. 14.7 do PIDCP420, o 8.4 da CADH421 e 

Art. 20.1 do Estatuto de Roma422, todos estabelecendo a previsão do citado princípio. 

O significado básico desse princípio consiste em impedir mais de uma condenação da 

mesma pessoa pela prática dos mesmos fatos, proibindo assim, a ocorrência de diversas 

persecuções penais, limitando o exercício do jus puniendi. O princípio se encontra 

fundamentado em outra garantia constitucional básica: a segurança jurídica, possuindo uma 

dupla dimensão: (a) Processual (consiste na impossibilidade da realização de várias persecuções 

penais, contínua ou concomitantemente, pelos mesmos fatos, possuindo ligação com a coisa 

julgada), e (b) Material (limite jurídico-constitucional da incidência conjunta de sanções penais 

e administrativas, pelos mesmos acontecimentos e mesmas justificativas, mesmo que 

estabelecidas por âmbitos sancionadores distintos).423
 

Haverão certas situações onde o princípio do ne bis in idem poderá ser relativizado, e é 

essa vertente que interessa mais na presente dissertação, haja vista que a jurisprudência 

interamericana já afastou a sua aplicação diante da figura da coisa julgada fraudulenta para a 

implementação do dever de investigar, punir e processar os responsáveis pelas violações. No 

âmbito do Estatuto de Roma, o mesmo estabelece expressamente casos em que o princípio do 

 
419 BERNARDI, Bruno Boti. Justiça de transição e as leis de anistia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coords). Impacto das decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 417. 
420 “Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absorvido ou condenado por sentença 

passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país”. 
421 “O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos 

mesmos fatos”. 
422 “Salvo disposição contrária do presente Estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo Tribunal por atos 

constitutivos de crimes pelos quais este já a tenha condenado ou absolvido”. 
423 SOUZA, Keity Mara Ferreira de. Ne bis in idem: limites jurídico-constitucionais à persecução penal. 2003. 

237 f. Dissertação (Mestrado em Constituição e Garantias de Direitos) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2003, p. 150. 
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ne bis in idem poderá ser inaplicado, conforme se observa o disposto no Art. 20.3 desse 

tratado424, bem como é uma caraterística amplamente reconhecida pela doutrina, a inexistência 

de direitos humanos e fundamentais absolutos. 

O desenvolvimento dos precedentes interamericanos relativos a coisa julgada 

fraudulenta tiveram o contexto do cometimento de delitos contra a humanidade ou infrações 

graves que ocasionaram prejuízos aos direitos à vida e integridade física os quais seus autores 

foram beneficiados por leis de anistia, ou quando a absolvição tenha ocorrido em processos 

criminais considerados fraudulentos. Para afastar a incidência do princípio do non bis in idem, 

a Corte IDH adotou como critério básico a necessidade de proteger os direitos das vítimas, bem 

como atuar na garantia que essas infrações não fiquem impunes.425
 

Um dos principais julgamentos efetivados pela Corte IDH onde ela teve oportunidade 

de apresentar os primeiros delineamentos da coisa julgada fraudulenta se deu no caso Carpio 

Nicolle X Guatemala, realizado em 2004. O caso envolveu a morte do jornalista Carpio Nicolle, 

supostamente assassinado por um grupo paramilitar guatemalteco. No julgamento perante a 

Corte IDH, se verificou a ocorrência de diversas irregularidades na condução do processo 

doméstico relativo a investigação do citado crime, como provas extraviadas, empecilhos 

verificados de forma reiterada na realização da apuração do delito por parte de agentes estatais, 

caracterizando uma atuação negligente das autoridades judiciais, que não agiram de forma 

independente e imparcial.426
 

Diante desse contexto, a Corte reconheceu a figura da coisa julgada fraudulenta, que 

ficaria caracterizada quando o julgamento tenha desconsiderado o princípio do devido processo 

legal ou quando os magistrados não tiverem observado as exigências da independência e 

imparcialidade.427A Corte determinou a realização do dever de investigar, processar e punir, 

mesmo existindo o pronunciamento anterior dos tribunais domésticos absolvendo os acusados, 

o que significa um afastamento do princípio do ne bis in idem. 

 

 

424 “O Tribunal não poderá julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal, por atos também punidos 

pelos artigos 6o, 7o ou 8o, a menos que o processo nesse outro tribunal: a) Tenha tido por objetivo subtrair o acusado 

à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do Tribunal; ou b) Não tenha sido conduzido de forma 

independente ou imparcial, em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito 

internacional, ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a 

intenção de submeter a pessoa à ação da justiça”. 
425 ZILLI, Marcos; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Ne bis in idem e coisa julgada fraudulenta. A posição 
da Corte Ineramericana de Direitos. In: ELSNER, Gisela; AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel (coords). Sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. V. 2, 2010, p. 407. 
426 Ibid., p. 411-413. 
427 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, § 131, p. 84 (tradução 

nossa). 
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Outra decisão interamericana importante para a evolução do instituto da coisa julgada 

fraudulenta ocorreu no caso Gutiérrez Soler X Colômbia, efetuado em 2005. O caso trata da 

tortura e práticas cruéis a que foi sujeito Wilson Gutiérrez Soler, além de não lhe ter sido 

conferido o direito de assistência jurídica, quando confessou sua culpa no cometimento do 

delito de extorsão.428
 

Na análise dos fatos ocorridos na situação concreta, a Corte IDH retomou suas 

considerações sobre a coisa julgada fraudulenta e entendeu que a mesma se configura quando 

não tenha se respeitado as regras do devido processo, concluindo que diante da constatação da 

responsabilidade do Estado colombiano e dos fatos provados, os processos que tramitavam na 

jurisdição doméstica estavam eivados de vícios, não podendo se utilizar para excluir o dever de 

investigar, processar e punir, sentenças proferidas em julgamentos que violaram os standards 

previstos no Pacto de San Jose. O Tribunal Interamericano considerou que nesses casos não há 

que se falar em coisa julgada, relativizando novamente o princípio do non bis in idem, haja vista 

que as decisões judiciais internas tinham absolvidos os supostos responsáveis pela violação dos 

direitos humanos.429
 

O terceiro passo dado pela Corte IDH na configuração da coisa julgada fraudulenta se 

deu com o julgamento do caso Almonacid Arellano X Chile, proferido em 2006. Esse processo 

teve relação com o homicídio do jornalista Almonacid Arellano durante a ditadura militar 

chilena, que diante a jurisdição daquele País teve seu processamento feito pela Justiça Militar, 

onde determinou a aplicação do Decreto-Lei 2.191 de 1978 (conferia anistia aos crimes 

efetuados no período de 11 de setembro de 1973 a 10 de março de 1978).430
 

O caso Almonacid Arellano é considerado um dos julgamentos mais importantes de toda 

a história do SIDH. Teve a importância de ser o primeiro julgamento onde expressamente a 

Corte IDH inicia a doutrina do controle de convencionalidade, conforme já dito nessa 

dissertação. Sua relevância no âmbito do desenvolvimento jurisprudencial da coisa julgada 

fraudulenta também teve o valor de apontar as situações onde a mesma ficaria caracterizada: 

(a) quando o tribunal responsável pelo processo tiver determinado o arquivamento ou 

absolvição dos responsáveis pela violação dos direitos humanos, com a finalidade de isentar o 

agente da sua responsabilidade penal; (b) se  o processo não  tiver  observado os princípios da 

 

428 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Ne bis in idem e coisa julgada 

fraudulenta. A posição da Corte Ineramericana de Direitos. In: ELSNER, Gisela; AMBOS, Kai; MALARINO, 

Ezequiel (coords). Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal 

internacional. V. 2, 2010, p.414. 
429 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. 

Sentencia. 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, § 98, p. 45 (tradução nossa). 
430 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, op. cit., p. 416. 
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imparcialidade e independência judicial, estando de acordo com as garantias processuais; (c) 

não existir um verdadeiro desejo de sujeitar os responsáveis pela violação à atuação do Poder 

Judiciário.431
 

Além de reconhecer a coisa julgada fraudulenta nessas três situações, para a Corte IDH, 

segundo o entendimento consagrado no caso Almonacid Arellano, também nessas hipóteses o 

princípio do non bis in idem fica afastado. Outra consideração relevante que ficou colocada 

nesse julgamento: caso sobrevenham novas provas que possibilitem a elucidação da 

responsabilidade pelo descumprimento dos direitos humanos, sobretudo no caso de crimes de 

lesa humanidade, é permitida a realização de novas investigações, mesmo se houver uma 

sentença judicial transitada em julgado inocentando o suposto acusado.432
 

Dando continuidade ao entendimento construído no caso Almonacid, outro julgamento 

também efetuado no ano de 2006 foi o caso La Cantuta X Peru. Versava esse julgamento acerca 

do desaparecimento de dez pessoas, das quais apenas duas foram encontradas e reconhecidas. 

No caso La Cantuta, semelhantemente ao ocorrido no caso Almonacid, internamente as 

investigações foram realizadas no âmbito da Justiça Militar, e outro aspecto parecido que pode 

ser apontado foi a edição da Lei 26.479/1995, que concedia anistia por violações de direitos 

humanos realizadas a partir de maio de 1980, alcançando todos os investigados que estavam 

envolvidos.433
 

No que tange a figura da coisa julgada fraudulenta, no caso La Cantuta, a Corte IDH 

reiterou o entendimento construído no caso Almonacid Arellano, se manifestando também 

sobre a natureza excepcional da jurisdição militar em um Estado Democrático de Direito, só 

podendo julgar militares por delitos ou faltas que violem bens jurídicos inerentes da ordem 

militar. Nas situações onde haja uma atuação da Justiça Militar que não observe esses 

parâmetros, haverá inobservância dos princípios do juiz natural, devido processo e acesso à 

justiça.434
 

Com o objetivo de sistematizar a evolução jurisprudencial sobre o tema da coisa julgada 

fraudulenta, se pode apontar que: 01) No julgamento do caso Carpio Nicolle, a delimitação foi 

feita com a inobservância dos princípios do devido processo legal, independência e 

 

431 BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito à 

verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 101. 
432 Ibid. 
433 ZILLI, Marcos; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Ne bis in idem e coisa julgada fraudulenta. A posição 

da Corte Ineramericana de Direitos. In: ELSNER, Gisela; AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel (coords). Sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. V. 2, 2010, p. 420- 

421. 
434 Cf. BRASIL. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: direito à vida, anistias e direito 
à verdade, Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 168. 
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imparcialidade judicial; 02) O caso Gutiérrez Soler reforçou os critérios desenvolvidos no caso 

Carpio Nicolle; 03) No julgamento do caso Almonacid Arellano, a Corte elencou as situações 

onde o postulado do non bis in idem poderá ser desconsiderado e entendeu pela violação da 

garantia do juiz natural, devido processo, imparcialidade e independência em razão do 

transcurso das ações penais na esfera da Justiça Militar; e 04) No caso La Cantuta, a Corte 

adotou critérios mais objetivos ao indicar uma relação de dependência entre a Justiça Militar e 

o Poder Executivo peruano, sobretudo em virtude daquela ser composta por alguns membros 

ativos das Forças Armadas. Esses foram os critérios preponderantes para considerar a 

desobediência aos princípios da independência e imparcialidade, afastando a incidência do non 

bis in idem.435
 

Outras sugestões para o fortalecimento da implementação das sentenças interamericanas 

seriam: (a) adoção de critérios mais precisos e constantes na supervisão das decisões, pois 

atualmente, as manifestações da Corte se resumem em classificar a atuação estatal acerca das 

medidas determinadas, não esclarecendo o que entende por cada um dos juízos utilizados 

(cumprimento total, parcial ou descumprimento); (b) uma postura mais ativa por parte da 

Assembleia Geral da OEA, impondo multas pecuniárias aos Estados que reiteradamente 

descumprissem as medidas ordenadas pela Corte IDH; (c) os Estados criem instrumentos 

formais para a execução dos julgados internacionais, conferindo-lhes caráter vinculante (através 

da lei ou jurisprudência) e que adotem no planejamento de políticas públicas e na decisão de 

processos judiciais as diretrizes fornecidas pelo SIDH.436
 

Do ponto de vista legislativo, seria possível realizar uma reforma constitucional, 

consagrando o dever de cumprir as decisões interamericanas. Isso seria possível através do 

reconhecimento da hierarquia constitucional de todos os tratados de direitos humanos, 

independentemente do rito de incorporação, o que reduziria a margem de discricionariedade 

judicial em implementar tais decisões.437 No Brasil, esse entendimento já é amplamente 

defendido pela doutrina (inclusive é a premissa adotada nessa dissertação, como já foi 

anteriormente mencionado), mas enfrenta uma resistência da atual jurisprudência do STF, e 

 
 

435 ZILLI, Marcos; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Ne bis in idem e coisa julgada fraudulenta. A posição 

da Corte Ineramericana de Direitos. In: ELSNER, Gisela; AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel (coords). Sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. V. 2, 2010, p. 428- 

430. 
436 BASCH, Fernando et al. A eficácia do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos: uma 
abordagem quantitativa sobre seu funcionamento e sobre o cumprimento de suas decisões. SUR: Revista 

Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 7, n. 12, p. 30-32, jun. 2010. 
437 KRSTICEVIC, Viviana. Implementação das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

jurisprudência, instrumentos normativos e experiências nacionais. Rio de Janeiro: Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional - CEJIL, 2011, p. 65-67. 
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uma mudança legislativa pode ter a chance de alterar esse quadro. 

Outro aspecto relevante consiste na designação de uma política estatal que regule o 

relacionamento com o SIDH, bem como o tipo de comportamento a ser adotado diante de suas 

determinações.438 O avanço proporcionado por essa sugestão é evitar dúvidas que possam surgir 

entre as autoridades que eventualmente sejam responsáveis por tal atribuição, e seria possível 

de ser concretizado através de uma enabling legislation, aspecto já comentado no presente 

trabalho. 

No Brasil, a sua postura diante do SIDH e os mecanismos atualmente existente já foram 

devidamente analisados, bem como a atual proposta legislativa de mudança desse aspecto (PLS 

220/2016). Uma diretriz interessante de ser apontada é o atual Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH 3), instituído pelo Decreto 7.037/2009, que apesar de ser um documento sem 

caráter vinculante, serve de um guia para a atuações governamentais na área, estabelecendo 

expressamente como órgãos atuantes na comunicação com a Corte IDH, o MRE e a SDH.439
 

No plano da administração da justiça, três proposições que tem por finalidade colaborar 

com implementação das sentenças internacionais são: (01) constituir práticas que digam 

respeito a implementação das decisões internacionais; (02) elaborar instrumentos direcionados 

ao cumprimento das sentenças interamericanas; e (03) incrementar a doutrina e jurisprudência 

que possibilitem uma evolução nesse propósito de executar os julgamentos internacionais.440
 

Algumas das sugestões apresentadas no presente capítulo estão consagradas no PLS 

220/2016, como: (a) previsão do dever de cumprir as sentenças interamericanas; (b) 

procedimento para a implementação das medidas pecuniárias e extrapecuniárias; (c) 

participação de todos os entes federativos; (d) criação de um órgão específico para acompanhar 

o cumprimento da decisão; (e) políticas relativas a administração da justiça (tramitação 

prioritária, incidente de deslocamento de competência e diretrizes sobre a reabertura de 

inquéritos e incidência de institutos como prescrição, decadência, anistia e coisa julgada). 

É verdade que para além das mudanças legislativas é preciso também uma mudança na 

postura do Poder Judiciário brasileiro, tanto em relação ao exercício do controle de 

convencionalidade, como na realização do diálogo judicial. Como foi abordado nesse capítulo, 

ainda são escassas na jurisprudência brasileira essas manifestações, o que demonstra uma 

 

 

438 KRSTICEVIC, Viviana. Implementação das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

jurisprudência, instrumentos normativos e experiências nacionais. Rio de Janeiro: Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional - CEJIL, 2011, p. 78. 
439 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, posição 390-391. Edição 

Digital Kindle. 
440 KRSTICEVIC, Viviana, op. cit., p. 85. 
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necessidade de maior abertura de nossa magistratura ao DIDH. 

A proteção dos direitos humanos precisa ser encarada como uma política estatal, sendo 

tal fato confirmado pela Constituição e TIDH. A existência de uma atitude dialógica e 

cooperativa, fazendo interagir os planos doméstico e internacional é fundamental para revigorar 

a implementação das decisões interamericanas. A atuação dos órgãos brasileiros deve se pautar 

sobretudo no princípio da boa-fé, adotando os melhores esforços para executar integralmente 

as determinações oriundas da Corte IDH. Outro parâmetro a seguir de guia na performance 

brasileira é o dever de publicidade para as sentenças ganharem maior difusão perante a 

sociedade. A efetivação de políticas públicas que objetivem tutelar a dignidade humana é um 

passo necessário para a concretização dos direitos humanos no Brasil.441
 

Nos casos envolvendo o Brasil, há uma tendência em que a presença de políticas 

públicas prévias a condenação pela Corte IDH ajudem na implementação da decisão. O caso 

Damião Ximenes Lopes é o exemplo que pode ser usado para ponderar esse raciocínio, pois 

desde seu processamento perante o tribunal interamericano, existia um movimento de mudança 

do sistema psiquiátrico no Brasil. Mesmo que seja possível duvidar da efetividade das 

alterações realizadas, essa postura favorável a realização de reformas demonstra um impacto na 

mudança da vontade política local em não ter sua imagem prejudicada se casos parecidos 

ocorrerem.442
 

Outras diretrizes que podem ser apontadas no intuito de facilitar o cumprimento das 

sentenças interamericanas são: (01) um bom relacionamento entre os entes federativos, na 

medida que não dependem apenas da atuação da União; e (02) julgamentos onde a sua 

fundamentação e generalização possibilitem a sua incorporação por atores que estejam 

comprometidos com os temas relacionados à violação.443
 

A primeira diretriz pode ser vislumbrada no Art. 8º do PLS 220/2016 (que não sofreu 

alteração de redação), ao estabelecer a atuação dos entes federativos de acordo com sua 

competência constitucional, para encerrar a situação que ocasionou a condenação da Corte IDH 

e a adoção de iniciativas administrativas, legislativas e judiciais que forem necessárias no 

ordenamento interno. Já a segunda diretriz pode ser fomentada pelo PLS 220/2016, ao 

consagrar o dever de cumprir as sentenças, bem como com a criação do conselho deliberativo 

 

441 ADAM, Ana Paula; SILVA, Débora Bós e; LEONETTI, Paola. Direitos Humanos no Brasil: limites e 

possibilidades para a eficácia das sentenças prolatadas pela CIDH. Revista Direitos Humanos e Democracia, 

v.1, n.2, 2013, p. 45-50. 
442 VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). Implementação das Recomendações e Decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: institucionalização e política. São Paulo: Direito GV, 2013, 

p.27-28. 
443 Ibid., p.53. 
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para avaliar o grau de implementação dos julgamentos interamericanos. Outros mecanismos 

para fortalecer a segunda diretriz seriam a realização do controle de convencionalidade e do 

diálogo judicial. 

Um aspecto relevante do PLS 220/2016 diz respeito ao seu Art. 9º, que traz a 

possibilidade de aplicação do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), nos casos 

envolvendo o processo e o julgamento dos acusados pelas violações de Direitos Humanos que 

sejam apontados na sentença da Corte IDH. Para compreensão dessa proposta, se torna 

importante fazer algumas considerações acerca do instituto do IDC e da viabilidade do seu uso 

nos casos envolvendo as sentenças da Corte IDH. 

O IDC se encontra previsto no Inciso V-A e no § 5º do Art. 109 da CF, ambos incluídos 

pela EC 45/2004. A doutrina chama o mecanismo de federalização das graves violações de 

direitos humanos, o qual possibilita a alteração de competência originária da Justiça Estadual 

para o âmbito da Justiça Federal, nos casos envolvendo graves violações de direitos humanos, 

tendo por finalidade garantir o cumprimento dos deveres assumidos pelo Brasil que sejam 

oriundos de tratados internacionais que o país faz parte. A legitimidade ativa para suscitar o 

IDC cabe ao Procurador Geral da República, e a competência para processar e julgar o pedido 

de deslocamento de competência é atribuído ao STJ e pode ser realizada em qualquer etapa do 

inquérito ou processo.444
 

Aponta-se como antecedentes históricos da criação do mecanismo o PNDH 1, de 1996, 

que estabeleceu como uma das propostas de ações governamentais na luta contra a impunidade 

conferir à Justiça Federal competência para processar e julgar os delitos cometidos contra bens 

e interesses, sob a tutela de instituição federal atuante na proteção aos direitos humanos e 

também causas cíveis ou penais nas quais o citado órgão ou o Procurador Geral da República 

tivesse interesse. Após o PNDH 1, o outro antecedente para a criação do IDC foi a PEC 368-A 

de 1996 que repetia a mesma redação contida no PNDH 1. Em seguida, a proposta de mudança 

foi colocada na PEC 96 de 1992, que futuramente viria se transformar na EC 45/2004, a qual já 

houve mudanças textuais em comparação ao conteúdo da PEC 368-A.445
 

Da proposta original para a versão final adotada pela EC 45/2004, as mudanças 

ocorridas foram a delimitação da legitimidade ativa para ingressar com o IDC ao Procurador 

Geral da República e a exigência da grave violação de direitos humanos ser decorrência da 

inobservância dos tratados internacionais, apontando a existência de risco do Brasil ser 

 
444 EMERIQUE, Liliana Balmant. Federalização das graves violações aos direitos humanos. Revista da 

Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 65, p. 468. Jul./Dez. 2014. 
445 Ibid., p. 469-470. 
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responsabilizado internacionalmente em razão da violação ocorrida.446
 

Uma das razões para a criação do instituto se deu em virtude da atribuição constitucional 

para a União de representar a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, 

cabendo ao Presidente da República a prerrogativa de celebrar os tratados internacionais. Dessa 

forma, a União é o ente federativo que será responsabilizado internacionalmente, caso alguma 

obrigação oriunda do DIP seja descumprida. Antes da EC 45/2004, a maior parte das violações 

de direitos humanos eram investigadas e processadas no âmbito da Justiça Estadual, mas no 

plano internacional, quem sofria as consequências do reconhecimento da responsabilidade por 

parte de algum órgão internacional (Ex: Corte IDH) era (e ainda é) a União. Portanto, a principal 

fundamentação para a criação do IDC foi permitir ao ente federativo que tem a incumbência de 

atuar perante as organizações internacionais (União), ter a oportunidade de penalizar os 

responsáveis pelas violações, quando os Estados-Membros forem inaptos de fazer.447
 

Para a aplicação do instituto, é necessário o preenchimento de três critérios de forma 

cumulativa, na apresentação do seu pedido: (01) Acontecimento de uma grave violação de 

direitos humanos; (02) Garantir a realização dos deveres derivados dos tratados internacionais 

de direitos humanos; e (03) Incapacidade do Estado-Membro em realizar o julgamento de forma 

adequada.448
 

Para a configuração do primeiro pressuposto, há a dificuldade em se delimitar quando 

ocorre uma grave violação aos direitos humanos, trazendo inúmeros questionamentos por conta 

de seu conteúdo indeterminado. A tendência na jurisprudência do STJ é analisar a presença 

desse requisito levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, observando os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alguns critérios que poderiam ser observados 

seriam: (a) bens com proteção jurídica elevada no plano interno e internacional; (b) práticas 

sistemáticas de violações aos direitos humanos.449 Outras considerações levam em conta a 

natureza da infração: não alcançaria as infrações de menor potencial ofensivo ou delitos com 

penas igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, seguindo o critério previsto no Art. 2º, 

alínea b da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, tratado 

já incorporado ao ordenamento brasileiro.450
 

Outro parâmetro que poderia ajudar na interpretação do que vem a ser grave violação 
 
 

446 EMERIQUE, Liliana Balmant. Federalização das graves violações aos direitos humanos. Revista da 

Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 65, p. 468. Jul./Dez. 2014., p. 471. 
447 BREGA FILHO, Vladimir. Federalização das violações de direitos humanos. Revista de informação 

legislativa: v. 44, n. 175 (jul./set. 2007), p. 69. 
448 Ibid., p. 69-70. 
449 EMERIQUE, Liliana Balmant. op. cit., p. 481-482. Jul./Dez. 2014. 
450 BREGA FILHO, Vladimir, op. cit., p. 71. 
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de direitos humanos é a jurisprudência da Corte IDH, que como já foi comentado na presente 

dissertação, afasta a incidência do instituto da prescrição justamente nessas situações. 

Em relação ao segundo requisito, a Constituição Federal não elencou um rol de tratados 

que poderiam ser objeto do IDC.451 Desse modo, todos os tratados de direitos humanos 

incorporados pelo Brasil, independentemente do seu procedimento, podem ser utilizados como 

fundamento para a aplicação do mencionado instituto, sobretudo aqueles que trazem algum 

mecanismo de responsabilização internacional, como é o caso do Pacto de San José da Costa 

Rica. 

Por fim, o último pressuposto se configurará quando o Estado-Membro, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, atue negligentemente, com descaso, ficando demonstrado que 

naquele caso suas autoridades são inaptas para sancionar a violação. Assim, deve ficar 

comprovado que no caso concreto, os órgãos estaduais (Ex: Polícia, Ministério Público, Poder 

Judiciário) não estão agindo satisfatoriamente na proteção dos direitos humanos.452
 

Levando em consideração esses breves apontamentos, um aspecto que se percebe da 

análise do instituto é que em tese o mesmo seria compatível para a implementação das sentenças 

da Corte IDH. Deste modo, o Procurador Geral da República poderia suscitar o IDC e utilizar 

como uma de suas fundamentações a existência de condenação do SIDH contra o Brasil. Um 

ponto que merece atenção é que o PLS 220/2016 não coloca o adjetivo grave ao tratar do IDC, 

diferentemente da exigência estabelecida na Constituição. Mesmo que esse ponto não seja 

aprovado, pelos pressupostos constitucionais já seria possível o uso do IDC, esclarecendo que 

tramitam no STF ações questionando a constitucionalidade desse mecanismo, que até o 

momento se encontram pendentes de julgamento. 

A edição de uma lei de implementação traria diversos beneficíos para a implementação 

das sentenças interamericanas. Porém, a elaboração deste instrumento normativo não se revela 

imprescindível, pela possibilidade de realizar uma adequação da legislação atualmente existente 

no Brasil, como por exemplo, a aplicação analógica do Art. 965, caput do Novo CPC453, que 

apesar de tratar das sentenças estrangeiras, pode ser perfeitamente adaptado ao cumprimento 

das sentenças interamericanas.454
 

 

451 BREGA FILHO, Vladimir. Federalização das violações de direitos humanos. Revista de informação 

legislativa: v. 44, n. 175 (jul./set. 2007), p. 71. 
452 Ibid. 
453 O dispositivo está redigido da seguinte forma: “O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo 

federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão 

nacional”. 
454 BOCCATO, Esdras. Direitos humanos e cumprimento das decisões internacionais no Brasil: instrumentos de 

execução interna das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista de Direito Constitucional 

e Internacional, São Paulo, n. 91, abr./jun. 2015, p. 402. 
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Nas experiências oriundas da legislação comparada, alguns instrumentos chamam a 

atenção em relação ao cumprimento das decisões da Corte IDH. A atual Constituição do 

Equador, aprovada em 28 de setembro de 2008, traz em seus Arts. 93455 e 436.5456, a previsão 

da ação constitucional por incumprimento. O julgamento desse instrumento é realizado pela 

Corte Constitucional equatoriana, quando a violação dos direitos humanos tenha sido 

reconhecida através de sentença da Corte IDH, diante do descumprimento dessa, por parte dos 

órgãos daquele país. A sua principal finalidade é penalizar uma omissão cometida por uma 

instituição estatal, na ocasião da inobservância de um dever legal obrigatório.457
 

A regulamentação da ação constitucional por incumprimento se encontra nos Arts. 52 

ao 57 da Lei Orgânica sobre Garantias Jurisdicionais e Controle Constitucionalidade do 

Equador, aprovada em 21 de setembro de 2009. A ação de incumprimento não tem por objetivo 

realizar a adequação de normas jurídicas (sejam constitucionais ou legais), mas, a partir de uma 

obrigação legal que deve ser implementada por uma instituição, a mesma impede seu 

cumprimento quando é chamada a fazê-lo. No modelo adotado no Equador, a ação por 

incumprimento almeja garantir o cumprimento de normas que integram o ordenamento jurídico 

e as sentenças e informes de órgãos internacionais de direitos humanos.458
 

A sentença no âmbito da ação por incumprimento possui caráter declaratório e 

condenatório. Declaratório em razão que reconhece expressamente que o Estado, através de 

seus órgãos, tenha cometido o descumprimento de uma sentença interamericana. E 

condenatória em virtude da Corte Constitucional obrigar a execução da sentença internacional, 

especificando as instituições responsáveis pelo cumprimento e também em que medida cumprir 

os pontos da decisão internacional.459
 

Portanto, a Corte Constitucional deve determinar a implementação dos pontos da 

sentença internacional, de forma fundamentada, considerando as atribuições de cada instituição 

para assegurar a reparação integral das vítimas, bem como sua colaboração (direta ou indireta) 

 

455 “A ação por incumprimento terá por objeto garantir a aplicação das normas que integram o sistema jurídico, 

bem como o cumprimento de sentenças ou informes de organismos internacionais de direitos humanos, 

quando a norma ou decisão cujo cumprimento se persegue contenha uma obrigação de fazer ou não fazer clara, 

expressa e exigível. A ação será interposta perante a Corte Constitucional” (tradução e grifos nossos). 
456 “A Corte Constitucional exercerá, além daquelas previstas em lei, as seguintes atribuições: Conhecer e resolver, 

a pedido da parte, a ações por incumprimento que sejam apresentadas com a finalidade de garantir a aplicação de 

normas ou atos administrativos de caráter geral, qualquer que seja sua natureza ou hierarquia, assim como para o 

cumprimento de sentenças ou informes de organismos internacionais de proteção de direitos humanos que não 

sejam executáveis pelas vias judiciais ordinárias” (tradução nossa) 
457 VARELA, Francisco Javier Albuja. Ejecución de sentencias internacionales: Mecanismos jurídicos para su 

efectividad. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Corporación Editora Nacional, 2015, p.74. 

Serie Magíster, No. 176. 
458 Ibid., p. 75-77. 
459 Ibid., p. 104. 
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na violação dos direitos perante o SIDH. Para tanto, em sua sentença, o Tribunal Constitucional 

observará os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.460
 

Essa experiência equatoriana seria positiva para o direito brasileiro, haja vista que a sua 

configuração básica se dá em torno da omissão estatal no cumprimento das determinações 

oriundas do SIDH. Fazendo as devidas adaptações ao ordenamento brasileiro, um primeiro 

instrumento nacional próximo ao existente no Equador seria o Mandado de Injunção, em caso 

da falta de elaboração de norma legislativa que impeça o exercício dos direitos fundamentais e 

as faculdades inerentes a nacionalidade, soberania e cidadania, segundo dispõe o inciso LXXI 

do Art. 5º da CF. 

O outro instrumento existente no direito brasileiro para combater a omissão legislativa 

é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). Em caso de ato administrativo, 

o instrumento apto a sanar sua omissão seria o Mandado de Segurança, em caso de direito 

líquido e certo, que não seja tutelado por Habeas Corpus e Habeas Data, de acordo com o 

previsto no inciso LXIX do Art. 5º da CF. Ainda se poderia apontar a viabilidade do uso da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que segundo prescreve o Art. 1º da Lei 

9.882/1999 “terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do 

Poder Público”. 

Mesmo com as diferenças existentes entre o instrumento equatoriano e os instrumentos 

brasileiros, haveria a possibilidade de adaptar nossa legislação e interpretar entre as hipóteses 

de cabimento dos mesmos o descumprimento das sentenças da Corte IDH. Outra alternativa 

seria a criação de uma ação semelhante ao modelo existente no Equador, podendo colocá-la nas 

competências do STF. 

Outro mecanismo observado é o que se encontra previsto no Art. 31 da Constituição da 

Venezuela de 1999. O dispositivo confere que qualquer pessoa tem direito, nos termos 

estabelecidos pelos tratados de direitos humanos ratificados pelo país, a apresentar petições ou 

queixas aos órgãos de direitos humanos criados para essa finalidade, com a intenção de pedir o 

amparo aos seus direitos. O preceito ainda ressalta que o Estado deve adotar, de acordo com os 

procedimentos contidos na Constituição e na lei, as medidas pertinentes para dar cumprimento 

as decisões oriundas dos órgãos internacionais461
 

Por fim, cabe mencionar também a Lei 28.237, oriunda do Peru e elaborada no ano de 
 

 
 

460 VARELA, Francisco Javier Albuja. Ejecución de sentencias internacionales: Mecanismos jurídicos para su 

efectividad. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Corporación Editora Nacional, p. 105. Serie 

Magíster, No. 176. 
461 Art. 31 da Constituição da Venezuela de 1999. Tradução nossa 
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2004. Essa lei estipula que as resoluções provenientes de órgãos jurisdicionais a que tenha se 

sujeitado o Peru serão notificadas pelo Ministro das Relações Exteriores ao Presidente do Poder 

Judiciário, que as encaminhará ao tribunal onde tenha se esgotado a jurisdição interna, e ordena 

sua implementação pelo juiz competente, de acordo com a Lei 27.775. Assim, as duas Leis 

devem ser observadas conjuntamente, sendo que a Lei 27.775 é a que trata acerca do 

cumprimento de sentenças proferidas por tribunais internacionais, sendo um dos raros exemplos 

de leis de implementação existentes no âmbito do SIDH.462
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

462 KRSTICEVIC, Viviana. Implementação das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

jurisprudência, instrumentos normativos e experiências nacionais. Rio de Janeiro: Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional - CEJIL, 2011, p. 71. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos é um mecanismo que 

possibilita a averiguação e eventual responsabilização internacional do Estado pelo 

descumprimento dos Direitos Humanos. Em relação ao Brasil, até o presente momento, foram 

enviados a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana nove casos contra o Brasil, segundo 

consta no sítio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo que em oito deles o 

país recebeu uma sentença condenatória por parte do órgão jurisdicional interamericano. 

Esse cenário demonstra uma fragilidade do nosso ordenamento interno em proteger 

direitos elementares do ser humano. Em razão do princípio da subsidiariedade, o Sistema 

Interamericano só pode agir nos casos em que as instituições domésticas falham no seu dever 

de tutelar os direitos previstos nos instrumentos internacionais. Disso, se percebe que a sua 

atuação tem por finalidade servir de garantia complementar àquela que se mostrou insuficiente 

(ou até mesmo inexistente), demonstrando-se que muitas vezes a resolução de uma violação só 

vai ser proferida em tribunais como a Corte Interamericana. 

O Brasil reconheceu a jurisdição interamericana com a edição em 03 de dezembro de 

1998, do Decreto Legislativo 89. A partir desse momento foi possível que a Corte 

Interamericana julgasse possíveis descumprimentos da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que se encontra incorporada ao ordenamento brasileiro desde 06 de novembro de 

1992, com a promulgação do Decreto 678. Isso gerou para o Estado brasileiro inúmeros deveres, 

dentre eles aquele que foi o objeto central dessa dissertação: a obrigação de implementar as 

sentenças que condenam o país, em razão do disposto no Art. 68.1 do Pacto de San José. 

Foi analisado no presente trabalho como nosso país vem dando cumprimento aos 

julgamentos realizados pelo tribunal interamericano e quais foram os obstáculos enfrentados na 

execução dessas sentenças. Foram escolhidas quatro sentenças que já tiveram a supervisão do 

seu cumprimento realizadas por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos: Os casos 

Damião Ximenes Lopes, Sétimo Garibaldi, Escher e “Guerrilha do Araguaia”. 

Desses casos, o único que teve cumprimento integral foi o caso Escher. Nos demais, 

foram identificados fatores institucionais, jurídicos, orçamentários e aqueles oriundos do DIP 

que trouxeram desafios a sua plena implementação. Foi identificado que as medidas cumpridas 

com maior facilidade por parte do Brasil foram a publicação das sentenças e o pagamento de 

indenizações, já a reparação que mais gerou dificuldade de implementação foi o dever de 

investigar, processar e punir os responsáveis pelas violações dos direitos humanos. 

No que tange aos fatores institucionais, o principal aspecto a ser considerado é a 
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ausência de uma atuação formal que traga um procedimento claro a ser utilizado na execução 

das medidas reparatórias que foram determinadas pela Corte. Como foi abordado no trabalho, 

o Brasil não possui uma legislação que regulamente o cumprimento das sentenças prolatadas 

por tribunais internacionais, sendo que atualmente no Brasil a implementação das sentenças da 

Corte fica ao critério de uma articulação informal entre Ministério das Relações Exteriores, 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Advocacia Geral da União. 

Já em relação aos fatores orçamentários, se apontou que a prática geral adotada pelo 

Brasil é a de estabelecer uma previsão de uma quantia no orçamento para efetivar o pagamento 

das indenizações provenientes de condenações da Corte Interamericana. Isso fez com que esse 

pagamento fosse feito em quase todos os casos envolvendo o Brasil (o único que ficou pendente 

nesse aspecto foi o caso relativo a “Guerrilha do Araguaia”). Porém, como as medidas 

ordenadas pela Corte podem envolver a efetivação de políticas públicas, a dotação orçamentária 

atualmente existente no Brasil não cobriria eventual despesa nesse sentido. 

Os fatores jurídicos estão relacionados ao efeito jurídico que possa ser reconhecido as 

sentenças interamericanas. Esclareceu-se que a atual jurisprudência predominante no âmbito do 

STF se posiciona pela hierarquia supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos e 

que só aqueles que forem incorporados pelo procedimento do § 3º do Art. 5º podem ser 

equivalentes as Emendas Constitucionais. Portanto, o STF ainda não se pronunciou 

especificamente sobre o valor que as sentenças da Corte IDH podem ter no ordenamento 

brasileiro, o que gerou certas dificuldades na maioria dos casos pesquisados. 

Por fim, também se vislumbra que o Direito Internacional oferece limitações para o 

cumprimento das sentenças oriundas do Sistema Interamericano. O principal aspecto verificado 

é a falta de efetividade do previsto no Art. 65 da CADH, que estabelece consequências políticas 

para o descumprimento dos julgamentos interamericanos. 

Depois de apresentar os desafios, foram abordadas algumas propostas para fortalecer a 

implementação das condenações da Corte Interamericana. Enfatizou-se a realização do controle 

de convencionalidade e do diálogo judicial por parte do juiz brasileiro, as mudanças no âmbito 

do Sistema Interamericano que permitam a aplicação de instrumentos coercitivos para fomentar 

o cumprimento das sentenças e a análise do PLS 220/2016 que trata sobre a criação de um 

mecanismo interno para cumprimento das sentenças da Corte Interamericana. 

Com essas propostas, se almeja que a implementação das sentenças interamericanas 

ganhe maior efetividade no plano doméstico brasileiro. 

Mesmo que o PLS 220/2016 não seja aprovado, o cumprimento dos julgamentos 

interamericanos pode ser realizado com a adaptação da legislação nacional atualmente 
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existente. Porém, o aspecto positivo da sua aprovação seria no sentido de trazer maior clareza 

e consagrar um mecanismo formal a ser observado na execução das sentenças. 

Ainda em relação a instrumentos que possam estimular a implementação, foram 

elencadas algumas experiências existentes na legislação comparada de países sul-americanos, 

como por exemplo, a ação constitucional de incumprimento presente na Constituição do 

Equador, considerando a mesma compatível com o direito brasileiro, podendo nosso legislador 

criar um mecanismo semelhante ou então, por via interpretativa realizar a adequação de 

algumas ações constitucionais existentes no Brasil, como é o caso do Mandado de Injunção, 

Mandado de Segurança, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por Omissão. 

A legitimidade da atuação do SIDH é assegurada pelos princípios do Pacta Sunt 

Servanda, do efeito útil das obrigações internacionais, da Boa-Fé, da Prevalência dos Direitos 

Humanos, da Dignidade da Pessoa Humana, do Acesso à Justiça, do pro homine e na cláusula 

constitucional de abertura prevista no § 2º do Art. 5º da CF. 

O SIDH já salvou vidas e continua salvando, tendo sido criado durante o movimento da 

proteção internacional dos Direitos Humanos e do surgimento do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, fruto da reação aos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, 

consolidando a ideia pela qual os direitos humanos não pertencem mais a atuação doméstica de 

cada Estado, prevendo mecanismos que permitem a supervisão internacional e a possibilidade 

de responsabilização internacional por violações de direitos humanos. 

Foi diante desse contexto que a Convenção Americana de Direitos Humanos criou um 

tribunal com competência para julgar as denúncias de eventual descumprimento dos direitos 

nela previsto. O SIDH possui um procedimento bifásico para apuração dessa responsabilidade, 

em que a própria pessoa que sofreu o prejuízo poderá apresentar a petição para a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, onde irá observar determinado trâmite, e na hipótese de 

preencher os requisitos previstos no Pacto de San José da Costa Rica, encaminha o caso para a 

Corte IDH, que adota um procedimento contraditório que ao final poderá gerar uma sentença 

condenatória contra o Estado denunciado. 

É na etapa de supervisão de cumprimento da sentença que a Corte verifica se a sentença 

foi efetivamente implementada no âmbito domético, e só assim considerar que o Estado 

cumpriu com sua responsabilidade internacional. Por isso o estudo da forma que o Brasil vem 

executando as sentenças interamericanas pode colaborar para encontrar quais são as 

deficiências que os direitos humanos enfrentam no nosso país, bem como para auxiliar na 

melhoria desses direitos tão importantes para um país que ainda enfrenta um cenário de 
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desigualdade social, violência, pobreza, entre outras situações que desafiam a dignidade 

humana. 

É com esse pensamento que o DIDH atua, cooperar para concretizar os direitos humanos 

interna e internacionalmente. No geral, o que se percebeu é que o Brasil vem se esforçando para 

cumprir com as determinações da Corte IDH, porém o cenário pode melhorar, tanto com a 

realização das mudanças sugeridas por esse trabalho, como com a conscientização dos 

operadores do Direito e das autoridades públicas brasileiras do seu papel na proteção, promoção 

e respeitos aos direitos humanos. 

O mecanismo do controle de convencionalidade surge como relevante instrumento na 

tutela, proteção e promoção dos Direitos Humanos. Foi demonstrado, no estudo da ADPF 153 

e Caso Gomes Lund os posicionamentos divergentes do STF e da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos a respeito da inconvencionalidade da lei de anistia. Foi constatado que o 

julgamento do STF deixou de realizar a análise da compatibilidade da Lei 6.683/1979 com os 

tratados internacionais de Direitos Humanos incorporados pelo Brasil (sobretudo o Pacto de 

San José da Costa Rica). 

Tal postura gerou obstáculo na implementação da parte da sentença interamericana que 

entendeu pela ausência de efeitos jurídicos da lei de anistia, por violar direitos consagrados na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, sobretudo os Arts. 8 e 25. A razão da celeuma se 

deu pelo fato do STF ter entendido que a lei de anistia foi recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988, havendo assim a dúvida de como harmonizar essas decisões. 

Para o presente trabalho, o instrumento apto a viabilizar a solução desse conflito 

aparente consiste na aplicação da teoria do duplo controle. Assim, a norma só poderá ser 

aplicada se concomitantemente preencher dois requisitos: o controle de constitucionalidade e o 

controle de convencionalidade. Assim, se permite o cumprimento do aspecto mais delicado do 

Caso Gomes Lund, realizando a responsabilização dos agentes que cometeram crimes no 

âmbito da Ditadura Militar. 

Por fim, é bom frisar que o STF terá nova oportunidade para julgar a validade da lei de 

anistia, nos Embargos de Declaração na ADPF 153 e no julgamento da ADPF 320. Esses dois 

julgamentos serão relevantes não apenas na implementação do Caso Gomes Lund, mas também 

na recente condenação do Brasil no Caso Vladimir Herzog, que possui um contexto fático e 

jurídico bastante semelhante com o anterior. 
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