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Sistema interamericano

O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos tem sua origem histórica com a
proclamação da Carta da Organização dos Estados Americanos (Carta de Bogotá) de 1948,
aprovada na 9.ª Conferência Interamericana, ocasião em que também se celebrou a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Esta última formou a base normativa de proteção
no sistema interamericano anterior à conclusão da Convenção Americana (em 1969) e continua
sendo o instrumento de expressão regional nessa matéria, principalmente para os Estados não
partes na Convenção Americana.5

O instrumento fundamental do sistema interamericano de direitos humanos é a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.6 A Convenção foi assinada em 1969, tendo entrado em
vigor internacional em 18 de julho de 1978, após ter obtido o mínimo de 11 ratificações. Somente
os Estados-membros da OEA é que têm o direito de se tornar parte dela. O Brasil a ratificou
somente no ano de 1992, tendo ela sido promulgada internamente pelo Decreto n.º 678, de 6 de
novembro desse mesmo ano.

Convenção Americana sobre Direitos Humanos

A proteção dos direitos humanos prevista na Convenção Americana é coadjuvante ou
complementar da que oferece o Direito interno dos seus Estados-partes (v. o 2.º considerando da
Convenção). Não se trata de proteção supletória (essa expressão não é empregada pela
Convenção) à do Direito interno; trata-se, repita-se, de proteção coadjuvante ou complementar da
oferecida pela ordem doméstica dos Estados-partes. Tal significa que não se retira dos Estados a
competência primária para amparar e proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição,
mas que nos casos de falta de amparo ou de proteção aquém da necessária, em desconformidade
com os direitos e garantias previstos pela Convenção, pode o sistema interamericano atuar
concorrendo (de modo coadjuvante, complementar) para o objetivo comum de proteger
determinado direito que o Estado não garantiu ou preservou menos do que deveria.

Portanto, o sistema protetivo previsto pela Convenção deve somente operar depois de se dar
oportunidade de agir ao Estado. Apenas em caso de inação deste – ou em caso de proteção
aquém da que deveria ocorrer, em desacordo com o sistema protetivo convencional – é que
então terá lugar a proteção prevista pela Convenção.

A Convenção, na sua Parte I, elenca um rol de direitos civis e políticos parecido ao do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, a exemplo do direito à vida (art. 4.º), do
direito à integridade pessoal (art. 5.º), do direito de não ser submetido à escravidão ou servidão
(art. 6.º), do direito à liberdade pessoal (art. 7.º), do direito de recorrer da sentença criminal a juiz
ou tribunal superior (art. 8.º, § 2.º, h), do direito de liberdade de consciência e de crença (art. 12),
do direito de liberdade de pensamento e expressão (art. 13), do direito de retificação ou resposta
(art. 14), do direito de reunião (art. 15), do direito ao nome (art. 18), do direito à nacionalidade



(art. 20), do direito à propriedade privada (art. 21), do direito de circulação e de residência (art.
22), dos direitos políticos (art. 23), do direito à igualdade perante a lei (art. 24) e à proteção
judicial (art. 25). Na sua Parte II o tratado enumera os meios de alcançar a proteção dos direitos
elencados na Parte I.

A base da Convenção está nos seus dois primeiros artigos.7 Segundo o art. 1.º, 1, intitulado
Obrigação de respeitar os direitos, os Estados-partes na Convenção “comprometem-se a
respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor,
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”. A locução “a toda pessoa
que esteja sujeita à sua jurisdição” significa que a proteção da Convenção Americana independe
da nacionalidade da vítima. Assim, estão protegidos pela Convenção tanto os nacionais dos seus
Estados-partes como os estrangeiros e apátridas, residentes ou não em um desses Estados.8

Sujeitar-se à jurisdição de um Estado não significa nele residir, mas nele estar no momento em
que a violação de direitos humanos ocorreu. O art. 2.º, por sua vez, estabelece que: “Se o
exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por
disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de
acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas
legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e
liberdades”.

É também importante observar que a Convenção Americana não estabelece, de forma
específica, qualquer direito social, econômico ou cultural, contendo apenas uma previsão
genérica sobre tais direitos, constante do seu art. 26. Para a garantia de tais direitos é que a
Assembleia-Geral da OEA adotou, em 1988, um Protocolo Adicional à Convenção Americana
(Protocolo de San Salvador), que entrou em vigor internacional em novembro de 1999, quando
foi depositado o 11.º instrumento de ratificação, nos termos do seu art. 21. O Brasil ratificou tal
Protocolo em 1999, tendo sido promulgado internamente pelo Decreto n.º 3.321, de 30 de
dezembro desse mesmo ano.

Quanto aos demais instrumentos internacionais que compõem o sistema interamericano,
merecem ser citados: o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à
Abolição da Pena de Morte (1990);9 a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a
Tortura (1985); a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher (1994), conhecida como Convenção de Belém do Pará; a Convenção Interamericana
sobre Tráfico Internacional de Menores (1994); e a Convenção Interamericana para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência
(1999). Infelizmente, tais instrumentos também não foram ratificados por muitos Estados-partes
da OEA, sendo a única exceção a Convenção de Belém do Pará, que atualmente já foi ratificada
por 31 dos 35 Estados-membros da organização.
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Órgãos de proteção (Comissão e Corte Interamericana)

Para a proteção e monitoramento dos direitos que estabelece, a Convenção Americana vem
integrada por dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos.

Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Cabe à Comissão Interamericana proceder ao juízo de admissibilidade das petições ou
comunicações apresentadas, e à Corte Interamericana julgar a ação eventualmente proposta
pela Comissão. 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 violações desta Convenção por um Estado-
parte, nos termos do art. 44 da Convenção Americana. Os requisitos de admissibilidade das
comunicações ou petições, por sua vez, vêm expressos no art. 46, § 1.º, da Convenção. São eles:

a) que tenham sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com
os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos (princípio do prévio esgotamento
dos recursos internos);

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 (ou seja, que não haja litispendência ou coisa julgada internacionais); e

d) que, no caso do art. 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.

Contudo, relativamente ao primeiro e ao segundo requisitos, deve-se observar o disposto no §
2.º do mesmo art. 46, segundo o qual as disposições das alíneas a e b supratranscritas não se
aplicarão 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.10

Destaque-se que no âmbito da Comissão Interamericana é possível requerer medida cautelar
de proteção, prevista no art. 25 do Regulamento da Comissão (2009). Sua adoção tem por
finalidade prevenir danos irreparáveis (a) às pessoas ou ao objeto do processo relativo a uma
petição ou a um caso pendente, ou (b) a pessoas que se encontrem sob a jurisdição de um Estado,
independentemente de qualquer petição ou caso pendente. A mesma pode, inclusive, ser
determinada ex officio pela Comissão em situações de gravidade e urgência.11

Corte Interamericana de Direitos Humanos



A Corte Interamericana de Direitos Humanos – que é o segundo órgão da Convenção
Americana – é órgão jurisdicional do sistema interamericano que resolve sobre os casos de
violação de direitos humanos perpetrados pelos Estados-partes da OEA e que tenham ratificado a
Convenção Americana. Sua sede é na cidade de San José, Costa Rica. Trata-se de um tribunal
supranacional interamericano, capaz de condenar os Estados-partes na Convenção Americana
por violação de direitos humanos, desde que estes tenham aceitado a competência contenciosa do
tribunal (art. 62 da Convenção). A Corte não pertence à OEA, mas à Convenção Americana,
com natureza de órgão judiciário internacional. Trata-se da segunda e única corte instituída em
contextos regionais (a primeira foi a Corte Europeia de Direitos Humanos, sediada em
Estrasburgo, competente para aplicar a Convenção de 1950). Seu nascimento se deu em 1978,
quando da entrada em vigor da Convenção Americana, mas o seu funcionamento somente
ocorreu, de forma efetiva, em 1980, quando emitiu sua primeira opinião consultiva e, sete anos
mais tarde, quando emitiu sua primeira sentença.

A Corte Interamericana é composta por sete juízes (sempre de nacionalidades diferentes)
provenientes dos Estados-membros da OEA, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta
autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as
condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei
do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos (art. 52). Os
juízes da Corte são eleitos por um período de seis anos, podendo ser reeleitos somente uma vez,
devendo permanecer em suas funções até o término dos seus mandatos. No caso de um dos
juízes chamados a conhecer do caso ser de nacionalidade de um dos Estados-partes, faculta-se
ao outro Estado oferecer um juiz ad hoc (oitavo juiz) à Corte (art. 55, § 2.º).12 O quorum para as
deliberações da Corte é de cinco juízes (art. 56).

A Corte detém uma competência consultiva (relativa à interpretação das disposições da
Convenção, bem como das disposições de tratados concernentes à proteção dos direitos humanos
nos Estados Americanos)13 e uma competência contenciosa, de caráter jurisdicional, própria
para o julgamento de casos concretos, quando se alega que um dos Estados-partes na Convenção
violou algum de seus preceitos. Contudo, a competência contenciosa da Corte Interamericana é
limitada aos Estados-partes da Convenção que reconheçam expressamente a sua jurisdição. Isto
significa que um Estado-parte na Convenção Americana não pode ser demandado perante a
Corte se ele próprio não aceitar a sua competência contenciosa. Ocorre que, ao ratificarem a
Convenção Americana, os Estados-partes já aceitam automaticamente a competência consultiva
da Corte, mas em relação à competência contenciosa, esta é facultativa e poderá ser aceita
posteriormente.

Destaque-se que tanto os particulares quanto as instituições privadas estão impedidos de
ingressar diretamente à Corte (art. 61), diferentemente do que ocorre na Corte Europeia de
Direitos Humanos (depois da vigência do Protocolo n.º 11 à Convenção Europeia). No caso do
sistema interamericano, será a Comissão – que, nesse caso, atua como instância preliminar à
jurisdição da Corte – que submeterá o caso ao conhecimento da Corte, podendo também fazê-lo
outro Estado pactuante, mas desde que o país acusado tenha anteriormente aceitado a jurisdição
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do tribunal para atuar em tal contexto. Frise-se que a Comissão (nos casos deflagrados por
particulares) não pode atuar como parte na demanda, uma vez que já atuou no caso quanto à
admissibilidade deste.

A Corte não relata casos e não faz qualquer tipo de recomendação no exercício de sua
competência contenciosa, mas profere sentenças, que segundo o Pacto de San José são definitivas
e inapeláveis (art. 67). Ou seja, as sentenças da Corte são obrigatórias para os Estados que
reconheceram a sua competência em matéria contenciosa. Existe também a possibilidade de a
Corte autorizar “medidas provisórias” nos assuntos de que estiver conhecendo, em casos de
extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário para evitar danos irreparáveis às
pessoas; se se tratar de assuntos que ainda não estejam submetidos ao seu conhecimento, poderá
a Corte conceder tais medidas a pedido da Comissão (art. 63, § 2.º).

Quando a Corte declara a ocorrência de violação de direito resguardado pela Convenção,
exige a imediata reparação do dano e impõe, se for o caso, o pagamento de justa indenização à
parte lesada. Nos termos do art. 68, §§ 1.º e 2.º, da Convenção Americana, os Estados-membros
comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes, podendo a
parte da sentença que determinar indenização compensatória ser executada no país respectivo
pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. Os Estados têm,
ademais, a obrigação de não causar embaraços à necessária execução das decisões no plano do
seu Direito interno, devendo adotar todas as medidas necessárias para que essa execução se
opere eficazmente.

Exequibilidade doméstica das decisões da Corte Interamericana

As sentenças proferidas pela Corte Interamericana – assim como as de quaisquer tribunais
internacionais – são sentenças internacionais, não estrangeiras. Tal significa que não necessitam
passar pelo procedimento homologatório das sentenças estrangeiras previsto pela legislação
nacional (CF, art. 105, I, i; CPC, arts. 483 e 484; LINDB, arts. 15 e 17) para que tenham
exequibilidade doméstica. Em outros termos, as sentenças proferidas por tribunais internacionais
dispensam, no Brasil, homologação do Superior Tribunal Justiça.

No caso específico das sentenças proferidas pela Corte Interamericana, não há que se falar
na aplicação da regra contida no art. 105, I, i, introduzido pela EC 45/2004, repetida pelo art. 483
do CPC, que dispõe que “a sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil
senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal [Superior Tribunal de Justiça]”.
Sentenças proferidas por “tribunais internacionais” não se enquadram na roupagem de sentenças
estrangeiras a que se referem os dispositivos citados. Por sentença estrangeira deve-se entender
aquela proferida por um tribunal afeto à soberania de determinado Estado, e não a emanada de
um tribunal internacional que tem jurisdição sobre os seus próprios Estados-partes.

Nesse exato sentido está a lição de José Carlos de Magalhães, nestes termos: “É conveniente
acentuar que sentença internacional, embora possa revestir-se do caráter de sentença
estrangeira, por não provir de autoridade judiciária nacional, com aquela nem sempre se



confunde. Sentença internacional consiste em ato judicial emanado de órgão judiciário
internacional de que o Estado faz parte, seja porque aceitou a sua jurisdição obrigatória, como é
o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja porque, em acordo especial,
concordou em submeter a solução de determinada controvérsia a um organismo internacional,
como a CIJ. O mesmo pode-se dizer da submissão de um litígio a um juízo arbitral internacional,
mediante compromisso arbitral, conferindo jurisdição específica para a autoridade nomeada
decidir a controvérsia. Em ambos os casos, a submissão do Estado à jurisdição da Corte
Internacional ou do juízo arbitral é facultativa. Pode aceitá-la ou não. Mas, se aceitou, mediante
declaração formal, como se verifica com a autorizada pelo Decreto Legislativo n.º 89, de 1998, o
País está obrigado a dar cumprimento à decisão que vier a ser proferida. Se não o fizer, estará
descumprindo obrigação de caráter internacional e, assim, sujeito a sanções que a comunidade
internacional houver por bem aplicar”. E conclui: “Tal sentença, portanto, não depende de
homologação do Supremo Tribunal Federal [entenda-se, hoje, Superior Tribunal de Justiça], até
mesmo porque pode ter sido esse Poder o violador dos direitos humanos, cuja reparação foi
determinada. Não se trata, nesse caso, de sentença inter alios estranha ao país. Sendo parte, cabe

cumpri-la, como faria com decisão de seu Poder Judiciário”.14

Isto tudo somado só leva a crer que o STJ não tem competência constitucional, tampouco
legal, para homologar sentenças proferidas por tribunais internacionais, que decidem acima do
pretenso poder soberano estatal e têm jurisdição sobre o próprio Estado. Pensar de outra maneira
seria subversivo dos princípios internacionais que buscam reger a sociedade dos Estados em seu
conjunto, com vistas à perfeita coordenação dos poderes dos Estados no presente cenário
internacional de proteção dos direitos humanos.

Em suma, as sentenças da Corte Interamericana proferidas contra o Brasil, pelo teor do art.
68, § 1.º, da Convenção Americana, têm eficácia imediata na nossa ordem jurídica, devendo ser
cumpridas de plano (sponte sua) pelas autoridades do Estado brasileiro. Ou seja, quando a Corte
Interamericana prolata uma sentença responsabilizando o Estado, tal decisão está dotada da
autoridade da coisa julgada, de forma que as autoridades estatais (todas elas, e não somente os
juízes) têm o dever de bem e fielmente cumpri-la em todos os seus termos (fundamentos,
considerações, efeitos que produz etc.).15

O grande problema que existe relativamente ao cumprimento integral das obrigações
impostas aos Estados pela Corte Interamericana não está na parte indenizatória da sentença (a
qual deve ser cumprida pelo Estado condenado sponte sua, como fez o governo brasileiro no caso
citado), mas na dificuldade de executar internamente os deveres de investigar e punir os
responsáveis pelas violações de direitos humanos. Apesar de não se ler na Convenção,
expressamente, que os Estados têm tais deveres (de investigação e punição dos culpados), a sua
interpretação mais correta é no sentido de nela se encontrarem implícitos esses deveres. Em
suma, pode-se dizer que à luz da jurisprudência da Corte Interamericana são três os deveres que
os Estados condenados têm de obedecer, quando assim declarados na sentença: a) o dever de
indenizar a vítima ou sua família; b) o dever de investigar toda a violação ocorrida (sem qualquer
atenuação das leis internas) para que fatos semelhantes não voltem a ocorrer; e c) o dever de
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punir os responsáveis pela violação de direitos humanos perpetrada. Essa tríade obrigacional
compõe o núcleo duro dos deveres dos Estados relativamente às sentenças da Corte, que em
última análise estão a consagrar a efetividade do acesso à justiça no sistema interamericano.

Frise-se que, se o Estado deixa de observar o comando do art. 68, § 1.º, da Convenção (que
ordena aos Estados acatarem, sponte sua, as decisões da Corte), está incorrendo em nova
violação do Pacto de San José, fazendo operar no sistema interamericano a possibilidade de novo

procedimento contencioso contra esse mesmo Estado.16

Caso o Estado não cumpra sponte sua a sentença da Corte, cabe à vítima ou ao Ministério
Público Federal – com fundamento no art. 109, III, da Constituição, segundo o qual “aos juízes
federais compete processar e julgar as causas fundadas em tratado ou contrato da União com
Estado estrangeiro ou organismo internacional” – deflagrar ação judicial a fim de garantir o
efetivo cumprimento da sentença, uma vez que elas também valem como título executivo no
Brasil, tendo aplicação imediata, devendo tão somente obedecer aos procedimentos internos
relativos à execução de sentença desfavorável ao Estado.17

Também em caso de não cumprimento da sentença sponte sua por parte do Estado, deve a
Corte Interamericana (a teor do art. 65 da Convenção) informar tal fato à Assembleia-Geral da
OEA, no relatório anual que tem de apresentar à organização, fazendo as recomendações
pertinentes. Ocorre que, na prática, a Assembleia-Geral da OEA, infelizmente, nada tem feito a
fim de exigir dos Estados condenados pela Corte o efetivo cumprimento das sentenças de
reparação ou ressarcimento.

No Brasil, a responsabilidade para o pagamento da verba indenizatória é da União, que é a
responsável (no plano interno) pelos atos da República (condenada internacionalmente). Contudo,
o prejuízo sofrido pela Fazenda Pública Federal decorrente da obrigação de indenizar poderá ser
recomposto por meio de ação de regresso contra o responsável imediato pela violação de direitos
humanos que deu causa à condenação internacional do Estado.

Sistema africano

O sistema regional africano de direitos humanos é ainda o menos efetivo de todos os sistemas
regionais. Tal decorre, evidentemente, da própria idade desses sistemas. Enquanto o sistema
europeu data de 1950, com a adoção da Convenção Europeia de Direitos Humanos (que entrou
em vigor internacional em 1953), e o sistema interamericano, 1969, com a celebração da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (que entrou em vigor internacional em 1978), o
sistema regional africano de direitos humanos nasce somente em 1981, com a adoção da Carta
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (que entrou em vigor internacional em 1986).18

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos


