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RESUMO 

 

 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, nas poucas décadas do seu recente 

desenvolvimento, alcançou satisfatório grau de criação normativa. Os tratados sobre direitos 

humanos ainda carecem da devida implementação e os órgãos por eles criados têm suas 

decisões frequentemente descumpridas. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

criado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, também enfrenta essa questão. A 

presente dissertação tem como objetivo analisar as questões fáticas e jurídicas que podem 

representar um entrave para o cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no ordenamento jurídico interno brasileiro e expor quais elementos disponíveis 

internamente podem ser utilizados para garantir esse cumprimento. Realizou-se a pesquisa 

bibliográfica em obras e artigos de Direitos Internacional dos Direitos Humanos e Direito 

Constitucional, bem como pesquisa documental por meio da análise do grau de cumprimento 

das sentenças expedidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil e os 

instrumentos normativos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Determinadas 

questões jurídicas como os possíveis efeitos negativos da sentença internacional contra 

terceiros podem representar entraves ao devido cumprimento dessa decisão. A compreensão 

da natureza da jurisdição dos tribunais internacionais de direitos humanos auxilia na solução 

dessa questão. Diversos elementos do ordenamento jurídico brasileiro podem ser utilizados 

para garantir o cumprimento das sentenças da Corte Interamericana, independente da edição 

de legislação específica, como a execução de sentença e o incidente de deslocamento de 

competência. Impõe-se a realização de um diálogo de cortes entre as instâncias judiciais 

internacional e nacional com o objetivo de evitar as tensões entre os dois sistemas. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional dos Direitos Humanos. Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Execução de sentenças. Efetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the few decades of its recent development the International Human Rights Law achieved a 

satisfactory standard of regulation. Though, the human rights treaties still lack proper 

implementation and the correspondent bodies face difficulties in enforcing its decisions. The 

Inter-American System of Human Rights, created within the framework of the Organization 

of American States, also faces this issue. This thesis seeks to examine the legal and factual 

issues that may pose an obstacle to the implementation of the judgments of the Inter-

American Court of Human Rights in Brazilian domestic law. It was analyzed possible 

instruments of enforcement under the Brazilian Constitution, legislation and courts practice in 

order to achieve the implementation of those judgments. The research was based on books 

and articles about International Human Rights Law and Constitutional Law, human rights 

treaties of the Inter-American Human Rights System, as well as on the analysis of the degree 

of compliance with rulings issued by the Inter-American Court of Human Rights against 

Brazil. Certain legal matters, as the possible negative effects of international rulings against 

third parties can pose barriers to due compliance with those decisions. Understanding the 

nature of the jurisdiction of international courts of human rights is one of the ways of 

resolving the problem. Several elements of the Brazilian legal system can be used to ensure 

compliance with the judgments of the Inter-American Court, regardless of a specific local 

legislation. It is imperative to hold a dialogue between international and national courts in 

order to avoid tensions between the two legal systems. 

 

Keywords: International Human Rights Law. Inter-American Court of Human Rights. 

Enforcement of judgments. Effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, começaram a ser construídos sistemas 

internacionais de proteção dos direitos humanos, inclusive dotados de órgãos de caráter 

jurisdicional. O exemplo desse modelo de proteção de direitos existente no continente 

americano é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto de órgãos capazes de 

investigar, processar e condenar Estados por violações a direitos humanos, desde que 

atendidos os requisitos impostos pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 

Dessa forma, a justiça internacional surge como reforço para a garantia da 

implementação e respeito aos direitos humanos contemplados em convenções internacionais. 

O debate sobre a implementação das determinações emanadas da justiça internacional ganha 

relevo, buscando garantir a efetividade desse sistema e impedir que as convenções 

internacionais sobre direitos humanos se tornem “letra morta”
1
.  

Considerando o baixo grau de cumprimentos das sentenças da Corte 

Interamericana pelos Estados membros na Convenção Americana, na presente dissertação, 

delimitou-se o estudo à efetivação das decisões internacionais do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos e sua interação com o ordenamento brasileiro, visando verificar quais os 

entraves jurídicos para a sua plena implementação. 

Diversas dificuldades estão presentes no momento do cumprimento das sentenças 

dos tribunais internacionais de direitos humanos, passando desde questões políticas a 

problemas jurídicos pendentes de solução satisfatória, como os possíveis conflitos entre a 

jurisdição internacional e as decisões das cortes nacionais. 

Essa questão já apresenta desdobramentos concretos no Brasil, como ocorreu 

recentemente com o conflito entre posicionamentos da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e o Supremo Tribunal Federal na discussão das consequências dos atos realizados 

pelo Estado brasileiro durante o enfrentamento com a guerrilha do Araguaia e da aplicação da 

Lei de Anistia. 

                                                
1 É o alerta que faz Antônio Augusto Cançado Trindade: “Sejamos realistas: sem o direito de petição individual 

e o consequente acesso à justiça a nível internacional, os direitos consagrados na Convenção Americana se 

reduziriam a pouco mais do que letra morta”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. El acceso direto 

del individuo a los Tribunales Internacionales de derechos humanos. Bilbao: Universidaded de Desto, 

2001. p. 90. Tradução livre do original em espanhol. Adiantamos que todos os trechos em português de obras 

em outras línguas são resultado de tradução livre. 
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Importante ressaltar que o tema proposto está inserido dentro da linha de pesquisa 

A Tutela Jurídica dos Direitos Fundamentais, tendo em vista que visa analisar questão 

envolvendo a efetividade da tutela dos direitos fundamentais. 

O estudo proposto servirá de contribuição para o desenvolvimento do Direito 

Constitucional, tendo em vista que “[...] o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao 

concentrar o seu objeto nos direitos da pessoa humana, revela um conteúdo materialmente 

constitucional, já que os direitos humanos, ao longo da experiência constitucional, sempre 

foram considerados matéria constitucional.”
2
 A importância do tema se revela também ao 

debater temas ligados ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, área bastante carente de 

estudos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. rev, ampl. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2006. p. 16. 
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2 O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS E A JURISDIÇÃO 

DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Neste capítulo inicial serão apresentadas rápidas considerações sobre o 

desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos e o surgimento do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), descrevendo o seu funcionamento e 

demonstrando qual a sua importância para a tutela dos direitos humanos nas Américas. 

O foco é a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CtIDH) e o seu produto final: a sentença. Dessa forma, serão estudadas a sua natureza 

jurídica, conteúdo, forma de supervisão do cumprimento e possíveis sanções por 

descumprimento que podem ser aplicadas no âmbito da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

Todos esses elementos são necessários para a compreensão do contexto 

institucional do SIDH e para a definição das premissas iniciais que servirão de base para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 Origem do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

 

Encerradas as agruras da Segunda Guerra Mundial, começou a se desenvolver um 

sistema internacional de proteção aos direitos humanos
3
, ante a constatação de que sua tutela 

exclusiva pelos Estados, então visto como um assunto interno e afastado de sindicâncias 

internacionais
4
, não seria suficiente para protegê-los de situações extremas de utilização da 

máquina estatal para violar sistematicamente os direitos de parte da sua população, como 

ocorreu na Alemanha nazista. 

                                                
3 Ressaltamos que o Direito Internacional dos Direitos Humanos (International Human Rights Law) “tem seus 

antecedentes históricos em diversas doutrinas e instituições jurídicas internacionais” como a “intervenção 

humanitária, responsabilidade estatal por danos a estrangeiros, proteção das minorias, o Sistema de Mandados e 

Minorias da Liga das Nações e o direito humanitário”. (BUERGETHAL, Thomas; SHELTON, Dinah; 

STEWART, David P. International Human Rights in a nutt shell. 4. ed. St. Paul: WEST, 2009. p. 1-2). 

Todavia foi escolhido esse parâmetro temporal por ser o tradicionalmente adotado pela doutrina, por oferecer um 

melhor delineamento das causas do surgimento da Direito Internacional dos Direitos Humanos e porque maiores 

digressões escapariam do escopo maior do presente trabalho. 
4 Antônio Augusto Cançado Trindade esclarece que “[n]os dias de hoje, não há como sustentar que a proteção 
dos direitos humanos recairia sob o chamado ‘domínio reservado do Estado’, como pretendiam certos círculos há 

cerca de três ou quatro décadas atrás”. (A proteção internacional dos Direitos Humanos: Fundamentos 

jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 4). 
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A partir da edição da Carta das Nações Unidas (ONU), em 1945, já é possível 

vermos marcas da necessária proteção internacional aos direitos humanos, uns dos valores que 

deveria guiar as novas relações internacionais
5
. 

Assim, na Carta da ONU, podemos observar como um dos propósitos da 

Organização “[c]onseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e 

estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos” (Artigo 1, 

§ 3). Também há previsão de cooperação internacional econômica e social (artigos 55 e 56), o 

que favorece o “o pleno gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais” (artigo 13, 

§ 1,b). 

Nesse instrumento foi criado o Conselho Econômico e Cultural, que pode “fazer 

recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais” (artigo 62, § 2), com a possibilidade de criar comissões “para os 

assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos humanos” (artigo 68). 

Todavia, a mera previsão de uma genérica necessidade de preservar os direitos 

humanos, sem defini-los ou declará-los, não seria suficiente para guiar os Estados nesse 

intento. Dessa forma, surge, em dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), enumerando, em seus trinta artigos, os direitos e liberdades que deveriam 

ser comumente tutelados pelos Estados. 

É importante ressaltar que a Organização dos Estados Americanos, meses antes, 

em abril de 1948, apresenta a sua Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

(DADDH), composta de trinta e oito artigos, mais específica quanto aos deveres dos 

indivíduos
6
. 

Deve se destacar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um 

tratado e foi adotada pela Assembleia Geral da ONU como uma resolução não vinculante
7
, o 

                                                
5 “[...] a Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas (São Francisco, EUA, 1945) deu 

expressão ao princípio da internacionalização dos direitos humanos na Carta das Nações Unidas”. 

(SYMONIDES, Janusz. Human Rights: International protection, monitoring, enforcement. Burlington: Ashgate, 

2003. p. 3). 
6 Antônio Augusto Cançado Trindade ressalta que a Declaração Americana foi “precedida ou acompanhada de 

instrumentos de conteúdo e efeitos jurídicos variáveis geralmente voltados a determinadas situações ou 

categorias de direitos”, elaborados ainda na primeira metade do século XX. (O Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos no Limiar do Novo Século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de 

proteção. In GOMES, Luiz Flavio; PIOVESAN, Flávia (Coord.). O Sistema Interamericano de Proteção dos 

Direitos Humanos e o direito brasileiro. São Paulo, RT, 2000. p. 108-109). 
7  BUERGETHAL, Thomas; SHELTON, Dinah; STEWART, David P. International Human Rights in a nutt 

shell. 4. ed. St. Paul: WEST, 2009. p. 42. 
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que tornou, ao menos inicialmente
8
, questionável a necessidade de sua observância pelos 

Estados
9
. 

Em sequência às declarações internacionais de direitos humanos, começam a se 

estruturar órgãos internacionais de tutela desses direitos. Assim, conforme previsto na Carta 

da ONU, é implantado o Conselho Econômico e Social e, logo em seguida, em 1946, por 

resolução deste Conselho, é criada a Comissão de Direitos Humanos, sucedida, em 2006, pelo 

Conselho de Direitos Humanos.
10

 

É estabelecida dentro da estrutura da OEA a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH), por meio da Resolução VIII da V Reunião de Consulta dos Ministros de 

Relações Exteriores, ocorrida em Santiago do Chile em 1959
11

. 

O Protocolo de Buenos Aires de 1967 reforma a Carta da OEA e arrola a CIDH 

como um dos seus órgãos (atual artigo 53,e) e lhe confere a função de “promover o respeito e 

a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria” 

(artigo 106). Este dispositivo prevê a elaboração de uma convenção interamericana sobre 

direitos humanos para estabelecer os parâmetros de funcionamento da Comissão, com a 

possibilidade de criar outros órgãos encarregados da matéria. 

Dessa forma, em 1969, é elaborada a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH), estabelecendo, ao lado da Comissão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Todavia, somente em 1979 a Corte é instalada, um ano após a entrada em vigor da 

Convenção, elaborando sua primeira opinião consultiva em 1982 e apresentando sua primeira 

sentença de mérito em 1988 (caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras). 

Assim, em comparação com o sistema de proteção de direitos humanos europeu, o 

sistema interamericano surge com décadas de defasagem. De fato, o Conselho da Europa, 

ainda em 1950, elabora a Convenção Europeia de Direitos do Homem (CEDH) e estabelece o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), que inicia o seu funcionamento em 1959, 

julgando o primeiro caso já no ano seguinte (Lawless vs. Irlanda). 

                                                
8 Sobre a discussão relativa à juridicidade ou força normativa da Declaração Universal cf. Ibid. p. 42-46. 
9 Essa observação também é válida para a Declaração Americana. 
10 Ao longo das décadas seguintes, diversos outros órgãos de tutela dos direitos humanos são criados dentro da 

estrutura da ONU, mas delinear seus nomes, estruturas, contexto histórico e funções foge ao objetivo do texto, 

que visa analisar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como importante fonte de pesquisa sobre 

aqueles órgãos, apesar de já um pouco desatualizada, indicamos a obra  SYMONIDES, Janusz. Human Rights: 

International protection, monitoring, enforcement. Burlington: Ashgate, 2003. 
11 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Limiar do 

Novo Século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção. In GOMES, Luiz Flavio; 
PIOVESAN, Flávia (Coord.). O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o direito 

brasileiro. São Paulo, RT, 2000.  p. 111. Nessa mesma obra há também recapitulação ampla dos primeiros anos 

do sistema interamericano, quando havia o funcionamento da Comissão. Cf. Ibid. p. 111-119. 
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Esse atraso é justificado pelo período de intransigência ditatorial pelo qual passou 

a maioria dos países latino-americanos durante a segunda metade do século XX, impedindo a 

sua adesão à Convenção. Aliás, parte dos casos julgados pela Corte Interamericana é 

remanescente desse período, como o bem conhecido caso Gomes Lund vs. Brasil. 

André de Carvalho Ramos explica que o esforço dos países latino-americanos na 

elaboração da Convenção Americana foi resultado da vontade das “[d]itaturas em demonstrar 

sua semelhança com Estados Democráticos”
12

. Confirmação dessa constatação é a ratificação 

da Convenção e reconhecimento da competência contenciosa da Corte somente após o fim do 

período ditatorial na maioria dos países membros, dentre eles o Brasil. 

 

2.2 Estrutura e funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 

Como visto acima, o Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos se 

estruturou em dois órgãos base, a Comissão e a Corte interamericanas, cada uma com 

competências fixadas na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Segundo a Carta da OEA, com redação modificada pelo Protocolo de Buenos 

Aires de 1967, cabe à Comissão Interamericana “promover o respeito e a defesa dos direitos 

humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria” (artigo 106). Essas 

competências são melhor especificadas na CADH, havendo também a previsão de elaborar 

“estudos ou relatórios”, “formular recomendações aos governos”
13

 para adotarem medidas em 

prol dos direitos humanos e “receber petições e outras comunicações” referentes a violações 

de direitos humanos, podendo solicitar aos Estados as “informações sobre as medidas que 

adotarem em matéria de direitos humanos”
14

. Também tem como função velar pela promoção 

dos “direitos derivados das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura” 

contidas na Carta da OEA
15

. 

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

p. 202 
13 Antônio Augusto Cançado Trindade ressalta a “importante função preventiva exercida pela Comissão”, 

considerando a sua capacidade de expedir recomendações de caráter geral. (Direito das Organizações 

Internacionais. 2. ed. atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 114). 
14 Artigo 41 da CADH, alíneas c, b, f e d, respectivamente. 
15 Artigo 42 da CADH. 
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A Comissão é composta de sete membros
16

, escolhidos a título pessoal pela 

Assembleia Geral da OEA a partir de uma lista proposta pelos Estados membros da 

Organização
17

 para um mandato de quatro anos, sendo possível uma reeleição
18

. 

A Corte e a Comissão são órgãos com funcionamento parcial, tendo em vista que 

seus membros se reúnem em sessões que ocorrem ao longo do ano, não tendo dedicação 

exclusiva a essa atividade. Para contornar essa questão, “[e]m 2001, a Assembleia Geral da 

OEA ordenou ao Conselho Permanente que estudasse a possibilidade de uma Comissão e uma 

Corte permanentes”
19

, medida até o momento não adotada
20

. 

A partir de 1990, a Comissão passou a designar relatorias temáticas para dar 

especial atenção a certos grupos de direitos que se encontram mais vulneráveis, sendo 

exemplo os direitos dos migrantes e dos povos indígenas. Atualmente, as relatorias estão 

divididas entre os próprios comissionados e relatores especiais, a cargo de pessoas designadas 

pela CIDH.
21

 

Uma das mais importantes funções da Comissão é a apreciação de petições e 

outras comunicações referentes a violações de direitos humanos. Mesmo antes da elaboração 

da Convenção Americana, a Comissão desempenhava essa função, com base na Resolução 

XXII da II Conferência Interamericana Extraordinária, realizada no Rio de Janeiro, em 1965
22

 

e, posteriormente, nas disposições da Carta da OEA
23

, à luz dos direitos presentes na 

Declaração Americana de Direitos Humanos.  

Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade legalmente constituída em um dos 

Estados membros da OEA pode apresentar uma petição à Comissão com denúncias de 

violações de direitos humanos
24

. 

Estão passíveis de apuração pela CIDH não apenas os Estados parte na 

Convenção Americana, mas qualquer Estado membro da OEA. A diferença reside no fato de 

                                                
16 Artigo 34 da CADH. 
17 Artigo 36 da CADH. 
18 Artigo 37 da CADH. 
19 PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 347.  
20 Além dessa questão, o Sistema também sofre com problemas de financiamento, que não acompanha a 

crescente demanda de trabalho. Ibid. p. 346-348. 
21 Comissão IDH. Relatorias. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/relatorias.asp>. Acesso em: 

20 de maio de 2013. Atualmente, a única relatoria especial refere-se à Liberdade de Expressão; as demais estão a 

cargo dos comissionados. 
22 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito das Organizações Internacionais. 2. ed. atual. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002. p. 106. 
23 Com o protocolo de Buenos Aires, a Comissão passa a ter previsão convencional, fortalecendo “o seu status 

jurídico, colocando fim a eventuais objeções à sua competência”. Ibid. p. 107. 
24 Artigo 44 da CADH. 
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que os primeiros serão investigados com base nos direitos previstos na Declaração Americana 

de Direitos Humanos, não podendo o caso ser levado à apreciação da Corte. Para os últimos, o 

processamento do caso ocorre à luz da Convenção Americana (bem como nas outras 

Convenções americanas de direitos humanos porventura ratificadas pelo Estado denunciado), 

podendo o caso ser levado à Corte, caso o Estado tenha reconhecido a competência 

contenciosa desta. 

Assim, uma vez recebida a petição, a Secretaria Executiva da CIDH efetua uma 

revisão inicial
25

, visando verificar, de forma ainda superficial, se os requisitos de 

admissibilidade estão todos preenchidos, que são: a) o esgotamento dos recursos internos; b) 

que seja apresentada em até seis meses desse esgotamento; c) inexistência de litispendência 

internacional e d) identificação do peticionante
26

.  

O esgotamento dos recursos internos seria óbice intransponível para grande 

quantidade de casos, considerando a dificuldade de acesso à justiça que o peticionante poderia 

ter no ordenamento interno, que, aliás, poderia ser o próprio alvo da petição. Para contornar 

essa questão, a própria CADH prevê, em seu artigo 46.2, as exceções para a aplicação desse 

requisito: 

 

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. 

 

Esse dispositivo convencional foi acompanhado de um desenvolvimento 

jurisprudencial da Corte, que entende que os recursos internos devem ser “efetivos e 

adequados à resolução do caso concreto”, não sendo suficiente o seu mero esgotamento 

mecânico ou a sua existência formal. Além disso, o ônus de demonstrar a efet ividade dos 

recursos cabe ao Estado que alega essa questão como exceção processual, devendo fazê-lo 

ainda perante a Comissão, sob pena de aplicação do princípio do estoppel, segundo o qual a 

Corte entende que o Estado, ao não sustentar na primeira oportunidade essa exceção, a ela 

renunciou de forma tácita.
27

/
28

 

                                                
25 Artigo 26 do Regulamento da CIDH. 
26 Artigo 46 da CADH. 
27 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 242-243. 
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Ultrapassado o juízo de admissibilidade, o caso é aberto e observações adicionais 

são solicitadas aos peticionários, sendo repassadas ao Estado denunciado, que deverá 

responder, em quatro meses, apresentando seu posicionamento
29

. 

É franqueado às partes participarem de procedimento de solução amistosa do caso 

que, se bem sucedida, resultará na elaboração de um informe onde constarão uma breve 

exposição dos fatos e os compromissos assumidos pelo Estado. Caso contrário, a CIDH 

prosseguirá com a apreciação do caso. 

Com o objetivo de reunir maiores elementos de convicção sobre o mérito, a 

Comissão pode realizar uma investigação in loco, sendo necessário que os Estados 

interessados lhe proporcionem todas as facilidades necessárias ao desempenho de suas 

funções
30

. 

Foi desenvolvido, no Regulamento da Comissão Interamericana, o mecanismo de 

medidas cautelares, que visa, em casos de demonstrada gravidade e urgência, prevenir danos 

irreparáveis a pessoas ou ao objeto referente a petição ou caso em tramitação nesse Órgão
31

. 

A concessão dessas medidas é comum para proteger a vida e a integridade pessoal de 

peticionários, contra agentes estatais ou não, devido a sua situação de vulnerabilidade ou pela 

sua atuação na defesa de direitos humanos
32

. 

Após a instrução processual e verificado que estão presentes violações de direitos 

humanos previstos em instrumentos do Sistema Interamericano, a Comissão elabora um 

relatório preliminar que é encaminhado ao Estado, que deverá informar as medidas adotadas 

para o cumprimento das recomendações apresentadas. 

Se a Comissão entende que o Estado não cumpriu satisfatoriamente as 

recomendações e este aceitou a competência da Corte Interamericana para apurar violações de 

__________________________ 

28 Para uma visão completa da origem e aplicação da regra do esgotamento dos recursos internos cf. CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto. O esgotamento de recursos internos no direito internacional. 2. ed. atual. 
Brasília: Editora UnB, 1997. 
29 Artigo 37.1 do Regulamento da CIDH. 
30 Artigo 48.1.d da CADH. Vale salientar que, no momento da ratificação da Convenção Americana, o Brasil fez 

reserva à possibilidade de a Comissão realizar investigações in loco sem a sua prévia anuência expressa: “O 

Governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, alínea d, não incluem o direito automático de visitas e 

investigações “in loco” da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo as mesmas dependentes da 

anuência expressa do Estado.” Para maiores considerações sobre esse tipo de diligência da Comissão, cf. 

PALMEIRA DE CARVALHO, Gladaniel. Das visitas in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

sem a anuência dos Estados: uma construção de pertinência com o novo paradigma da soberania universal. Rev. 

Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 20, p. 21-49, jul./dez. 2002. 
31 Regulamento da CIDH, art. 25.1. Mesmo sem a existência de petição ou caso pendente, é possível conceder 

medidas cautelares. 
32 Para uma lista das medidas cautelares conferidas pela Comissão Interamericana cf. Comissão IDH. Medidas 

cautelares. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp>. Acesso em: 23 de junho de 

2013. 
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direitos humanos, uma demanda é apresentada àquele Tribunal, exceto se maioria qualificada 

de seus membros decidir que há motivos suficientes para não levar à frente o caso
33

. 

A demanda é apresentada, usualmente, com base na Convenção Americana de 

Direitos Humanos, que é o principal instrumento jurídico do Sistema Interamericano, onde 

também se fixam a competência da Comissão e da Corte interamericanas. 

Durante as décadas de evolução do Sistema, outras convenções de direitos 

humanos foram sendo propostas aos Estados membros da OEA: a Convenção Interamericana 

para Prevenir e Sancionar a Tortura (ratificada pelo Brasil em 09/06/89), o Protocolo 

Adicional à Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 

Protocolo de São Salvador (ratificado pelo Brasil em 08/08/96), o Protocolo à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos relativo à Abolição da Pena de Morte (ratificado pelo 

Brasil em 31/07/96), a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (ratificada pelo Brasil em 

16/11/95), a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas 

(pendente de ratificação pelo Brasil) e a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência (ratificada pelo Brasil 

em 17/07/01)
34

. 

É com base também nesses instrumentos normativos de defesa dos direitos 

humanos que a Comissão e a Corte Interamericanas analisam os casos a elas submetidos e 

proferem suas decisões
35

. 

 

 

 

 

                                                
33 Para tomar essa decisão, obrigatória desde 2001, a Comissão leva em consideração a obtenção de justiça no 

caso particular e “a posição do peticionário; a natureza da gravidade da violação; a necessidade de desenvolver 

ou aclarar a jurisprudência do sistema; e o eventual efeito da decisão nos ordenamentos jurídicos dos Estados 

membros”. Artigo 45.2 do Regulamento da CIDH. 
34 Para o estado das ratificações e cópia dos textos das convenções, além de outros documentos básico do 

Sistema Interamericano cf. Comissão IDH. Documentos básicos. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp>. Acesso em: 20 de junho de 2013. 
35 Nesse sentido, podem ser citados os casos Heliodoro Portugal Vs. Panamá, onde houve condenação do Estado 

por violações à Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura e a sobre o Desaparecimento 

Forçado de Pessoas (Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 12 de agosto de 2008. Série C, No. 186, §§ 275.4, 275.7 e 275.8); González e 
outras Vs. México, no qual o Estado foi condenado por violação à Convenção de Belém do Pará (Corte IDH. 

Caso González e outras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. 

Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C, No.205. §§ 602.4 e .5). 
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2.3 A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua jurisdição contenciosa 

 

A Convenção Americana estruturou uma jurisdição contenciosa para proteger os 

direitos nela previstos, considerando a caracterização das normas internacionais de direitos 

humanos como uma espécie de jus cogens internacional. 

A seguir será descrito o funcionamento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, com especial enfoque na sua jurisdição contenciosa, que resulta na prolação de 

uma sentença vinculante e inapelável que deverá ser cumprida de boa-fé pelo Estado 

condenado. 

 

2.3.1 Estrutura e competências da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

Como exposto acima, a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve instalação 

e funcionamento tardios, se comparados com o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos 

Humanos. 

Tal como a Comissão, a Corte é composta de sete membros
36

, escolhidos a título 

pessoal após votação entre os Estados membros da Convenção a partir de lista proposta por 

esses mesmos Estados
37

 para um mandato de seis anos, sendo possível uma reeleição
38

. Cabe 

destacar que não é permitida a eleição de mais de um juiz da mesma nacionalidade
39

. 

Tem como função apreciar demandas apresentadas pelos Estados partes na 

Convenção Americana e pela Comissão Interamericana referentes a violações de direitos 

humanos previstos na própria CADH ou em outras convenções do Sistema Interamericano. 

No item 2.3.2 será exposto como se processa um caso contencioso perante a CtIDH. 

Por sua vez, o artigo 64 da Convenção Americana prevê a competência consultiva 

da Corte Interamericana sobre “a interpretação desta Convenção ou de outros tratados 

referentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos”
40

 e ou sobre “a 

                                                
36 Artigo 52.1 da CADH. 
37 Artigo 53.1 da CADH. 
38 Artigo 54.1 da CADH. 
39 Artigo 52.2 da CADH. 
40 Artigo 64.1 da CADH 
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compatibilidade entre quaisquer de suas leis internas [dos Estados membros da OEA] e os 

mencionados instrumentos internacionais”
41

. 

Dessa forma, qualquer um dos Estados membros da OEA – não apenas aqueles 

que ratificaram a CADH – e diversos órgão da Organização
42

 podem apresentar um pedido de 

opinião consultiva. 

Essa função da Corte é de grande importância para o desenvolvimento da sua 

jurisprudência, que, disseminada entre os Estados americanos é capaz de prevenir novos 

conflitos decorrentes da má interpretação das convenções de direitos humanos. Nesse sentido, 

Theresa Rachel Couto Correia
43

 entende que a função consultiva 

 
[p]or um lado, permite exercer um controle global sobre a forma como os Estados, 

em seu conjunto, interpretam e aplicam a Convenção, corrigindo qualquer desvio do 

entendimento. Por outro lado, permite esclarecer o emprego do procedimento 

contencioso, evitando uma confrontação com os Estados-partes. 

 

Todos os Estados membros da OEA podem apresentar observações escritas para 

melhor subsidiar os trabalhos da Corte, podendo também ser admitidas manifestações de 

instituições e pessoas privadas
44

.  

Foram emitidas, até o momento, vinte opiniões sobre os mais variados temas, 

desde referentes a competências dos órgãos do próprio Sistema Interamericano, passando 

pelos direitos à liberdade de expressão, direitos da criança e dos imigrantes
45

. 

 

                                                
41 Artigo 64.2 da CADH 
42 A CADH concede competência aos órgãos previstos no Capítulo X da Convenção, conforme alterada pelo 

Protocolo de Buenos Aires. Com as alterações posteriores, esses órgãos passaram a ser previstos no Capítulo 

VIII, artigo 53: a Assembleia Geral; a Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores; os Conselhos; 

o Comitê Jurídico Interamericano; a Comissão Interamericana de Direitos Humanos; a Secretaria Geral; as 

Conferências Especializadas; e os Organismos Especializados. Além disso, conforme o Regulamento da Corte, 

artigo 70.3, se a consulta for solicitada por órgão diversos da Comissão Interamericana, ele deverá demonstrar a 

ligação do tema com a sua esfera de competência. 
43 É desnecessário o aprofundamento dos estudos referentes à função consultiva da Corte Interamericana neste 

trabalho, tendo em vista que o foco deve ser nas sentenças e na forma do seu cumprimento. Para maiores 

informações sobre essa importante função da Corte cf. CORREIA, Theresa Rachel Couto. Corte 

Interamericana de Direitos Humanos: repercussão jurídica das opiniões consultivas. Curitiba: Juruá, 2008. p. 

135-136. 
44 Artigos 72.2 e 72.3 do Regulamento da CtIDH. 
45 Para a lista atualizada das opiniões consultivas da Corte Interamericana cf. Corte IDH. Jurisprudência. 

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia>. Acesso em 10 de maio de 2013. 
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2.3.2 O processo contencioso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos
46

 

 

Uma vez esgotado o procedimento perante a Comissão Interamericana, o caso está 

apto a ser apresentado, por meio de uma demanda, à Corte Interamericana, seja por um Estado 

parte da Convenção Americana
47

 ou pela própria CIDH. Dessa forma, é vedado aos 

indivíduos (peticionários) apresentar diretamente demanda perante a CtIDH
48

. 

Recebida a demanda e estando em ordem, ela é comunicada aos juízes, ao Estado 

demandado, à suposta vítima e aos seus representantes, assim como aos outros Estados partes, 

ao Conselho Permanente e ao Secretário Geral
49

.  

Visando franquear a presença das vítimas e seus representantes perante o juízo 

(locus standi in judicio), esses possuem um prazo improrrogável de dois meses para 

encaminhar um escrito de solicitações, argumentos e provas, onde poderão apresentar a sua 

visão dos fatos apresentados na demanda e solicitar a produção de provas, bem como suas 

pretensões de reparações e ressarcimento de custos
50

. 

A partir do recebimento desse escrito, o Estado demandado possui um prazo 

improrrogável de dois meses para apresentar sua contestação, onde lhe é facultado aceitar os 

fatos apresentados ou contradizê-los; solicitar a produção de provas; e apresentar os 

fundamentos jurídicos da sua defesa
51

. 

Nesse mesmo documento devem ser apresentadas eventuais exceções 

preliminares ao caso, que são capazes de impedir total ou parcialmente a apreciação de um 

caso perante a Corte Interamericana
52

. 

                                                
46 Para uma explicação mais aprofundada do procedimento de mérito da Corte Interamericana cf. 

PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
47 Essa faculdade nunca foi exercida no Sistema Interamericano. 
48 Antônio Augusto Cançado Trindade vislumbra mudanças no Sistema Interamericano que seriam capazes de 

permitir o acesso direto dos indivíduos à Corte Interamericana, “sendo a consequência lógica da concepção e 

formulação formulação dos direitos a serem protegidos sob a CADH no nível internacional”. (The Access of 

Individuals to International Justice. Oxford: Oxford University Press, 2011. p. 45).  
49 Artigo 39.1 e .2 do Regulamento da CtIDH. 
50 Artigo 40 do Regulamento da CtIDH. 
51 Artigo 41.1 do Regulamento da CtIDH. 
52 Segundo já afirmou a CtIDH: “Apesar de a Convenção Americana e o Regulamento não explicarem o conceito 

de “exceção preliminar”, em sua jurisprudência reiterada a Corte tem afirmado que por esse meio se questiona a 

admissibilidade de uma demanda ou a competência do Tribunal para conhecer determinado caso ou algum de 

seus aspectos, em razão da pessoa, da matéria, do tempo ou do lugar. De tal maneira, o Tribunal tem asseverado 

que uma exceção preliminar tem por finalidade obter uma decisão que previna ou impeça a análise do mérito do 
aspecto questionado ou do caso como um todo. Por isso, o argumento deve satisfazer as características jurídicas 

essenciais em conteúdo e finalidade que o confiram o caráter de “exceção preliminar”. As alegações que não 

tenham tal natureza, como por exemplo as que se referem ao mérito de um caso, podem ser formuladas mediante 
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Essas exceções podem tratar da incompetência da CtIDH para apreciar o caso por 

questão da matéria (ratione materiae), da pessoa (ratione personae), do tempo (ratione 

temporis) e do local (ratione loci); da não observância de requisitos formais de 

admissibilidade, como a necessidade de esgotamento dos recursos internos, a inexistência de 

litispendência internacional, a apresentação do caso fora do prazo de seis meses a partir da 

comunicação da decisão final interna à suposta vítima; e outras questões que violem requisitos 

essenciais presentes na Convenção Americana e nos regulamentos da Comissão e da Corte 

interamericanas.  

Dessa forma, uma das questões a ser inicialmente apreciada pela CtIDH é o 

reconhecimento da sua competência contenciosa pelo Estado demandado, que também influi 

na definição do termo inicial para apreciação dos fatos possivelmente violadores de direitos 

humanos. 

Assim, via de regra, a Corte Interamericana somente poderá apreciar fatos que 

tenham ocorrido após o reconhecimento de sua competência pelo Estado. Contudo, fatos 

permanentes podem ser apreciados pela Corte mesmo que tenham se iniciado antes do 

reconhecimento de competência, como ocorre nos desaparecimentos forçados (adiante essa 

questão será abordada, ao se analisar o caso Gomes Lund e outros vs. Brasil). 

Nos seus primórdios, a Corte Interamericana julgava as exceções preliminares em 

uma sentença separada, antes da apreciação do mérito, o que tornava o processamento da 

demanda mais lento. A partir de reformas no seu Regulamento, passou a julgar as exceções 

juntamente com o mérito das demandas, sem suspensão do procedimento para apreciar essas 

questões
53

. 

De forma semelhante às medidas cautelares da Comissão, a Corte poderá 

conceder, de ofício ou por solicitação das vítimas ou seus representantes, no curso do 

processo contencioso, medidas provisórias visando evitar danos irreparáveis a pessoas em 

casos de extrema gravidade e urgência
54

.  

As ordens de proteção resultantes dessas medidas são de cumprimento 

obrigatório. Para assegurar seu cumprimento, a Corte realiza uma supervisão a partir de 

informes estatais e de outras fontes de informação. Caso haja descumprimento da medida, 

__________________________ 

outros atos processuais previstos na Convenção Americana, mas não sob a figura de uma exceção preliminar”. 

(Corte IDH. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 
de julho de 2009. Série C, No. 200, § 15.) 
53 Artigo 42.3 do Regulamento da CtIDH. 
54 Artigo 63.2 da CADH e artigo 27.1 do Regulamento da CtIDH. 
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esse fato é informado à Assembleia Geral no Relatório Anual da CtIDH, mas a lentidão do 

processo político internacional torna essa medida de pouca utilidade
55

.  

Desde o Regulamento reformado em janeiro de 2009, existe previsão expressa de 

admissão de amicus curiae nos processos contenciosos ou consultivos perante a CtIDH
56

. Por 

meio dessa participação, os juízes podem obter maiores informações sobre questões que 

ultrapassam o interesse das partes, possibilitando uma construção democrática das sentenças 

do Sistema. 

Encerrada a fase escrita, o presidente da Corte determina uma data para o início 

dos trabalhos da fase oral, onde poderão ser ouvidas as declarações das supostas vítimas ou 

seus representantes
57

, das testemunhas, dos peritos, bem como são apresentadas considerações 

pela Comissão e pelo Estado demandado.
58

 

Durante o procedimento perante a Corte IDH, é possível que ocorra a desistência 

do caso, o reconhecimento, pelo Estado Demandado, dos fatos ou das pretensões apresentadas 

ou que as partes cheguem a uma solução amistosa
59

. 

Em todos esses casos, cabe à CtIDH decidir se encerrará ou não o processo, 

considerando “as responsabilidades que lhe cabem em matéria de proteção dos direitos 

humanos”
60

, fato que denota a importância e o caráter indisponível dos direitos tutelados pela 

Convenção Americana
61

. 

Enquanto a desistência do caso, ao menos em uma demanda apresentada pela 

Comissão, é de difícil ocorrência na prática, o reconhecimento dos fatos e pretensões pelo 

                                                
55 PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 318. 
56 Atual artigo 44 do Regulamento da CtIDH. Mesmo antes da reforma do seu regulamento, a Corte já admitia a 

apresentação de observações na qualidade de amicus curiae, como pode se observar no caso “As meninas Yean e 

Bosico vs. República Dominicana”. (Corte IDH. Caso das meninas Yean e Bosico Vs. República Dominicana. 

Sentença de 8 de setembro de 2005. Série C, No. 130, § 53).  
57 Antônio Augusto Cançado Trindade anota que a participação das potenciais vítimas e seus representantes no 
processo contencioso foi evoluindo ao longo do tempo. Por meio de alterações no Regulamento da CtIDH, eles 

foram ganhando mais espaço dentro do processo, passando a atualmente ter locus standi in judicio em todas as 

fases do procedimento. (The Access of Individuals to International Justice. Oxford: Oxford University Press, 

2011. p. 37-47). 
58 Artigos 45 a 55 do Regulamento da CtIDH. 
59 Artigos 61, 62 e 63 do Regulamento da CtIDH, respectivamente. 
60 Artigo 64 do Regulamento da CtIDH. 
61 A Corte IDH entende que não está vinculada à opinião das partes quanto ao prosseguimento da demanda, 

“[d]ado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden 

público internacional que trasciende la voluntad de las partes, la Corte debe velar porque tales actos resulten 

aceptables para los fines que busca cumplir el Sistema Interamericano. En esta tarea el Tribunal no se limita 

únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la 
naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias 

particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes.” (Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. 

Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de maio de 2008. Série C, No. 177, párr. 24). 
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Estado demandado é fato comum. Além disso, se realizado de boa-fé, é reconhecido de bom 

grado pela CtIDH como importante contribuição para a defesa dos direitos humanos pelos 

Estados parte na Convenção. 

Encerrada a instrução processual e a fase oral, a Presidência da Corte IDH abre 

prazo para que as supostas vítimas ou seus representantes, o Estado demandado e a Comissão 

possam apresentar alegações finais escritas
62

. 

 

2.3.3 As sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

Após o procedimento acima descrito, a Corte emite uma sentença de mérito, 

julgando a questão e declarando se houve ou não violações a direitos humanos. 

As decisões são tomadas por maioria, desde que respeitado o quórum de cinco 

membros
63

 e qualquer um dos juízes que apreciou o caso pode agregar um voto concorrente 

ou divergir total ou parcialmente da decisão, apresentando sua opinião separadamente
64

.  

Esse método de trabalho se assemelha ao aplicado em sistemas jurídicos de 

common law, onde se utiliza o sistema de precedentes judiciais (stare decisis). Dessa forma, 

mostra-se importante a análise não apenas do dispositivo da sentença, mas também de seus 

fundamentos para ser possível se realizar o distinguishing entre decisões ou a aplicação do 

precedente ao caso concreto. 

Dessa forma, vislumbram-se dois efeitos para as sentenças da Corte 

Interamericana: 1) efeitos imediatos e diretos para as partes, representando a coisa julgada 

para o caso concreto; 2) efeitos gerais e indiretos para todos os Estados parte na Convenção 

Americana, que são influenciados pelos precedentes e jurisprudência da CtIDH quanto à 

interpretação jurídica da matéria
65

. 

A sentença, como afirma o artigo 67 da CADH, é definitiva e inapelável, sendo 

possível apenas
66

 apresentar uma solicitação de interpretação, no prazo de noventa dias da sua 

                                                
62 Artigo 56 do Regulamento da CtIDH. 
63 Artigos 14 e 16.3 do Regulamento da Corte. 
64 Faculdade conferida pelo artigo 66.2 da Convenção Americana. 
65

 Para o autor referido, as sentenças da CtIDH “passam a ter efeito de coisa julgada não apenas frente ao caso 

concreto decidido, mas também frente a futuros casos”. (CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, 
Universidad de Talca, p. 127-201, 2007. p. 135). 
66 O artigo 76 do Regulamento da Corte permite, ainda, que “erros notórios, de edição ou de cálculo”, sejam 

corrigidos de ofício ou a pedido das partes. 
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notificação, que não é capaz de alterar o mérito da questão, mas apenas esclarecer
67

 pontos 

que possam parecer duvidosos às partes. 

Essa previsão é importante para destacar a importância das decisões proferidas 

pela Corte Interamericana e seu papel como órgão máximo do Sistema Interamericano, pois 

não possui subordinação jurídica aos demais órgãos da OEA. 

 

2.3.3.1 A natureza jurídica e o caráter cogente das sentenças da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos 

 

Importante premissa para o desenvolvimento deste trabalho é a definição da 

natureza jurídica das sentenças da Corte Interamericana como ato jurisdicional 

internacional
68

.  

A Convenção Americana concedeu poderes jurisdicionais à CtIDH quando lhe 

outorgou competência para apreciar casos relativos à interpretação ou aplicação da 

Convenção, podendo decidir sobre a existência de violações de direitos humanos, que, caso 

comprovadas, ensejam a determinação da correção do ato ilícito e de suas consequências
69

. 

A jurisdição internacional de direitos humanos possui configuração única, tendo 

em vista que não foi criada para dirimir conflitos entre indivíduos ou entre Estados, mas 

atende ao tradicional escopo jurídico da jurisdição que é a realização das normas de direito 

objetivo
70

, no caso, da Convenção Americana de Direitos Humanos e tratados correlatos 

elaborados pelos membros da Organização dos Estados Americanos. 

                                                
67 A interpretação “implica não só a precisão do texto dos pontos resolutivos da decisão, mas também a 

determinação do alcance, o sentido e a finalidade da resolução de acordo com considerações da mesma”, 

conforme critério aplicado pela jurisprudência internacional. (Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. 

Honduras. Interpretação da sentença de Reparações e Custas. Sentença de 17 de agosto de 1990. Série C, No. 9, 

§ 26). 
68 No mesmo sentido, “[a] Corte Interamericana de Direitos Humanos se apresenta como uma instituição judicial 

independente e autônoma”.  (GUERRA, Sidney. A proteção internacional dos direitos humanos no âmbito da 

Corte Interamericana e o controle de convencionalidade. Nomos, Fortaleza, v. 32.2, p. 341-366, jul./dez. 2012, p. 

342. 
69 Cf. artigos 62.3 e 63.1 da CADH. 
70 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 151. 
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Destacamos que toda função judicial é acompanhada da competência para: “a) 

conhecer o conflito; b) decidir mediante uma sentença com força de verdade legal; e c) fazer 

cumprir o decidido”
71

. 

Assim, como consequência da sua caracterização como ato jurisdicional, as 

sentenças da Corte Interamericana são de cumprimento obrigatório
72

 (pode se dizer também 

cogentes ou juridicamente vinculantes). 

Na ordem jurídica interna, o Brasil previu a criação de uma corte de direitos 

humanos nas disposições transitórias da Constituição de 1988, além de dispor que observará 

os direitos humanos nas suas relações internacionais. 

 Ao prever a criação desse órgão jurisdicional e aceitando a sua competência 

contenciosa, o Brasil, por consequência lógica e pela aplicação da boa-fé na assunção das suas 

obrigações internacionais, fica obrigado a cumprir suas determinações. 

No plano internacional, a Convenção Americana, no artigo 68.1, caracteriza como 

obrigatório o cumprimento das sentenças da Corte ao estabelecer que “[o]s Estados Partes na 

Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem 

partes.” 

Além disso, pelo princípio pacta sunt servanda, que rege a execução dos tratados, 

as obrigações estatais assumidas internacionalmente devem ser cumpridas, não podendo ser 

opostas questões de ordem interna para afastar a aplicação de tratados internacionais, 

conforme prevê a Convenção de Viena para o Direito dos Tratados. 

Tão grave é o descumprimento de uma decisão proferida pela CtIDH que parte da 

doutrina entende que esse fato representa uma nova violação da Convenção, que ensejaria 

nova condenação do Estado demandado.
73

 

Ocorre que um dos argumentos mais frequentes para negar execução ou a devida 

importância às sentenças oriundas de organismos internacionais jurisdicionais é considerar 

que as suas determinações, especialmente quando originadas de órgãos protetores dos direitos 

                                                
71 CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estudios Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007. 
72

 Pela obrigatoriedade das sentenças da Corte Interamericana cf. GUERRA, Sidney. A proteção internacional 

dos direitos humanos no âmbito da Corte Interamericana e o controle de convencionalidade. Nomos, Fortaleza, 

v. 32.2, p. 341-366, jul./dez. 2012, p. 350. “De fato, a grande importância conferida à Corte Interamericana é a 
de que suas decisões são imperativas e exigíveis dentro do território dos países que ratificaram a Convenção 

Americana de Direitos Humanos”. 
73 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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humanos, são meros conselhos ou exortações morais, carecendo de caráter cogente ou 

obrigatório
74

. 

Esse entendimento decorre da noção que, caso descumprida determinada 

obrigação internacional, não haveria previsão de sanção correspondente dentro do Direito 

Internacional. Assim, um Direito sem sanção não seria Direito. Aliás, na já ultrapassada 

querela sobre a juridicidade do Direito Internacional, um dos argumentos contrários à sua 

caracterização como Direito era a falta de sanção em caso de descumprimento dos seus 

preceitos. 

Todavia, como demonstrado acima, esses argumentos não resistem ao atual 

estágio de desenvolvimento do Direito Internacional. Além disso, como destaca André de 

Carvalho Ramos: 

 

No campo dos direitos humanos, a responsabilização do Estado é essencial para 

reafirmar a juridicidade deste conjunto de normas voltado para a proteção dos 

indivíduos e para a firmação da dignidade humana. Com efeito, as obrigações 

internacionais nascidas com a adesão dos Estados aos instrumentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos só possuem conteúdo real quando o mecanismo de 

responsabilização por violações é eficaz. Tal mecanismo deve ser o mais amplo 

possível para que se evite o caráter meramente programático das normas 

internacionais sobre direitos humanos. 75 

 

Constatada a natureza jurídica das sentenças da Corte Interamericana e seu caráter 

obrigatório, verificaremos quais instrumentos o próprio Sistema Interamericano dispõe para 

assegurar a sua efetividade e se são suficientes para o desempenho dessa importante missão. 

 

2.3.3.2 Espécies de reparações concedidas 

 

Após declarar a existência de violações a direitos humanos previstos em 

instrumentos convencionais do Sistema Interamericano, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos obriga o Estado demandado a reparar o dano causado por suas ações. 

                                                
74 Conforme noticiado amplamente pela mídia, altas autoridades brasileiras, como o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Marco Aurélio Melo e o ex-Ministro Nelson Jobim, apresentaram posicionamento pela 

superioridade do ordenamento nacional sobre o internacional e entendimento pelo caráter meramente político das 

decisões da Corte Interamericana. (Condenação do Brasil não anula decisão do Supremo. Consultor Jurídico, 

São Paulo, 15 de dezembro de 2010. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-dez-15/sentenca-corte-
interamericana-nao-anula-decisao-supremo>. Acesso em: 10 de jungo 2013). 
75 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

p. 30. 
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Podemos definir a reparação, em sentido amplo, como “toda e qualquer conduta 

do Estado infrator para eliminar as consequências do fato internacionalmente ilícito, o que 

compreende uma série de atos, inclusive as garantias de não-repetição”
76

. 

No artigo 63.1 da Convenção Americana encontramos o fundamento para as 

condenações presentes nas sentenças da Corte Interamericana: 

 

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 conseqüências da medida ou situação que haja configurado a 

violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 

 

 Diante desse dispositivo, percebemos que a CtIDH possui ampla competência 

para conceder medidas de reparação, nas suas diversas formas reconhecidas pelo direito 

internacional
77

. 

A melhor forma de reparação e que deve ser priorizada é a restitutio in integrum, 

ou seja, a restituição integral do direito violado, fazendo com que a situação seja restaurada ao 

estado anterior à violação (status quo ante), além de reparar eventuais consequências desse 

fato ilícito
78

. Segundo interpretação da CtIDH, a restituição integral também pode incluir 

medidas de compensação, satisfação e garantias de não-repetição
79

. 

A restituição ao estado anterior pode ser de natureza material ou jurídica. A 

primeira envolve “a devolução de pessoas ou bens ilicitamente detidos”, enquanto a segunda 

refere-se a alterações jurídicas, que podem ser de caráter normativo ou administrativo
80

. 

Os Estados podem encontrar dificuldades especificamente no momento de realizar 

modificações jurídicas, notadamente se elas forem de caráter legislativo, quando terão que 

necessitar da colaboração dos parlamentares e lidar com as diversas nuances que envolvem o 

                                                
76 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos: seus 
elementos, a reparação devida e sanções possíveis: teoria e prática do Direito Internacional do Estado. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004. p. 245. 
77 CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estudios Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 129. Nesse sentido, 

o autor sustenta que: “De esta manera, los poderes del juez interamericano no son taxativos ni restrictivos, ya 

que comprenden la competencia en general para restablecer y reparar a la víctima en los derechos humanos 

violados por el Estado, reparar cualesquiera consecuencias o efectos lesivos de la vulneración de los derechos; y 

el pago de una justa indemnización. La Corte Interamericana, con base en esta disposición convencional, ha 

desarrollado ampliamente sus facultades tutelares y reparatorias, no sólo respecto a las víctimas actuales sino a 

las potenciales, requiriendo a los Estados en sus sentencias de fondo y reparación, las más variadas medidas 

legislativas, de políticas públicas, administrativas, judiciales, educativas y de otra naturaleza similar.” 
78 RAMOS, André de Carvalho. op. cit. p. 252-6. 
79 PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 239. 
80 RAMOS, André de Carvalho op. cit. p. 259. 
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processo legislativo, como a pressão da mídia, a possível resistência de grupos de pressão e a 

ação (legítima ou não) de lobistas. 

As medidas de compensação são concedidas quando o direito violado não pode 

ser restituído, como ocorre nas violações ao direito à vida, por exemplo
81

. Nesses casos, uma 

indenização pecuniária é concedida à vítima ou seus sucessores, na proporção do dano 

causado. 

Para garantir a plena reparação do direito violado, usualmente são concedidas 

medidas de satisfação, que são atos simbólicos capazes de demonstrar a reprovação do ato 

ilícito e/ou homenagear as vítimas. 

Uma importante forma de reparação das consequências da violação de direitos 

humanos é a obrigação de investigar, processar e punir os agentes responsáveis pelos ilícitos. 

Essa obrigação é adimplida por meio da reabertura de investigações arquivadas, propositura 

de ações penais e garantia de idoneidade dos investigadores e julgadores do fato, além da 

celeridade e efetividade dos processos eventualmente instaurados. 

Como garantias de não-repetição, podemos mencionar a instituição de políticas 

públicas, a formação de agentes públicos em direitos humanos e modificações legislativas, 

notadamente na área penal. 

Assim, fica evidente que a reparação, no Sistema Interamericano, não é concedida 

apenas de forma pecuniária. A própria CtIDH, em seu Relatório Anual de 2012
82

, destacou 

como medidas de reparação possíveis de serem concedidas: 

 

a) Medidas de restituição (devolução de bens, pessoas, terras) 

b) Medidas de reabilitação (atenção médica e psicológica) 

c) Medidas de satisfação (dirigidas a reparar o dano imaterial, de forma não 

pecuniária), atos de reconhecimento de responsabilidade, desculpas públicas e 

homenagem às vítimas 

d) Garantias de não repetição (possuem alcance ou repercussão pública) 

d.1) medidas de adequação da legislação interna aos parâmetros convencionais 

d.2) capacitação de funcionários públicos em direitos humanos 
d.3) outras medidas 

e) Obrigação de investigar, julgar e, se for o caso, sancionar 

 

Essa plêiade de reparações levanta diversas questões aos Estados no momento da 

sua implementação, existindo diversos óbices, jurídicos ou fáticos, à sua implementação, 

objeto de estudo deste trabalho. 

                                                
81 PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 240. 
82 Relatório Anual da Corte de 2012. p. 19 e 20. 
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2.3.3.3 Supervisão do cumprimento  

 

A Corte Interamericana, desde a sua primeira sentença de mérito, informa às partes 

que se reserva ao direito de supervisionar o devido cumprimento das obrigações imposta antes 

de arquivar o processo
83

. 

A partir de 2002, a Corte IDH unificou seus procedimentos e passou a editar 

resoluções informando o estado de cumprimento de suas decisões. Para isso, solicita 

informações das partes (incluindo a Comissão), podendo convocar uma audiência para esse 

propósito
84

. 

Esse procedimento está previsto no artigo 69 do Regulamento da Corte, que também 

dispõe que poderão ser consultadas outras fontes de informação sobre o caso, além de 

solicitada perícia (parágrafo 2). 

Segundo Carlos M. Ayala Corao, os fundamentos jurídicos para a supervisão realizada 

pela Corte são:  

 

(i) sua jurisdição como órgão de proteção internacional dos direitos humanos 

conforme a Convenção Americana; (ii) sua competência obrigatória de pleno direito 

e sem convenção especial sobre todos os casos relativos à interpretação ou aplicação 
da Convenção; (iii) sua competência para conhecer qualquer caso relativo à 

interpretação e aplicação das disposições desta Convenção; (iv) sua faculdade e 

obrigação de submeter à consideração da Assembleia Geral da OEA um informe 

sobre seu trabalho no anterior de maneira especial e com as recomendações 

pertinentes sobre os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas 

decisões; (v) o caráter definitivo e inapelável de suas decisões; (vi) a obrigação dos 

Estados parte na Convenção de cumprir com suas decisões em todo caso em que 

sejam partes e no direito das vítimas de executar a parte da decisão que disponha 

sobre indenização compensatória a seu favor [...]85 

 

Assim, apesar de a Convenção Americana não instituir um procedimento formal de 

acompanhamento de sentenças, seus diversos dispositivos referentes ao caráter obrigatório das 

sentenças da Corte Interamericana e à obrigação desta de reportar descumprimentos à 

Assembleia Geral a impelem a desenvolver esse trabalho de suma importância para garantir o 

cumprimento das suas decisões e o seu respaldo institucional. 

                                                
83 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparações e Custas. Sentença de 21 de julho de 1989. 

Série C, No. 7, § 60.5, 
84 CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estudios Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 143. 
85 Ibid. p. 141. 
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Nesse ponto, é interessante fazer uma comparação com a forma de supervisão 

realizada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Segundo o artigo 46.2 da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos, cabe ao Comitê de Ministros, órgãos políticos do Conselho da 

Europa, velar pela execução das sentenças do TEDH
86

. 

Conforme o artigo 46.1 da Convenção Europeia, as sentenças do TEDH são de 

cumprimento obrigatório, tais como as do Sistema Interamericano, ocorre que “a Corte 

[Europeia] é tradicionalmente relutante em especificar medidas corretivas, além da reparação 

em suas decisões”, sendo o conteúdo das medidas implementadas transferido para o cenário 

político, por meio de uma decisão conjunta do Estado condenado e o Comitê de Ministros
87

. 

Apesar das críticas que podem ser feitas para esse método, deve se verificar que é 

implantado em uma realidade social e institucional bastante diferente da existente nos países 

membros da OEA. Para os países das Américas, deixar para a esfera política a definição do 

conteúdo das condenações gerais nas sentenças da Corte Interamericana seria assegurar a 

impunidade e a falência do seu Sistema de Proteção. 

Como se verá a seguir, a supervisão de sentença realizada pela Corte IDH é um ótimo 

instrumento para garantir o cumprimento das suas decisões, tendo em vista que o 

acompanhamento político, realizado pela Assembleia Geral, demonstra-se falho. 

Todavia, apenas esse controle não é suficiente para garantir um bom nível de 

cumprimento das sentenças, sendo importante, como se defende neste trabalho, a instituição 

de medidas nacionais de execução dos julgados da CtIDH. 

 

2.3.3.4 Possíveis sanções aplicadas no âmbito da OEA 

 

Inicialmente, destacamos que as sentenças da Corte Interamericana são 

transmitidas a todos os Estados membros da OEA, porque, apesar de suas disposições não 

serem vinculantes, há interesse geral no cumprimento da decisão. 

                                                
86 “Geralmente, para cada caso (ou grupo de casos similares) o Comitê examina as medidas corretivas sugeridas 

pelo Estado, discute o assunto durante as reuniões especiais de direitos humanos de delegados de todos os 

Estados-Membros, e adota uma resolução final uma vez que for considerado que a decisão foi cumprida de 

maneira satisfatória.” (ISSAEVA, Maria; SERGEEVA, Irina e SUCHKOVA, Maria. Execução das decisões da 

Corte Europeia de Direitos Humanos na Rússia: avanços recentes e desafios atuais. Sur: Revista Internacional de 
Direitos Humanos, São Paulo, v. 8, n. 15, dez./2011, p. 72). 
87 Ibid. p. 71. Nesse texto é apresentada uma visão geral sobre a estrutura de supervisão da execução das 

decisões do TEDH pelos Estados-Membros do Conselho Europeu. 
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Além disso, deve ser considerado o caráter objetivo das disposições dos tratados 

de direitos humanos e que a interpretação pode servir para futuras situações a serem 

enfrentadas pelos Estados, bem como o caráter sancionador da vergonha internacional e do 

peso negativo que tal sentença tem para a imagem do país sancionado. 

Conforme previsão do artigo 65 da Convenção Americana, a Corte deve indicar, 

com as recomendações pertinentes, “os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento 

a suas sentenças” no seu relatório de atividades anualmente encaminhado à Assembleia Geral 

da OEA. 

Apesar da previsão de encaminhamento do relatório anual à Assembleia Geral, 

este é apresentado ao Conselho Permanente por meio da Comissão de Assuntos Jurídicos e 

Políticos da Organização, resultado da previsão existente nos artigos 91, f e 54, f da Carta da 

OEA, com a redação conferida pelo Protocolo de Cartagena das Índias, de 1985. 

Assim, o Conselho Permanente propõe à Assembleia a adoção de uma resolução 

já consensual sobre o relatório da Corte, não estabelecendo debate sobre o conteúdo deste 

nem sobre o cumprimento de suas sentenças. 

Nos últimos anos, a Assembleia Geral da OEA tem permitido uma breve 

intervenção do presidente da Corte sobre alguns pontos relevantes, mas que não é seguida por 

um debate, pelos Estados, dos pontos apresentados, que se limitam a aprovar a resolução 

previamente estipulada pelo Conselho Permanente. Como conclui Carlos M. Ayala Corao, 

“[s]implesmente: os Estados não querem controlar nem serem controlados por outros 

Estados”
88

. 

Aliás, desde cedo, o importante instrumento presente no artigo 65 da CADH 

quedou-se inoperante, devido a influências políticas dentro da OEA. Na primeira tentativa de 

implementar esse dispositivo, a Corte Interamericana incluiu, em seu Relatório Anual [...], a 

informação de descumprimento, por parte de Honduras, da obrigação de pagar atualização 

monetária e juros de mora sobre o valor das indenizações previstos nos casos Velásquez 

Rodríguez e Godínez Cruz pagos em atraso. Devido à pressão política imposta por Honduras, 

a resolução nunca foi oficialmente apresentada à Assembleia Geral
89

.  

                                                
88 CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estudios Constitucionales, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 131. 
89 PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 288-289. Honduras ameaçou retirar a sua aceitação da 

jurisdição contenciosa da Corte se a Assembleia Geral lesse a condenação da Corte. Para Pasqualucci, a recusa 
da Assembleia Geral de denunciar ainda que timidamente Honduras pela sua falha inicial em cumprir uma 

sentença da Corte limita a habilidade desta de ordenar o cumprimento dos seus julgamentos. Apesar de o 

Governo hondurenho, após um longo atraso, pagou a compensação completa determinada pela Corte, a bem 
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As tentativas seguintes de implementação desse artigo também não foram muito 

bem sucedidas, como se verá a seguir. 

No Relatório Anual de 1989, o então presidente da Corte demonstrou seu 

descontentamento pelo fato de o Relatório Anual anterior não ter sido distribuído na sua 

forma integral aos membros da Assembleia Geral
90

.  

Nos Relatórios Anuais de 1994 e 1997, foram destacados descumprimentos por 

parte do Suriname e Peru
91

. Em 1998, a Corte IDH informou o descumprimento, por parte de 

Trinidad e Tobago, das medidas provisórias concedidas no caso James e outros, instando que 

a Assembleia Geral exortasse o Estado a cumpri-las
92

.  

Conforme apontou o então presidente da Corte IDH no Relatório Anual de 1999, a 

versão do texto que foi disponibilizada à Assembleia Geral pelo Conselho Permanente excluiu 

os parágrafos preambular e resolutivo que continham uma exortação da Corte para a 

necessidade de cumprimento por parte do Estado
93

. Também em 1999, a Corte IDH constatou 

que o Peru negou-se a dar cumprimento à sentença nos casos Loayza Tamayo e Castillo Paéz 

e Castillo Petruzzi e outros, solicitando à Assembleia Geral que instasse o Estado a cumprir as 

sentenças.
94

 

No Relatório Anual de 2000, a CtIDH comunicou o descumprimento da sentença 

no Caso Castillo Paéz e Castillo Petruzzi, Loyaza Tamayo solicitando à Assembleia Geral as 

medidas cabíveis
95

. 

No Relatório Anual de 2003, a Corte apontou o cumprimento parcial da sentença 

proferida no caso Benavides Cevallos pelo Equador, em relação à obrigação de investigar e 

sancionar os responsáveis pelos fatos apurados e apontou a falta do cumprimento do dever de 

informar a situação do cumprimento de sentença por Trinidad e Tobago, solicitando que a 

Assembleia Geral exortasse os Estados a informar as medidas adotadas para cumprimento
96

. 

Recentemente, no Relatório Anual de 2012, a Corte informou, sem tecer maiores 

comentários, que a Venezuela nega-se a cumprir a sentença no caso Apitz Barbera
97

, o que 

__________________________ 

sucedida campanha para bloquear os esforços da OEA de verificar o cumprimento de determinações da Corte 

pode fazer dessa via indefensável. 
90 Relatório Anual da Corte de 1989. 
91 Relatório Anual da Corte de 1994. p. 18. Relatório Anual da Corte de 1997. p 29. 
92

 Relatório Anual da Corte de 1998. p. 40. 
93 Relatório Anual da Corte de 1999. p. 55. 
94 Relatório Anual da Corte de 1999. p. 51. 
95 Relatório Anual da Corte de 2000. p. 47-48. 
96 Ibid. p. 44-45. 
97 Relatório Anual da Corte de 2012. p. 67. 
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revela ainda um tímido exercício das suas prerrogativas, considerando os diversos casos 

pendentes de cumprimento. No caso Venezuelano, o Estado não informou à Corte as medidas 

adotadas para o cumprimento da sentença e a Corte considerou que houve um 

“descumprimento substancial” da Sentença, o que justificou a incorporação do 

descumprimento no Relatório Anual
98

. 

De qualquer forma, a Corte sempre informa quais são os casos que estão sob 

supervisão de cumprimento, sem apontar que estão sob o regime do art. 65 da Convenção. A 

justificativa se infere do informado em seu Relatório Anual de 2012, quando havia 

 

138 casos contenciosos em etapa de supervisão de cumprimento de sentença. Isto 

não significa, entretanto, que as referidas sentenças estejam “descumpridas”. Na 

maioria delas, pelo contrário, parte importante das reparações ditadas estão 

cumpridas ou se encontram em processo de cumprimento. A este respeito, deve-se 

tomar em conta que pela natureza complexa de algumas reparações ditadas pela 

Corte –tais como investigações judiciais, criação e modificação de normas legais, 

mudanças estruturais ou prestações de saúde– é necessário que o Tribunal mantenha 

aberta a etapa de supervisão por um tempo maior ao de outro tipo de reparações de 

implementação menos complexa.99 
 

André de Carvalho Ramos anota que a Carta da OEA ainda é lacunosa quanto ao 

procedimento de edição das sanções coletivas, bem como a natureza e conteúdo das 

mesmas
100

.  

Aliás, o autor anota que “faltam tanto dispositivos em relação à competência para 

ordenar as próprias sanções coletivas, quanto também dispositivos relativos aos limites a tais 

sanções”
 101

. 

Tendo em vista a clara influência política na definição de possíveis sanções pela 

Assembleia Geral – ou até mesmo, meras exortações – mostra-se relevante a construção de 

formas de execução (ou de tentativas de implementação) da sentença interamericana por meio 

de instrumentos presentes no ordenamento interno dos Estados, como será estudado nos 

capítulos seguintes. 

 

                                                
98 Corte IDH. Resolução de 23 de novembro de 2012. Caso Apitz Barbera e outros (Corte Primeira do 

Contencioso Administrativo) vs. Venezuela. Supervisão do cumprimento de sentença. p. 21. 
99 Relatório Anual da Corte de 2012. p. 14. 
100 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos: seus 
elementos, a reparação devida e sanções possíveis: teoria e prática do Direito Internacional do Estado. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004. p. 398. 
101 Ibid. p. 402, grifos no original. 
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3 DIFICULDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Neste capítulo, serão estudadas as questões teóricas surgem a partir do esforço de 

implementação e legitimação das decisões internacionais no ordenamento interno, além de 

analisado o grau de cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

pelos Estados membros da Convenção Americana e pelo Brasil. 

Dessa forma, buscaremos compreender quais são os elementos que representam 

entrave para o cumprimento dessas decisões, sejam ínsitos ao tipo de decisão proferida pela 

Corte IDH, seja por questões doutrinárias que envolvem a interação entre essas decisões e o 

ordenamento jurídico interno dos Estados. 

 

3.1 Introdução do problema 

 

Após décadas de evolução, o moderno Direito Internacional dos Direitos 

Humanos vem enfrentando o grande desafio de ver efetivados os diversos tratados que foram 

celebrados, tendo em vista que os esforços de codificação já alcançaram alto grau de sucesso. 

Como aponta SYMONIDES: 

 

Cerca de 30 tratados de direitos humanos, bem como cerca de 50 declarações e 

resoluções – as últimas algumas vezes taxada de “soft law” – foram adotados. A 
opinião amplamente difundida é que a “codificação” dos direitos humanos foi 

claramente completada [...]102. 

 

No momento da ratificação dos diversos tratados de Direitos Humanos, 

notadamente na redemocratização na América Latina, os Estados não estavam cientes do 

alcance e influência sobre os ordenamentos jurídicos internos que o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos poderia adquirir. Dessa forma, os tratados foram sendo assinados e 

ratificados como instrumentos políticos, vistos ainda dentro da ótica do bilateralismo 

internacional que rege os tratados tradicionais. 

                                                
102 SYMONIDES, Janusz. Human Rights: International protection, monitoring, enforcement. Burlington: 

Ashgate, 2003. p. 4. 
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Ressaltamos, novamente, o ensino de André de Carvalho Ramos, de que a criação 

da Convenção foi resultado da tentativa de demonstrar uma normalidade democrática, na 

época inexistente, sem interesse de dar real força ao sistema então estruturado
103

. 

A própria Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU nasceu como 

instrumento político, destituído de força cogente no Direito Internacional, sendo, todavia, hoje 

vista como um costume internacional
104

, gerando consequências jurídicas para os Estados
105

. 

De qualquer forma, quando as primeiras condenações começaram a ser 

determinadas pela Corte Interamericana, os Estados parte na CADH agiram com surpresa, 

considerando a força e repercussão que tais decisões tiveram internacionalmente. 

Com a instituição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi estabelecido 

um órgão com poderes jurisdicionais no âmbito internacional, capaz de julgar as violações de 

direitos humanos de responsabilidade dos Estados, afetando direitos dos indivíduos, mas não 

houve preocupação com um ponto nevrálgico: a necessidade de garantir o enforcement das 

decisões oriundas desses órgãos. 

Dessa forma, diversas condenações contra Estados membros da Convenção 

Americana ainda se encontram pendentes de cumprimento. Estudo publicado na Revista Sur 

buscou “dimensionar o grau de cumprimento das decisões adotadas no marco do sistema de 

petições da CADH”
106

. Para tanto, seus autores verificaram o grau de cumprimento de todas 

as “medidas adotadas - sejam elas recomendadas, aprovadas ou ordenadas - em todas as 

decisões finais da CIDH e da Corte Interamericana durante um período de cinco anos [de 1º 

de junho de 2001 a 30 de junho de 2006]”
107

. 

Para o nosso estudo, serão importantes apenas os dados referentes à efetividade 

das medidas determinadas nas 41 sentenças da Corte IDH analisadas no período acima. 

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

p. 202. 
104 Ibid. p. 28. 
105 Segundo Fábio Konder Comparato, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas ficou incumbida de 

desenvolver o seu trabalho em três etapas: 1ª) elaborar uma declaração de direito; 2ª) produzir um documento 

juridicamente vinculante; e 3ª) criar “uma maquinaria adequada para assegurar o respeito aos direitos humanos e 

tratar dos casos de sua violação”. O autor entende que essa última etapa, no nível do sistema internacional da 

ONU de proteção aos direitos humanos, ainda não foi encerrada, pois, até o momento, foi instituído apenas um 

processo de reclamações junto à Comissão de Direitos Humanos. No Sistema Interamericano, há um sistema 

judicial, mas que depende da contribuição dos Estados para alcançar a sua efetividade. (A afirmação histórica 

dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 237-238). 
106

 BASCH, Fernando; FILIPPINI, Leonardo; LAYA, Ana; NINO, Mariano; ROSSI, Felicitas; SCHREIBER, 

Bárbara. 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. 9-35, jun./2010, p. 10. 
107 Ibid. p. 10. O estudo foi publicado em junho de 2010 e se baseou nas resoluções de supervisão de sentença 

publicadas até 30 de junho de 2009. 
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Nas sentenças da Corte Interamericana, verificou-se que foram determinadas 257 

medidas, sendo a sua maioria - 68% - na forma de reparações, sejam simbólicas (28%), 

econômicas monetárias (16%), econômicas não monetárias (13%) ou de restituição (10%)
108

. 

Quanto ao grau de cumprimento, o estudo apontou que apenas 29% das medidas 

apontadas pela Corte foram integralmente cumpridas, ao lado de 12% parcialmente cumpridas 

e o sintomático número de 59% de medidas totalmente descumpridas
109

. 

Especificando o tipo de medidas, observa-se que as com maior grau de 

descumprimento são as medidas preventivas que demandam a adoção de reformas legais 

(92% foram descumpridas) ou o fortalecimento institucional (84%), além da obrigação da 

investigar, sem necessidade de reforma legal (89%). Os melhores índices de cumprimente 

estiveram com as reparações simbólicas (49% foram cumpridas) e econômicas monetárias 

(48%)
110

/
111

. 

Como ressaltaram os autores da pesquisa, “[e]m particular, ao analisar o 

desempenho estatal no cumprimento das diferentes medidas categorizadas por seus objetivos, 

resulta evidente o baixo nível de cumprimento das medidas de investigar e sancionar.”
112

  

Esses números apontam que as condenações monetárias
113

 e simbólicas são as 

com maior grau de cumprimento, enquanto as condenações que envolvem a implantação de 

políticas públicas, alteração de legislação ou a obrigação de investigar e punir os responsáveis 

pelas violações de direitos humanos tem baixíssimo grau de cumprimento. 

As causas para esse fenômeno serão investigadas no curso do nosso trabalho, mas, 

desde já, podemos apontar o sistema federativo adotado por alguns Estados e a necessidade de 

contribuição dos poderes Judiciário e Legislativo para alcançar a plena implementação das 

decisões internacionais. 

                                                
108 BASCH, Fernando; FILIPPINI, Leonardo; LAYA, Ana; NINO, Mariano; ROSSI, Felicitas; SCHREIBER, 

Bárbara. 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. 9-35. jun./2010, p. 17. 
109 Ibid. p. 20. 
110 Ibid. p. 21. 
111 Resultados semelhantes foram obtidos na pesquisa realizada por Damián A. González-Salzberg. (The 

effectiveness of the Inter-American Human Rights System: a study of the American States' compliance with the 

judgments of the Inter-American Court of Human Rights. Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. ildi, Bogotá, n. 

15, p. 115-142, jan/jun. 2010. 
112 BASCH, Fernando; FILIPPINI, Leonardo; LAYA, Ana; NINO, Mariano; ROSSI, Felicitas; SCHREIBER, 

Bárbara. op. cit. 22. 
113 Contudo, ressaltamos que “[...] os Estados parte na Convenção Americana frequentemente falham no 

cumprimento das condenações impostas pela Corte ou são muito lentos na implementação. Normalmente é 
necessário contínuo monitoramento da Corte por anos para assegurar que os pagamentos sejam feitos”. 

WEISSBRODT, David; VEGA, Connie de la. International Human Rights Law: An Introduction. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007. p. 332. 
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Devido a esses e outros fatores, os autores da pesquisa sugerem como uma das 

formas de aumentar o grau de cumprimento das decisões da Corte Interamericana a instituição 

de um “espaço nacional de coordenação entre os diferentes poderes” e a utilização de  

 

mecanismos formais para a efetiva implementação das decisões internacionais, que 

estabeleçam por via constitucional, legal ou jurisprudencial seu caráter vinculante e 

que incorporem no delineamento de políticas públicas e na resolução de casos 

judiciais os parâmetros elaborados pela Comissão e pela Corte IDH na interpretação 

da Convenção Americana114. 

 

Jo M. Pasqualucci
115

 também aponta como uma das limitações do Sistema 

Interamericano a necessidade de implementação doméstica dos direitos previstos na 

Convenção, das decisões da Corte e das recomendações da Comissão. Nas suas palavras, 

“Estados parte devem tomar medidas legais para tornar as sentenças da Corte autoexecutáveis 

nas cortes locais. Estados parte também têm o dever obedecer de prontamente com todos os 

julgamentos da Corte”
116

. 

Todavia a plena implementação das sentenças da CtIDH esbarra em diversos 

problemas enfrentados pelos Estados, que estão relacionados com: 

 

a carência de recursos destinados aos entes encarregados da implementação das 

obrigações que derivam do pagamento de indenizações [...]; à ausência de 

procedimentos e normas substantivas claras que guiem os operadores internos na 

execução das decisões dos órgãos do Sistema Interamericano, à existência de 

significativos vazios legais ou de políticas; ou, simplesmente, à falta de vontade 

política de algumas autoridades nacionais117. 

 

Adiante poderemos observar quais são os pontos de entrave encontrados pelo 

Estado brasileiro, considerando as decisões da Corte Interamericana expedidas até o presente 

momento. 

 

                                                
114 BASCH, Fernando; FILIPPINI, Leonardo; LAYA, Ana; NINO, Mariano; ROSSI, Felicitas; SCHREIBER, 

Bárbara. 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. 9-35. jun./2010. p. 30. 
115 Outras limitações apontadas pela autora são a falta de adesão, por todos os Estados que compõem a OEA, à 

Convenção e à jurisdição contenciosa da Corte; a “falha” dos órgãos políticos da Organização em dar suporte 

adequado ao Sistema de Direitos Humanos (mencionado acima no item 2.3.3.4); financiamento inadequado da 

Corte e da Comissão; e a necessidade de controle de qualidade dos juízes eleitos para a Corte. PASQUALUCCI, 

Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003. p. 340-350. 
116 Ibid. p. 342. Como se verá a seguir, a execução no plano interno desses julgados é medida necessária para 
corrigir o problema da efetividade dos julgados da Corte Interamericana. 
117 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 10-11. 
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3.2 Grau de cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos contra o Brasil 

 

O Brasil foi condenado
118

 pela Corte Interamericana nos casos Ximenes Lopes, 

Garibaldi, Escher e Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia), estando todos com manifestação da 

CtIDH sobre o atual grau de cumprimento, com exceção do último. 

A pequena quantidade de sentenças existentes contra o Brasil não representa um 

alto grau de respeito aos direitos humanos, situação justificada por diversos fatores como: o 

tardio reconhecimento da competência contenciosa da Corte Interamericana (apenas em 1998) 

e o ainda pequeno conhecimento das suas funções e importância (ou mesmo como acessar o 

Sistema Interamericano) pelos juristas e organizações de defesa dos direitos humanos 

brasileiros
119

/
120

. 

Apesar da curta quantidade de elementos empíricos prejudicar uma análise mais 

segura da forma de cumprimento das sentenças da Corte IDH pelo estado brasileiro, isso 

também demonstra que o presente trabalho poderá ter saudável influência na identificação e 

apresentação de soluções aos desafios a serem ainda enfrentados nessa importante tarefa. 

A seguir, será feita uma breve introdução sobre a questão discutida em cada um 

dos casos julgados pelo Brasil, apontadas as condenações impostas pela Corte Interamericana 

e as medidas adotadas para o seu cumprimento, além dos obstáculos existentes para a plena 

efetivação das sentenças. 

 

3.2.1 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil (2006) 

 

A primeira condenação do Brasil perante a Corte Interamericana ocorreu no caso 

Ximenes Lopes vs. Brasil, sentenciado em 2006. 

                                                
118 O Brasil foi demandado no caso Nogueira de Carvalho e outros, mas foi absolvido. Cf. Corte IDH. Caso 

Nogueira de Carvalho e outro Vs. Brasil. Exceções Preliminares e Mérito. Sentença de 28 de novembro de 2006. 

Série C, No. 161. 
119

 O Brasil foi apenas o sexto Estado em número de petições enviadas à Comissão em 2012, com cerca de 

duzentas petições enviadas, perdendo para México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina. (Capítulo III.B do 

Relatório Anual 2012 da Comissão). Os números se tornam mais relevantes quando se verifica que o Brasil é o 
país com a maior população dentre os que assinaram a Convenção Americana. 
120 Flávia Piovesan aponta diversas propostas e estratégias para o fortalecimento da litigância em direitos 

humanos no Brasil cf. (Temas de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 530-534). 
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O caso versava sobre a morte do senhor Damião Ximenes Lopes na Casa de 

Repouso Guararapes, um centro de atendimento psiquiátrico privado que operava em parceria 

com o Sistema Único de Saúde (SUS), localizado no município de Sobral/CE. 

Ficou provado, durante o processo perante a Corte IDH, que a vítima foi internada 

no dia 1º de outubro de 1999, em perfeito estado físico, mas faleceu no dia 04 de outubro, 

após ter sido encontrado por sua mãe sujo e com vários hematomas pelo corpo. No momento 

da sua morte, não havia nenhum médico para prestar socorro.
121

 

Apesar de iniciada a ação penal para investigar e sancionar o crime de maus-tratos 

seguidos de morte, até o momento da sentença da Corte Interamericana, não havia sentença de 

primeiro grau sobre o caso
122

. 

Diante dessas circunstâncias, o Brasil foi condenado a: [§ 262] 

 

6. [...] garantir, em um prazo razoável, que o processo interno destinado a investigar 

e sancionar os responsáveis pelos fatos deste caso surta seus devidos efeitos[...].  

7. [...] publicar, no prazo de seis meses, [...] [partes] desta Sentença [...]  

8. [...] continuar a desenvolver um programa de formação e capacitação para o 

pessoal médico, de psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem e para todas as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental, em 
especial sobre os princípios que devem reger o trato das pessoas portadoras de 

deficiência mental, conforme os padrões internacionais sobre a matéria [...].  

10. [...] pagar em dinheiro para as senhoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes 

Lopes Miranda e para os senhores Francisco Leopoldino Lopes e Cosme Ximenes 

Lopes, no prazo de um ano, a título de indenização por dano imaterial, a quantia 

fixada [...] [na] Sentença.  

11.[...] pagar em dinheiro, no prazo de um ano, [...] custas e gastos gerados no 

âmbito interno e no processo internacional perante o sistema interamericano de 

proteção dos direitos humanos[...].  

 

Ao acompanhar o cumprimento da sentença, a Corte IDH verificou que a 

publicação da sentença foi realizada dentro do prazo. Igualmente, houve o pagamento das 

indenizações monetárias após autorização presente no Decreto nº 6.185 de 13 de agosto de 

2007
123

. 

Nas três resoluções de supervisão de cumprimento de sentença, expedidas entre 

2008 e 2010, verificou-se que o processo penal instaurado para investigar e punir os 

responsáveis pela morte de Damião Ximenes ainda não havia encerrado. 

                                                
121 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 04 de julho de 2006. 

Série C, No. 149. § 112.11. 

122 Ibid. § 112.43. 
123 O pagamento das indenizações diretamente pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República, após autorizada por decreto presidencial, desde esse primeiro caso, tornou-se prática recorrente do 

governo brasileiro, como se observará nos casos seguintes. 
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Como forma de emprestar celeridade ao caso e acompanhar o seu 

desenvolvimento, o Brasil informou que realizou um Termo de Cooperação
124

 entre o 

Ministério da Justiça, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), estando o processo penal acima mencionado incluso na lista de processos 

prioritários
125

. 

O Brasil também informou que o CNJ enviou representação à Corregedoria do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que entendeu que não houve excesso de prazo na 

tramitação do processo criminal, nem má atuação funcional de magistrados
126

. 

Interessante notar que a conclusão do órgão de correição foi diferente da 

alcançada pela Corte Interamericana no julgamento do caso, tendo esta consignado que “[a] 

demora do processo [penal] se deveu unicamente à conduta das autoridades judiciais”. 

Em pesquisa processual no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, constata-se 

que o processo penal finalmente foi encerrado, mas com o reconhecimento da extinção da 

punibilidade, tendo em vista que o crime de maus-tratos com resultado morte foi 

desclassificado apenas para maus-tratos, por falta de provas de envolvimento dos réus no 

resultado morte
127

. 

O processo civil de reparação de danos também transitou em julgado com 

pronunciamento favorável à mãe de Damião Ximenes (ação ordinária nº 14219-

63.2000.8.06.0167), condenando Francisco Ivo de Vasconcelos, Sergio Antunes Ferreira 

Gomes e Casa de Repouso Guararapes a pagarem, solidariamente, uma indenização de R$ 

150.000,00 a ser atualizada monetariamente desde a morte do seu filho
128

.  

Quanto à obrigação de “desenvolver um programa de formação e capacitação para 

[…] para todas as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental”, também não foi 

cumprida da forma pretendida pela Corte Interamericana. 

Em suas manifestações, o Brasil relatou diversas medidas adotadas visando a 

alteração do modelo de saúde mental no país, passando a adotar tratamentos menos centrados 

                                                
124 Programa Justiça Plena. 
125 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 02 maio de 2008. § 8. 
126 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 21 de setembro 2009. § 8. 
127

 Veja acórdão do processo nº 0012736-95.2000.8.06.0167, Apelação Criminal julgada pela 1ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, DJe de 30/11/2012, 

p. 63-64. 
128 Veja acórdão do processo nº 0014219-63.2000.8.06.0167/1, Apelação julgada pela 2ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes, julgado em 31 de março 

de 2010, publicado no Diário da Justiça de 27/04/2010. 
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na internação. Além disso, apresentou informações sobre variados programas de formação e 

capacitação de profissionais da saúde mental. 

As medidas apontadas pelo Brasil não foram aceitas como suficientes porque não 

foram especificados: 

 

o conteúdo nem o período no qual tais cursos foram empreendidos; não precisou a 

quantidade de cursos de aperfeiçoamento e de atualização realizados com 

posterioridade da Sentença, nem o conteúdo e o número de profissionais 

beneficiados com os mesmos; e tampouco especificou quantos destes trabalham em 

instituições psiquiátricas com características similares às da Casa de Repouso 

Guararapes129. 

 

Apesar da possível rejeição das alegações do Brasil por uma questão de falta de 

informações, observa-se que, no momento da implementação dessa política pública de 

formação e capacitação de profissionais, também se verificou obstáculo em relação ao nosso 

modelo federativo de estado e à descentralização característica do SUS
130

. 

A implementação dessa política pública mostra a dificuldade encontrada pelos 

governos para criar e efetivar qualquer política pública, que envolve o uso de recursos 

públicos, claramente limitados. 

Além disso, há a necessidade de articulação governamental, seja na esfera federal, 

como nas demais esferas federativas, o que demanda um grande esforço de coordenação, que 

é afetado pela estrutura burocrática da administração pública e por questões políticas. 

Assim, fica claro que o modelo federativo brasileiro também é um elemento 

complicador para a eficácia das políticas públicas, notadamente nas políticas de saúde que, 

por determinação constitucional, são de atribuição comum da União, Distrito Federal, estados 

e municípios. 

 

3.2.2 Caso Garibaldi vs. Brasil (2009) 

 

O caso Garibaldi, sentenciado em setembro de 2009, trata do assassinato do 

senhor Sétimo Garibaldi, em 27 de novembro de 1998, durante uma operação de desocupação 

realizada por homens encapuzados na Fazenda São Francisco, então ocupada por cinquenta 

                                                
129 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 17 de maio 2010. § 19. 
130 Ibid. § 14. 



46 

 

famílias vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), na cidade de 

Querência do Norte, Estado do Paraná
131

. 

Um inquérito policial foi instaurado e tramitou durante mais de cinco anos até o 

seu arquivamento solicitado pelo Ministério Público e acatado pelo juiz responsável sob o 

argumento principal que “não se pôde identificar o autor do disparo e não se apresentaram 

mais dados para identificar outros participantes na operação”
132

. 

Cabe ressaltar que havia suspeitas de participação do fazendeiro Morival Favoreto 

e do administrador da Fazenda Ailton Lobato na operação, fato corroborado por trabalhadores 

rurais que testemunharam o crime
133

. 

Apenas em 20 de abril de 2009 o inquérito foi desarquivado, com base em cópia 

de declarações apresentadas perante a Corte Interamericana
134

, no bojo da demanda em 

análise. 

A Corte IDH encontrou diversas falhas na condução do inquérito policial, como 

omissões em relação à prova e a não realização de diligências solicitadas, além de ter sido 

ultrapassado o prazo razoável para uma investigação desse tipo, motivo pelo qual condenou o 

Brasil a: 

 

6. [...] publicar no Diário Oficial, em outro jornal de ampla circulação nacional, e em 

um jornal de ampla circulação no Estado do Paraná, uma única vez, [...] [partes] da 

[...] Sentença, bem como deve publicar de forma íntegra a [...] Decisão, por no 

mínimo um ano, em uma página web oficial adequada da União e do Estado do 

Paraná [...]. 

7. [...] conduzir eficazmente e dentro de um prazo razoável o Inquérito e qualquer 

processo que chegar a abrir, como consequência deste, para identificar, julgar e, 

eventualmente, sancionar os autores da morte do senhor Garibaldi. Da mesma 
maneira, o Estado deve investigar e, se for o caso, sancionar as eventuais faltas 

funcionais nas quais poderiam ter incorrido os funcionários públicos a cargo do 

Inquérito [...]. 

8. [...] pagar a Iracema Garibaldi, Darsônia Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Fernando 

Garibaldi, Itamar Garibaldi, Itacir Garibaldi e Alexandre Garibaldi, os montantes 

fixados [...]. 

9. O Estado deve pagar a Iracema Garibaldi o montante fixado [...] por restituição de 

custas e gastos [...]. 

 

A sentença foi devidamente publicada no prazo estipulado
135

. Todavia as 

obrigações pecuniárias, apesar de terem seu cumprimento autorizado pelo Decreto nº 

                                                
131 Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 

de setembro de 2009. Série C, No. 203. § 73. 
132 Ibid. § 97. 
133 Ibid. § 76. 
134 Ibid. § 100. 
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7.307/10, foram cumpridas após quatros meses de esgotado o prazo máximo estipulado pela 

Corte IDH
136

, pois, segundo alegaram os representantes das vítimas, faltavam recursos 

financeiros disponíveis
137

. 

Quanto às possíveis falhas funcionais dos agentes que atuaram no curso das 

investigações, foram abertos procedimentos pela Corregedoria Geral da Polícia, Corregedoria 

Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, Corregedoria Nacional do Conselho 

Nacional do Ministério Público e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, para 

investigar a conduta de policiais, membros do Ministério Público e da Justiça. Contudo todos 

os procedimentos instaurados foram arquivados, por diversos motivos, desde a prescrição até 

a não comprovação de irregularidades
138

. 

Ao considerar que, “[e]m tais procedimentos chegou a conclusões motivadas e 

determinou seu arquivamento
139

”, a Corte entendeu por cumprida a obrigação do Brasil de 

“sancionar as eventuais faltas funcionais nas quais poderiam ter incorrido os funcionários 

públicos a cargo do Inquérito”. 

Esse posicionamento evidencia, que a obrigação de investigar e punir é obrigação 

de meios, podendo ela resultar em arquivamento, desde que se demonstre que foram 

realizadas todas as diligências necessárias ao deslinde dos casos. 

Finalmente, quanto à obrigação de investigar e punir os responsáveis pela morte 

do senhor Sétimo Garibaldi, segundo informações trazidas pelo Brasil ao conhecimento da 

CtIDH, foram determinadas a tomada de declarações no Inquérito então em trâmite, incluindo 

os possíveis responsáveis e apresentado requerimento de urgência pelo Ministério Público
140

. 

Considerando o falecimento de um dos investigados, Ailton Lobato
141

, foi 

proposta ação penal, em 30 de junho de 2011, contra Morival Favoreto, tendo sido designada 

audiência de instrução e julgamento para 22 de novembro de 2011
142

, dois anos após a 

sentença de mérito da Corte Interamericana e doze anos após a morte do senhor Sétimo 

Garibaldi. 

__________________________ 

135 Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 22 de fevereiro de 2011. § 10. 
136 Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 20 de fevereiro de 2012. § 16. 
137

 Corte IDH. op. cit. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de fevereiro de 2011. § 17. 
138 Corte IDH. op. cit. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 20 de fevereiro de 2012. § 9. 
139 Ibid. § 14. 
140 Corte IDH. op. cit. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de fevereiro de 2011. § 11. 
141 Ibid. § 12. 
142 Corte IDH. op. cit. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 20 de fevereiro de 2012. § 8. 
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A Ação penal nº 1998.004-3, instaurada contra o senhor Morival Favoreto foi 

trancada por meio de habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Dessa decisão houve recurso do Ministério Público, que está pendente de apreciação pelo 

Superior Tribunal de Justiça.
143

 

 

3.2.3 Caso Escher e outros vs. Brasil (2009) 

 

O caso Escher também trata de conflitos no campo, onde se constatou que foram 

violados os direitos de Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, 

Pedro Alves Cabral e Celso Aghinoni, que eram membros das organizações sociais ADECON 

e COANA, que mantinham alguma relação com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e 

“com o qual compartilhavam o objetivo comum de promover a reforma agrária”
144

. 

Segundo ficou provado perante a CtIDH, o alto comando da Polícia Militar do 

Estado do Paraná solicitou a gravação de escutas telefônicas na sede dessas associações, que 

ou foram deferidas judicialmente sem fundamentação ou foram gravadas sem pedido nem 

autorização judicial
145

, tendo sido o Ministério Público comunicado apenas um ano depois
146

, 

oportunidade na qual apontou diversas falhas na interceptação realizada
147

. 

Além disso, fragmentos das conversas gravadas acabaram vazando para a 

imprensa e divulgados no Jornal Nacional
148

. 

Em consequência desses fatos, por realizar as escutas sem observar os requisitos 

legais, a Corte concluiu que o Estado violou o direito à vida privada
149

 e por ter divulgado 

parte das gravações na imprensa, que se encontravam sob segredo de justiça, violou os 

direitos à vida privada, à honra e à reputação
150

. 

                                                
143 O Tribunal entendeu que as provas utilizadas para o desarquivamento não eram “formal e substancialmente 

novas”. Confira o recurso especial apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná no HC 825907-6, 

julgado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que traz relato completo do 

processo criminal. Disponível em: 

<http://www.mp.pr.gov.br/arquivos/File/imprensa/RecursoCasoSetimoGaribaldi.pdf>. Acesso em: 06 de agosto 

de 2013. 
144 Corte IDH. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença 

de 6 de julho de 2009. Série C, No. 200. § 88. 
145

 Ibid. §§ 89-92. 
146 Ibid. § 101. 
147 Ibid. § 102. 
148 Ibid. § 94. 
149 Ibid. § 146. 
150 Ibid. § 164. 
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As condutas acima narradas, na visão da Corte Interamericana, “causaram temor, 

conflitos e afetações à imagem e à credibilidade das entidades”. Dessa forma, também 

condenou o Brasil pela violação do direito de liberdade de associação
151

. 

Considerou-se que não foram adotadas as devidas diligências, no curso da ação 

penal instaurada, para investigar os fatos criminosos referentes à violação do sigilo das 

gravações
152

. 

Por fim, quanto à apuração da responsabilidade administrativa dos agentes 

envolvidos, a Corte IDH estimou que “o Estado descumpriu seu dever de motivar a decisão 

quanto à responsabilidade administrativa da interceptação e a gravação da conversa 

telefônica” no processo instaurado contra a juíza envolvida
153

 e que não foram instaurados 

“procedimentos com a finalidade de analisar a responsabilidade administrativa dos policiais 

militares e do ex-secretário de segurança pela interceptação e divulgação das conversas 

telefônicas”
154

. 

Diante de todas essas constatações, a CtIDH condenou o Brasil a: 

 

7. [...] pagar [às vítimas] [...] montante fixado [...] a título de dano imaterial [...] 

8. [...] publicar no Diário Oficial, em outro jornal de ampla circulação nacional, e em 

um jornal de ampla circulação no Estado do Paraná, uma única vez, [...] parte [...] da 
presente Sentença, bem como deve publicar de forma íntegra a presente Decisão em 

um sítio web oficial da União Federal e do Estado do Paraná. As publicações nos 

jornais e na internet deverão realizar-se nos prazos de seis e dois meses, 

respectivamente, contados a partir da notificação da presente Sentença [...] 

9. [...] investigar os fatos que geraram as violações do presente caso [...] 

10. [...] pagar o montante fixado [...] por restituição de custas e gastos [...] 

 

Ao acompanhar o cumprimento dessas obrigações, a Corte Interamericana 

verificou que os valores impostos a título de indenização e restituição de custas e gastos foram 

pagos, conforme previsto no Decreto nº 7.158, de 20 de abril de 2010
155

, sendo também 

publicada a sentença na forma e nos locais determinados
156

. 

Quanto à principal condenação, a de investigar a responsabilidade pelo vazamento 

das gravações sigilosas, foi informado que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do 

                                                
151 Corte IDH. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença 

de 6 de julho de 2009. Série C, No. 200. § 180. 
152

 Ibid. § 206. 
153 Ibid. § 209. 
154 Ibid. § 210. 
155 Corte IDH. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 19 de junho de 2012. § 7-9. 
156 Ibid. § 12. 
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Paraná entendeu que a questão estava prescrita tanto no âmbito penal quanto civil
157

, tendo a 

ação a ação penal a respeito dos fatos do presente caso prescrito em 7 de junho de 2007, data 

anterior à apresentação da demanda pela Comissão
158

. 

Diante desse fato, a Corte Interamericana assinalou que: 

 

Como já foi assinalado por este Tribunal, toda violação aos direitos humanos supõe 

uma certa gravidade por sua própria natureza, porque implica o incumprimento de 

determinados deveres de respeito e garantia dos direitos e liberdades a cargo do 

Estado a favor das pessoas. No entanto, isto não deve ser confundido com o que o 

Tribunal ao longo de sua jurisprudência considerou como “violações graves aos 

direitos humanos”, as quais, como se desprende do estabelecido anteriormente, 

possuem uma conotação e consequências próprias. Aceitar que o presente caso se 

reveste de uma gravidade pela qual não seria procedente a prescrição implicaria que 

em todo caso submetido à Corte, por tratar-se de violações de direitos humanos que, 
em si mesmas, implicam gravidade, não procederia o referido instituto processual159. 

 

Assim entendendo que o caso não revelava uma grave violação de direitos 

humanos, aceitou a ocorrência de prescrição e deu por encerrada questão. 

Importante notar que não houve integral cumprimento das condenações impostas, 

tendo em vista a ocorrência da prescrição penal. Dessa forma, a Corte IDH reconheceu, 

mesmo que não expressamente, a impossibilidade jurídica de cumprimento de uma das 

condenações, isentando o Estado de responsabilidade e arquivando o caso. 

 

3.2.4 Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010) 

 

O caso mais recente é também o mais relevante e polêmico quanto ao seu 

cumprimento, envolvendo o conturbado período da ditadura militar e a repressão ao 

movimento da Guerrilha do Araguaia, presente nas proximidades do rio de mesmo nome, na 

região denominada Bico do Papagaio. 

A demanda apresentada à Corte Interamericana visava apurar a responsabilidade 

do Estado pela “pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas” no 

contexto da repressão a esse movimento, “entre 1972 e 1975”. A Comissão Interamericana 

considerava também que a Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia), não permitia a realização de uma 

“investigação penal com a finalidade de julgar e punir as pessoas responsáveis” por esses 

                                                
157 Corte IDH. Caso Escher e outros Vs. Brasil. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos de 19 de junho de 2012. § 13. 
158 Ibid. § 17. 
159 Ibid. § 20. 
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atos; os recursos judiciais de natureza civil “não foram efetivos para assegurar aos familiares 

dos desaparecidos e da pessoa executada o acesso a informação sobre a Guerrilha do 

Araguaia”; e outras restrições legislativas e administrativas afetaram o “direito de acesso à 

informação pelos familiares”
160

. 

Considerando a complexidade do caso e que são diversos os fatos analisados pela 

Corte IDH, bem como também diversas as condenações, analisaremos apenas o ponto que 

gera maiores discussões: o suposto conflito entre um dos pontos dessa decisão da CtIDH e o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 153
161

. 

A querela repousa sobre o ponto resolutivo nº 9 da sentença, que impõe a 

obrigação de “conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos 

fatos [...], a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e 

aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja [...]”
162

. 

Essa condenação está baseada no entendimento de que: 

 

As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de 

graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção 

Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um 
obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e 

punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a 

respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na 

Convenção Americana ocorridos no Brasil163. 

 

 

Deve se ressaltar que a Corte Interamericana estava ciente de que, no curso do 

processo perante o Sistema Interamericano, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF nº 

153, interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que visava obter uma interpretação 

conforme a Constituição do § 1º do art 1º da Lei de Anistia
164

, declarando “que a anistia 

                                                
160 Corte IDH. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C, No. 219. § 2. 
161 Para uma noção do estágio de cumprimento dos demais pontos da sentença, remetemos o leitor ao Anexo A 

deste trabalho, que traz resposta da SEDH a pedido de informações, que sintetiza as medidas adotadas pelo 

Estado brasileiro, tal como descritas nos Relatórios do Estado brasileiro sobre cumprimento de sentença de 2012 

e 2013, que não foram ainda disponibilizados por conterem “identificações pessoais sem autorização para 

divulgação”. 
162 Corte IDH. op. cit. § 325.9. 
163

 Ibid. § 265.3. 
164 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. 
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concedida pela citada lei aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns 

praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar”
165

. 

Com o julgamento improcedente da ADPF, o STF decidiu que a lei também, seria 

aplicável “aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o 

Estado de exceção; daí o caráter bilateral da anistia, ampla e geral”
166

. 

É importante ressaltar que o Estado brasileiro, representado pelo STF, poderia 

facilmente prever o resultado do julgamento realizado pela CtIDH, tendo em vista que, em 

outras oportunidades, declarou a incompatibilidade de leis de anistia com a proteção dos 

direitos humanos previstos na Convenção Americana, como nos casos Barrios Altos vs. Peru 

e Almonacid Arellano vs. Chile. 

Percebemos que, ao menos a princípio, as duas decisões se revelam conflitantes, 

gerando uma tensão institucional entre o Sistema Interamericano e o ordenamento jurídico 

interno. Diante desse fato, André de Carvalho Ramos alerta para a importância do caso: 

 
[...] a ADPF 153 impressiona por um fato inédito: pela primeira vez uma ação 

perante o Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante e erga omnes 

(característica da ADPF) foi processada simultaneamente a um processo 

internacional com objeto semelhante em curso perante a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos167. 

 

A reação de parte da doutrina quanto ao conteúdo supostamente dissonante das 

decisões foi compreender a decisão do STF como impeditiva do pleno cumprimento da 

sentença proferida pela CtIDH, como anotou Fábio Konder Comparato, ao considerar que, 

apesar de condenado no caso Gomes Lund, o Brasil, “seguindo uma velha tradição, deixou de 

cumprir essa decisão, sem declarar que não a cumpriria”
168

. 

Essa constatação se confirmava pelo pronunciamento de certas autoridades, como 

já mencionado neste trabalho, que afirmavam que qualquer prejudicado pela não aplicação da 

__________________________ 

      § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com 

crimes políticos ou praticados por motivação política. 
165 Pedido presente na petição inicial da ADPF nº 153. 
166

 STF, Ementa do Acórdão na ADPF nº 153, Min. Rel. Eros Grau, Pleno, julgado em 29/04/2010, publicado no 

DJe de 06-08-2010. 
167 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 363.  
168 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 385. 
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Lei de Anistia, tal como determinado pelo STF, poderia impetrar um habeas corpus e 

conseguir evitar o prosseguimento de uma ação penal
169

. 

Outros autores, como André de Carvalho Ramos
170

, vislumbram uma solução para 

o suposto conflito, adotando a teoria do duplo controle ou crivo de direitos humanos, que 

prevê uma dupla garantia para os direitos humanos: o controle de constitucionalidade nacional 

e o controle de convencionalidade internacional. 

Dessa forma, no caso em discussão, as teses da anistia irrestrita e da prescrição 

dos crimes foram acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle de 

constitucionalidade concentrado, ou seja, são compatíveis com a Constituição Federal; 

enquanto essas mesmas teses, segundo a Corte Interamericana, são incompatíveis com a 

Convenção Americana e não poderiam ser aplicadas. Portanto, as teses não foram sucedidas 

em ambos os controles e devem ser rechaçadas
171

. 

A própria Corte Interamericana, quando do julgamento de uma das exceções 

preliminares opostas no caso Gomes Lund, consignou essa diferença de atribuições entre os 

dois sistemas: 

 

No presente caso, não se solicita à Corte Interamericana a realização de um exame 

da Lei de Anistia com relação à Constituição Nacional do Estado, questão de direito 

interno que não lhe compete e que foi matéria do pronunciamento judicial na 

Arguição de Descumprimento No. 153 (infra par. 136), mas que este Tribunal 

realize um controle de convencionalidade, ou seja, a análise da alegada 
incompatibilidade daquela lei com as obrigações internacionais do Brasil contidas na 

Convenção Americana172. 

 

O acolhimento dessa teoria representa uma importante forma de reforçar a 

proteção aos direitos humanos, além de servir, em casos de possível descompasso entre a 

ordem jurídica interna e o Sistema Interamericano, como uma válvula aliviadora de tensões. 

A despeito da querela acima analisada, o Brasil vem envidando esforços para 

cumprir todos os pontos da sentença do caso Gomes Lund, inclusive o referente à obrigação 

de investigar e punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos apuradas pela 

CtIDH. 

                                                
169 Pronunciamento do então ministro do Supremo Tribunal Federal Cézar Peluso transcrito em: Condenação do 

Brasil não anula decisão do Supremo. Consultor Jurídico, São Paulo, 15 de dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2010-dez-15/sentenca-corte-interamericana-nao-anula-decisao-supremo>. Acesso 

em: 10 de jungo 2013. 
170 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

p. 374. 
171 Ibid. p. 375. 
172 Corte IDH. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C, No. 219. § 49. 
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Assim, para comprovar o seu adimplemento a esse ponto da sentença, o Brasil, em 

seus relatórios de cumprimento, descreveu a tramitação de ações civis públicas propostas pelo 

Ministério Público Federal de São Paulo por fatos ocorridos durante a ditadura militar, mas 

não ligados à Guerrilha do Araguaia, além da ação civil de reparação de danos promovida 

pelos familiares de vítimas da repressão militar contra Cel Carlos Alberto Brilhante Ustra, em 

trâmite na Justiça Estadual de São Paulo, em caso também sem ligação com a Guerrilha do 

Araguaia. 

Foram levadas ao conhecimento da Corte as ações penais nº 1162-

79.2012.4.01.3901, contra o réu Sebastião Curió Rodrigues de Moura, e nº 4334-

29.2012.4.01.3901, contra o réu Lício Augusto Maciel, ambos referentes a agentes militares 

que participaram no comando às operações de combate à Guerrilha do Araguaia. 

Nas ações acima, é possível que seja realizada uma interpretação que contorne, 

sem atacar o seu mérito, a decisão proferida na ADPF nº 153. 

Isso pode ser observado na decisão de recebimento da denúncia oferecida contra 

Lício Augusto Maciel, acusado pelo Ministério Público Federal de sequestro, quando da 

realização da operação Marajoara, que resultou na captura de Divino Ferreira de Souza, que 

nunca mais foi encontrado.  

Segundo o juiz da causa, a Lei de Anistia (Lei 6.683/79), como prevê seus 

próprios termos, é voltada para crimes ocorridos e encerrados em determino espaço 

temporal, produzindo efeitos em direção ao passado. O crime em questão teria o caráter 

permanente e, dessa forma, não estaria abrangido pela lei anistiadora, como se verifica na 

fundamentação apresentada:  

 

Isso considerado, tendo em mira a Lei n. 6.683/79, cujos efeitos são naturalmente 

voltados ao passado, aplicando-se aos fatos cometidos no interstício expressamente 
mencionado, cuja escolha decorreu de considerações e discussões no âmbito da casa 

legislativa, a partir das quais não se visava alcançar o cometimento de crimes 

posteriormente aos marcos temporais eleitos, constata-se que aquele diploma não 

tem, prima facie, incidência sobre os fatos relatados na denúncia, restando afastada, 

neste momento prefacial, possível incidência dessa causa de extinção da 

punibilidade do suposto agente173. 

 

                                                
173 Decisão de 29 de agosto de 2012. Processo n. 4334-29.2012.4.01.3901. 2ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Pará - Subseção Judiciária de Marabá. Disponível em: <http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-

trabalho/justica-de-transicao/denuncias-1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-

%20recebimento.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2013. 
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A decisão acima pode se entendida como um exemplo de fundamentação que visa 

adequar o posicionamento das instituições internacionais e nacionais, preservando as suas 

competências, legitimidade de atuação e garantindo o respaldo das suas decisões. 

Por fim, notamos que a ADPF nº 153 foi julgada improcedente, mas ainda não 

transitou em julgado, tendo em vista que foram apresentados embargos de declaração pela 

autora da Ação, a Ordem dos Advogados do Brasil. 

A atual situação de imprecisão do efetivo desfecho da ADPF pode gerar 

expectativas sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no futuro, principalmente 

se levarmos em conta que o Min. Joaquim Barbosa estava licenciado, o Min. Dias Toffoli 

declarou-se suspeito e que os Ministros Eros Grau, Ellen Gracie e Cezar Peluso, que votaram 

contra a procedência da arguição, não mais compõem os quadros do Tribunal. 

 

3.3 Os efeitos negativos da sentença para terceiros e o conflito de direitos 

fundamentais 

 

Um dos entraves que podem ser impostos ao cumprimento das sentenças da Corte 

Interamericana, principalmente pelo Poder Judiciário, é o entendimento que o seu 

cumprimento afete direitos de terceiros, fazendo com que seja negada a sua execução
174

. 

Inicialmente, cabe destacar que nenhuma lei nem disposição de direito interno 

(nem mesmo os atos jurisdicionais) podem impedir a constatação da ocorrência de violações 

de direitos humanos, tendo em vista que todas essas questões são vistas como meros fatos 

pelas instâncias internacionais. 

Todavia, não podemos olvidar que determinadas medidas de reparação podem 

afetar não apenas as partes no processo internacional, mas também o agressor e “pessoas em 

circunstâncias similares a do peticionário”, ocorrendo com frequência nos casos em que o 

Estado é condenado na resolução deficiente de “controvérsias entre particulares” ou “na 

investigação criminal”
175

, por exemplo. 

                                                
174 Ressaltamos que não se pretende discutir, se a Corte Interamericana deve (ou não) levar em conta os direitos 

de terceiros nos seus pronunciamentos, tendo em vista que essa questão envolve o mérito das suas decisões, o 

que foge do escopo deste trabalho. Pretendemos verificar se e como, as sentenças da CtIDH podem afetar 

direitos de terceiros, em que medida isso pode ser um empecilho à sua efetivação na ordem interna e de que 
forma podem os tribunais e outras instituições fazer cumprir essas decisões. 
175 KRSTICEVIC, Viviana. Reflexões sobre a execução das decisões do sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos. In: Centro pela Justiça e o Direito Internacional (org.). Implementação das decisões do 
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Esses questionamentos também são resultado do posicionamento da Corte IDH de 

impedir a participação de terceiros como parte no processo interamericano
176

. Nos 

regulamentos da Comissão e da Corte interamericanas não há disposição sobre a participação 

de terceiros nos seus procedimentos de apuração de violação aos direitos humanos. Aqueles 

que são admitidos a intervir são os peticionários, que trouxeram a matéria a estudo pelos 

órgãos internacionais e as supostas vítimas das violações investigadas. 

As sentenças da Corte IDH podem causar potencial prejuízo aos particulares 

quando condenam o Estado por violações de direitos humanos que resultaram de atos sob a 

sua ingerência. Todavia, esse prejuízo ocorre apenas de forma indireta, tendo em vista que 

não afeta a esfera jurídica do indivíduo que não interveio no processo internacional. 

Outrossim, as constatações da CtIDH são precedidas de meticuloso e demorado processo 

internacional onde diversos elementos de prova são analisados. 

Devemos ter em mente que o escopo da jurisdição internacional de direitos 

humanos exercida pela Corte Interamericana está voltado à condenação do Estado, não de 

indivíduos.  

No plano internacional, os indivíduos são processados apenas perante a jurisdição 

penal internacional, representadas pelos tribunais penais ad hoc (como os designados para 

apurar os fatos ocorridos na antiga Iugoslávia) e pelo Tribunal Penal Internacional, 

responsável pela investigação e sanção dos mais graves crimes contra a humanidade, o crime 

de genocídio, os crimes de guerra e o crime de agressão, como prevê o art. 5º do Estatuto 

desse Tribunal
177

. 

Assim, ao menos quanto à responsabilização criminal, mesmo quando há a 

condenação para o estado investigar e sancionar os responsáveis por determinado fato, a Corte 

IDH não aponta, prematuramente, os seus responsáveis, pois, dessa forma, estaria realizando 

julgamento que foge da sua alçada. 

Nesse ponto, não poderia uma decisão da Corte ser considerada inapropriada e, 

por isso, não cumprida na ordem nacional. A obrigação de investigar e punir, como já frisou a 

__________________________ 

Sistema Interamericano de direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências 

nacionais. Rio de Janeiro: CEJIL, 2009. p. 15-103. p. 58. 
176

 Viviana Krsticevic anota que a CtIDH vetou a participação do ex-presidente do Paraguai, Juan Carlos 

Wasmosy, interessado no desfecho do processo, que versava sobre as sanções concedidas ao senhor Ricardo 

Canese, por ter realizado certas declarações contra a sua pessoa. Ibid. p. 58.  
177 Para maiores informações sobre a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e o Direito Internacional 

Humanitário, cf. KRIEGER, César Amorim. Direito internacional humanitário: o precedente do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional. Curitiba: Juruá, 2004. 
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própria CtIDH é de meio, não de resultado, devendo os Estados empreenderem, de boa-fé, a 

investigação da forma mais eficaz possível. 

Outros efeitos que as decisões da Corte IDH podem trazer para terceiros seriam 

difusos, como nos casos que envolvem a mudança legislativa. 

Nesse caso também não é afetada diretamente a esfera jurídica do indivíduo, 

considerando que, por mais que uma mudança na legislação possa afetar determinados 

interesses individuais, os direitos são preservados com base nas disposições constitucionais 

referentes à irretroatividade da lei. 

Dessa forma, determinadas pretensões morais, sociais ou econômicas, apesar de 

ser consideradas no processo de elaboração das leis por um imperativo da regime 

democrático, não podem se impor sobre uma legislação que visa melhor proteger os direitos 

humanos, tal qual previstos nas convenções internacionais e interpretados pelos órgãos 

competentes. 

Outrossim, não se observa, na prática da Corte Interamericana, a imposição de 

modificações legislativas gerais que cheguem a trazer um real prejuízo à determinada esfera 

da população. Portanto, deve se diferenciar um prejuízo de natureza jurídica, que seria 

representado pela modificação ou eliminação de direitos legítimos, da afetação de meras 

expectativas ou pretensões econômicas, sociais e culturais. 

Viviana Krsticevic
178

 ressalta que as medidas legislativas impostas pela Corte 

Interamericana são precedidas de análises baseadas em informações de diversos atores 

interessados, como peritos e organizações não-governamentais, entendendo que: 

 

As medidas genéricas que beneficiam um grupo de pessoas na mesma situação são 

fundamentais em alguns casos para reparar o direito violado da vítima em concreto, 

para impedir a re-ocorrência da violação, assim como para modificar padrões ou 

práticas que ponham o Estado em contravenção de suas obrigações internacionais. 

Este é um caminho em relação ao qual os órgãos do sistema interamericano não 

deveriam retroceder. 

 

Reflexo da questão acima analisada, é a possível violação à coisa julgada 

nacional, seja na esfera civil ou na esfera criminal. 

Contudo, esse óbice, ao menos na esfera civil, deve ser afastado, tendo em vista 

que não existe subordinação entre as instâncias judiciais internacional e nacional
179

. Somente 

                                                
178 KRSTICEVIC, Viviana. Reflexões sobre a execução das decisões do sistema interamericano de proteção dos 
direitos humanos. In: Centro pela Justiça e o Direito Internacional (org.). Implementação das decisões do 

Sistema Interamericano de direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências 

nacionais. Rio de Janeiro: CEJIL, 2009. p. 15-103. p. 63. 
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pode se falar em supremacia, ou melhor, hierarquia entre órgãos jurisdicionais quando eles 

fazem parte de uma mesma ordem jurídica, mas quando fazem parte de estruturas ou ordens 

jurídicas diferentes (como a nacional e a internacional), o que existe, em verdade, são 

competências diversas, o que poderá resultar em decisões materialmente (não necessariamente 

juridicamente) conflitantes
180

. 

Algumas sentenças da Corte Interamericana que determinam a obrigação de 

investigar e punir os responsáveis por violações de direitos humanos acabam por impor a 

reabertura de investigações criminais que haviam sido arquivadas ou de ações penais que 

foram encerradas. 

No caso dos inquéritos policiais arquivados, a Súmula 524 do Supremo Tribunal 

Federal prevê que “arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do 

promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. 

Essa súmula é decorrente da interpretação do art. 18 do Código de Processo Penal, 

que determina 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”. 

A prova nova capaz de ensejar a reabertura do inquérito policial, segundo a 

doutrina corrente, deve preencher três requisitos:  

 

a) que seja formalmente nova, isto é, sejam apresentados novos fatos, anteriormente 

desconhecidos; b) que seja substancialmente nova, isto é, tenha idoneidade para 
alterar o juízo anteriormente proferido sobre a desnecessidade da persecução penal; 

c) seja apta a produzir alteração no panorama probatório dentro do qual foi 

concebido e acolhido o pedido de arquivamento181. 

 

Essa exigência, atualmente imposta pelo STF, pode representar um embaraço à 

reabertura de investigações, conforme determinado pela Corte IDH
182

. Quando o pedido de 

desarquivamento envolver casos julgados internacionalmente, essa posição deve ser 

flexibilizada, considerando também que foi adotada antes mesmo da criação da CtIDH, 

__________________________ 

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

Interamericana e a Implementação das suas Sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008. p 168. 
180 Uma das formas de resolução desse possível conflito foi tratada acima, no item 3.2.4. 
181 FERREIRA FILHO, Roberval Rocha; VIEIRA, Albino Carlos Martins; COSTA, Mauro José Gomes da. 

Súmulas do Supremo Tribunal Federal: organizadas por assunto, anotadas e comentadas. 4. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2011. p. 439. 
182 Ressaltamos que alguns doutrinadores, como Eugênio Pacelli de Oliveira, vão além e entendem que “quando 
a decisão judicial que determinar o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação (do crime) se 

arrimar na atipicidade do fato ou mesmo na extinção da punibilidade do delito [...] estará fechada a porta para a 

revisão pro societate”. (Curso de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 51). 
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quando ainda não se considerava possível a existência desse tipo de condenação 

internacional
183

. 

Quanto à reapresentação da denúncia criminal, os óbices impostos são a proibição 

do bis in idem e da revisão pro societate, que são garantias concedidas aos acusados em 

processos penais, presentes também na Convenção Americana, no seu art. 8.4, que dispõe 

que: “O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo 

processo pelos mesmos fatos”
184

. 

Para Eugênio Pacelli de Oliveira, o objetivo dessa garantia “é a proteção do 

jurisdicionado contra a ineficiência e o abuso da atividade estatal. O princípio atua, pois, 

como norma de controle das atividades do Poder Público, de modo a garantir que somente 

uma persecução penal fundada em provas seguras possa ser instaurada”
185

. 

Para solucionar essa questão, devemos considerar, inicialmente, que “a prescrição, 

a coisa julgada e o não bis in idem [não] podem ser considerados como princípios absolutos. 

Sua aplicação pode ceder frente a necessidade de que se sancione os responsáveis de 

violações graves a direitos humanos”
186

.  

Alinhou-se a esse posicionamento da Corte Constitucional da Colômbia, na sua 

Sentença C-004/03,  

 

[...] em virtude do princípio da complementaridade na sanção das violações aos 

direitos humanos e ao direito internacional humanitário, que a Colômbia reconheceu 

em múltiplas oportunidades (CP, Art. 9), e pela integração ao bloco de 
constitucionalidade dos tratados de direitos humanos e direito internacional 

humanitário (CP arts. 93 e 214), a Corte considera que aquelas decisões dessas 

instâncias internacionais de direitos humanos, aceitas formalmente pelo nosso país 

[Corte IDH, CIDH e Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas], que 

constatem um descumprimento protuberante das obrigações do Estado colombiano 

de investigar de forma séria e imparcial as violações aos direitos humanos [...] 

                                                
183 A súmula mencionada foi editada em 1969 à luz de dispositivo do Código de Processo Penal de 1941 que não 

passou por revisão legislativa, a despeito das diversas reformas realizadas nesse Código nos últimos anos. 
184 Luiz Flávio Gomes alerta que o non bis in idem processual penal não está previsto expressamente na 

Constituição brasileira, mas encontra guarida no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, artigo 14.7, 

que dispõe que “ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou 

condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada 

país”; e na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8.4, acima transcrito. (As garantias mínimas do 

devido processo criminal nos sistemas jurídico brasileiro e interamericano: estudo introdutório. In: GOMES, 

Luiz Flavio; PIOVESAN, Flávia (Coord.). O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o 

direito brasileiro. São Paulo: RT, 2000. p. 246). 
185 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 50. 
186 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 33. 
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permitem igualmente a ação de revisão contra decisões absolutórias que tenham 

transitado formalmente em julgado187. 

 

Dessa forma, o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado para verificar 

qual valor é mais importante de ser protegido: o direito de uma pessoa não ser acusada duas 

vezes pelos mesmos fatos ou o direito das vítimas de obterem a verdade e evitarem a 

impunidade. 

Essas questões, quando levadas à Corte Interamericana, são analisadas, 

notadamente quando o Estado apresenta sua contestação à demanda e suas exceções 

preliminares, motivo pelo qual defendemos que não poderiam, ao menos a princípio, ser 

reapreciadas perante as autoridades judiciais internas. 

 

3.4 A posição das cortes supremas 

 

As Cortes Supremas nacionais, como Supremo Tribunal Federal, podem, no seu 

papel de órgão supremo do judiciário nacional e de guardião da Constituição, criar embaraços 

ao cumprimento de determinadas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Essa questão é enfrentada não apenas pelos países membros da OEA, mas 

também pelos membros do Conselho da Europa, como, por exemplo, a Espanha, que tem 

posicionamento da sua Corte Constitucional ambíguo sobre o tema, pois adotou “decisões 

contraditórias com relação ao caráter ‘obrigatório’ da execução em seu direito interno das 

sentenças do Tribunal Europeu de Direitos Humanos”
188

. 

Em alguns ordenamentos, as tensões existentes entre o Sistema Interamericano e a 

ordem jurídica nacional, capitaneada pelas cortes supremas, chega ao seu grau máximo, como 

ocorreu na Venezuela. 

No julgamento do caso Apitz Barbera e outros vs. Venezuela, a Corte 

Interamericana entendeu que juízes da “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” 

foram destituídos das funções “por um órgão excepcional que carecia de estabilidade definida, 

[...] características que não chegavam a satisfazer as garantias de independência suficientes 

                                                
187 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 34. 
188 CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estudios Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 130. 
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que exige o direito internacional”, além de terem violados o seu direito a um tribunal 

imparcial e de serem apenados por uma decisão motivada
189

. 

Entre as medidas de reparação concedidas, a CtIDH impôs à Venezuela a 

reintegração dos juízes ao Poder Judicial em cargo equiparável ao que ocupavam (condenação 

comutável com uma indenização) e a adequação da legislação interna visando garantir a 

imparcialidade da corregedoria judicial
190

. 

Quatro meses após a decisão da CtIDH, o Estado venezuelano apresentou uma 

ação de controle de constitucionalidade perante o Tribunal Supremo de Justiça, solicitando 

uma inusitada interpretação da sentença oriunda do Sistema Interamericano. 

Diante disso, a Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça considerou 

que a Corte Interamericana avançou sobre a ordem jurídica nacional, declarando a 

impossibilidade de execução da decisão e solicitando “ao Poder Executivo a denúncia da 

Convenção Americana”
191, 192

. 

Em 06 de setembro de 2012, a Venezuela comunicou ao Secretário Geral da OEA 

a sua denúncia à Convenção Americana de Direitos Humanos, data a partir da qual deve ser 

observado o período de 12 (doze) meses para encerramento das suas obrigações perante esse 

tratado, conforme o artigo 78 da CADH
193

. 

Observa-se que a denúncia à Convenção é o resultado, desastroso para a proteção 

internacional dos direitos humanos, da maximização das tensões entre as decisões da Corte 

Interamericana e o ordenamento jurídico interno dos Estados parte na Convenção. 

Outro exemplo disso foi a denúncia à Convenção Americana realizada por 

Trinidad e Tobago, em 26 de maio de 1998, em decorrência de questionamentos à sua 

legislação sobre pena de morte obrigatória em caso de homicídio. 

                                                
189 TOJO, Liliana. La implementación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

comentarios en torno al caso “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. Anuario de Derechos 

Humanos, Santiago do Chile, n. 6, p. 93-98, 2010, p. 94-95. 
190 Ibid. p. 95. 
191 Ibid. p. 96. 
192 Importante transcrever a seguinte decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela: “La Sala considera 

que, por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional, no existe órgano 

jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o la ley así lo señale, y que aun en este último supuesto, la 

decisión que se contradiga con las normas constitucionales venezolanas, carece de aplicación en el país, y así se 

declara.” (CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Estudios Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 62-63) 
193 Organização dos Estados Americanos. Comunicado de imprensa de 12 de setembro de 2012. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp>. Acesso em: 09 de agosto de 2013. 
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Certamente colaborou para a decisão da Venezuela a situação de fragilidade 

democrática que envolvia o governo de Hugo Chávez, mas, que de qualquer forma, 

enfraquece o Sistema Interamericano. 

Por outro lado, encontramos exemplos de adequação e respeito, por parte de certas 

cortes supremas nacionais, às determinações internacionais, como ocorre na Colômbia. Além 

do posicionamento analisado no item 3.3, a Corte Constitucional, por meio da sua Sala Sexta 

de Revisión, na Sentença T-786/03, de 11 de setembro de 2003, determinou que as medidas 

cautelares da Comissão IDH e as medidas provisórias da Corte IDH são de cumprimento 

obrigatório
194

. 

Outros tribunais nacionais ainda estão sedimentando, de forma gradual (e, às 

vezes, contraditória) o seu entendimento quanto à obrigatoriedade de cumprimento das 

sentenças da Corte Interamericana e sua interação com a ordem jurídica nacional. 

Nesse sentido, a Corte Suprema da Argentina variou seu posicionamento ao longo 

do tempo quanto à necessidade de implementar as decisões da Corte Interamericana, como se 

observa na comparação entre o julgamento do caso Cantos e caso Espósito (este 

correspondente ao caso Bulacio no Sistema Interamericano). 

No primeiro caso, conforme sentença da CtIDH, o Estado deveria se abster “de 

cobrar do senhor José María Cantos custas judiciais e que suspendesse os embargos, a 

‘inibição geral’ e demais medidas que tinham sido decretadas sobre os bens e as atividades 

comerciais do Sr. Cantos”. Todavia, a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina negou 

cumprimento a essa decisão por considerar que se estaria violando a coisa julgada e direitos 

de terceiros
195

.  

Já no segundo caso, por considerar que as sentenças da CtIDH são de 

cumprimento obrigatório, a Corte Suprema decidiu não permitir a aplicação da prescrição em 

processo penal que investigava a morte de Bulacio
196

. 

Apesar desse último pronunciamento “afirmar o indubitável reconhecimento 

jurisprudencial do caráter vinculante das sentenças da Corte IDH e seu cumprimento 

obrigatório por parte da CSJN [Corte Suprema de Justiça da Nação]”, em 2007, ao julgar o 

                                                
194 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 43. 
195 DI CORLETO, Julieta. O reconhecimento das decisões da Comissão e da Corte Interamericanas nas 

sentenças da Corte Suprema de Justiça da Argentina. In: Centro pela Justiça e o Direito Internacional (org.). 
Implementação das decisões do Sistema Interamericano de direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos 

normativos e experiências nacionais. Rio de Janeiro: CEJIL, 2009. p. 105-116. p. 111-112. 
196 Ibid. p. 112. 
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caso Bueno Alves, esta “ignorou a sentença proferida pela Corte IDH” ao entender aplicável a 

prescrição em ação penal
197

. 

Importante ressaltarmos que a Corte Interamericana já deixou claro que o Poder 

Judiciário também se submete às suas decisões, tendo em vista que também integra o Estado 

condenado
198

. 

Defendemos a incorporação, sem desvirtuamento, dos argumentos da Corte IDH 

aos julgados nacionais, mesmo que seja para afirmar direitos ou garantias já previstos nas 

constituições nacionais, como uma forma de assegurar, a longo prazo, uma maior aceitação 

das decisões pelos membros do Poder Judiciário local. 

Exemplo disso é a recente decisão proferida pelo Juiz da Corte Suprema da 

Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, onde entendeu que dispositivo do código penal, que 

previa o aumento de pena no crime de porte ilegal de arma em decorrência da existência de 

maus antecedentes, era inconstitucional. Na sua argumentação, trouxe trecho do caso Fermín 

Ramírez vs. Guatemala, no qual a Corte Interamericana sustentou que a invocação de 

periculosidade para o agravamento de pena constitui o exercício do direito punitivo do Estado 

com “base nas características pessoais do agente e não no fato cometido”, o que seria 

incompatível com o princípio da legalidade criminal
199

. 

O mais importante no relacionamento entre as cortes supremas nacionais e a Corte 

Interamericana e demais órgãos dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos 

é a colaboração direcionada à melhor proteção desses direitos. 

Dessa forma, além da necessidade de se implantar um diálogo de cortes, questão 

que será estudada no ponto, as instâncias judiciais locais devem tentar realizar uma 

interpretação pro homine, visando evitar a maximização de tensões institucionais que, em 

último grau, levam à denúncia das convenções de direitos humanos e o enfraquecimento da 

sua proteção.  

 

                                                
197 Como anota como anota Damián González-Salzberg no artigo: A implementação das sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na Argentina: uma análise do vaivém jurisprudencial da Corte Suprema de 

Justiça da Nação. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 8, n. 15, dez./2011, p. 126-127. 
198

 Cf. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e 

Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C, No. 154. § 124;  e Corte IDH. Caso Boyce e outros Vs. 

Barbados. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2007. Série C, No. 
169. § 78. 
199 Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). Recurso de Hecho. T.294.XLV. Causa nº 6457/09, 

decisão de 05 de fevereiro de 2013. 
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4 PARÂMETROS PARA A EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 

A partir dos conhecimentos construídos nos capítulos anteriores, iremos verificar, 

agora, de que maneiras o ordenamento jurídico brasileiro permite a efetivação das sentenças 

da Corte Interamericano. 

Dessa forma, analisaremos a execução das indenizações pecuniárias por meio do 

procedimento previsto para as execuções contra a Fazenda Pública; a execução das outras 

espécies de condenações presentes nas decisões internacionais; o incidente de deslocamento 

de competência para a Justiça Federal de crimes que envolvam grave violação de direitos 

humanos; os órgãos internos responsáveis pelo cumprimento das decisões da Corte 

Interamericana e de que forma atuam conforme suas esferas de competência; além de como os 

órgãos do Poder Judiciário podem atuar para evitar e remover tensões entre o sistema jurídico 

nacional e os órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos, dentro de um espírito de 

cooperação direcionado à maximização desses direitos. 

Além disso, serão estudadas as leis promulgadas em outros Estados membros da 

CADH visando estruturar a forma de implementação de decisões internacionais, bem como 

analisado o projeto de lei atualmente em trâmite no Brasil sobre o tema. 

Nesse ponto, ressaltamos que 

 

Cabe ao Estado, sponte propria, criar mecanismos ou utilizar os procedimentos 

internos disponíveis para que se execute a sentença daquele organismo jurisdicional 

no âmbito de competência apropriado (federal, estadual ou municipal) dos Poderes 

Executivo, Legislativo ou Judiciário, conforme o caso200. 

 

Finalmente, importante deixar consignado que o próprio ordenamento jurídico 

brasileiro possui diversos dispositivos que nos levam à conclusão de que as sentenças da 

Corte Interamericana são de cumprimento obrigatório, não sendo possível que qualquer órgão 

interno ofereça embaraços ilegítimos à sua plena efetivação. 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, desde a sua redação original, prevê, 

em seu art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que o “Brasil 

propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos”. 

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

Interamericana e a Implementação das suas Sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 161. 
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Outrossim, para reforçar esse entendimento, o art. 4º, II, da CF/88 estabelece a 

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil; o art. 1º, III, 

fundamenta a República na dignidade da pessoa humana e o art. 5º, XXXV dispõe que “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, demonstrando que 

qualquer violação a direito (como os previstos nas convenções internacionais de direitos 

humanos), deverá ser verificada e reparada pelo Poder Judiciário. 

 

4.1 A execução da obrigação pecuniária 

 

É bastante comum que as sentenças da Corte Interamericana, após constatarem a 

violação de direitos humanos, condenem o Estado infrator a reparar os danos existentes, sejam 

materiais ou morais, por meio da indenização pecuniária. 

Para garantir que essa obrigação seja cumprida, a Convenção Americana 

estipulou, em seu artigo 68.2, 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”. 

Os Estados são livres para adotar outras formas de cumprimento para as 

indenizações pecuniárias, desde que seja mais vantajoso para o beneficiário, considerando que 

se deve realizar uma interpretação pro homine dos dispositivos referentes aos direitos 

humanos. 

Como visto no item 3.2, o Brasil, desde a sua primeira condenação, adotou como 

procedimento para o pagamento de valores resultantes das sentenças da Corte IDH a edição 

de decretos presidenciais que autorizam a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República a “promover as gestões necessárias ao cumprimento da sentença”, restando 

também consignado, usualmente, “a existência de previsão orçamentária para pagamento de 

indenização a vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a 

tratados internacionais de proteção dos direitos humanos”
201

. 

A observância do governo brasileiro em relação a esse tipo de reparação pode 

fazer parecer que a questão não traz maiores discussões na ordem jurídica interna, mas é 

importante notar que esse método de pagamento – louvável, diga-se – está ligado a uma 

                                                
201 Excertos extraídos do Decreto nº 6.185, de 13 de agosto de 2007, que autorizou o pagamento das 

indenizações no caso Ximenes Lopes. 
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política de governo não estabelecida por lei ou previsão constitucional. Dessa forma, 

mudanças institucionais ou mesmo de governo, podem fazer cessar essa prática. 

Outrossim, os decretos presidenciais outrora analisados apenas autorizam as 

gestões necessárias ao pagamento, mas não garantem a sua eficácia ou implementação no 

prazo adequado. 

Dessa forma, é relevante se verificar qual o procedimento a ser adotado para a 

implementação do artigo 68.2 da CADH no ordenamento jurídico brasileiro. 

Inicialmente, devemos analisar a questão da submissão da obrigação pecuniária ao 

regime de precatórios
202

 previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988, que determina 

que os pagamentos resultantes de decisões judiciais devidos pelas Fazendas Públicas dos 

diversos entes federativos sejam realizados “na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 

nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. 

A doutrina diverge quanto à obrigatoriedade de submissão das condenações 

pecuniárias originadas de órgãos internacionais ao regime de precatórios. 

Alguns rejeitam essa submissão
203

 sob diversas justificativas, como o 

comprometimento da celeridade na indenização da vítima
204

. Além disso, para Carlos M. 

Ayala Corao, obstáculos à operatividade da execução de sentenças da Corte Interamericana, 

configuram tanto “uma violação do direito humano à tutela judicial efetiva”, como “uma 

violação do direito das vítimas ao pagamento de uma justa indenização” pelo respeito aos 

seus direitos
205

. 

Em sentido semelhante, Otávio Augusto Drummond Cançado Trindade, entende 

que esse procedimento é inadmissível, tendo em vista que aqueles que se submetem ao 

                                                
202 Cabe anotar que o não pagamento de precatórios está sendo discutido, no Sistema Interamericano, no bojo das 

Petições nº 341-01, 1050-06 e 1485-07, declaradas admissíveis pela CIDH ao concluir “que a legislação 

brasileira não contempla recursos judiciais efetivos e adequados para assegurar o pagamento dos precatórios 

devidos pelo Estado”. Comissão IDH. Relatório de Admissibilidade nº 10/12, de 20 de março de 202. § 16. 
203 GUERRA, Sidney. A proteção internacional dos direitos humanos no âmbito da Corte Interamericana e o 

controle de convencionalidade. Nomos, Fortaleza, v. 32.2, p. 341-366. jul./dez. 2012, p. 353. 
204

 CAMPOS, Gabriel Silveira de Queirós. A importância dos sistemas regionais de proteção dos direitos 

humanos e a implementação das decisões de responsabilização internacional do Estado: breve análise do caso 

brasileiro. In VITORELLI, Edilson (org.). Temas aprofundados: Ministério Público Federal. 2. ed. rev. ampl. e 
atual. Salvador: JusPodivm, 2013. 579-592. p. 590. 
205 CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estudios Constitucionales, Santiago, Ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 139. 
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processo internacional suportaram um trâmite mais demorado do que os demais credores do 

Estado
206

. 

Erika Maeoka
207

 registra, no caso Acevedo Jaramillo vs. Peru, a Corte 

Interamericana entendeu que as leis orçamentárias não podem ser empecilho para o 

retardamento do pagamento da indenização pecuniária. 

Outros defendem que o regime de precatórios é aplicável, desde que realizadas as 

devidas adaptações, como a inclusão das condenações da Corte IDH na lista de pagamentos 

prioritários
208

. 

Para a solução da questão, devemos lembrar que o objetivo primordial das 

medidas de efetivação das decisões internacionais é o seu cumprimento na forma e prazo 

estipulados pelo órgão internacional de proteção. 

Dessa forma, consideramos possível, em tese, a submissão do caso ao regime de 

precatórios, desde que o prazo estipulado pela Corte Interamericana não seja descumprido por 

essa medida. 

Caso o prazo não seja observado, deverão ser impostos os juros previstos pela 

jurisprudência firmada pela CtIDH quanto ao pagamento atrasado, não podendo ser 

considerados os critérios de aplicação de correção monetária e juros de mora previstos para as 

condenações nacionais, a menos que sejam mais favoráveis aos beneficiários da medida
209

. 

Por versar sobre causa fundada “em tratado [...] da União com Estado estrangeiro 

[...] e afetar diretamente interesse desse ente federativo, tendo em vista que é o responsável 

por suportar os ônus da condenação internacional
210

, a competência para processamento da 

                                                
206 Os efeitos das decisões dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos no Direito Interno dos Estados. In: 

Leão, Renato Zerbini Ribeiro (Cood.). Os rumos do Direito Internacional dos direitos humanos: ensaios em 

homenagem ao professor Antônio Augusto Cançado Trindade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005, p. 

311 apud MAEOKA, Erika. O acesso à Justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade 

Estadual de Londrina, Londrina, 2009. p. 174. 
207 MAEOKA, Erika. O acesso à Justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade 

Estadual de Londrina, Londrina, 2009. 
208

 Segundo Mazzuoli, as decisões da CtIDH devem ser ter prioridade no regime de precatórios. (Curso de 

Direito Internacional Público. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012. p. 915). 
209 Deve se consignar a aplicação de juros de mora bancários em caso de descumprimento e o fato de que a 
condenação é em dólares e deve ser convertida para o câmbio do dia anterior ao pagamento da praça de Nova 

York. 
210 Art. 109, inc. I e III, da CF/88. 
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execução seria da Justiça Federal
211

, devendo ser observado o disposto no art. 730 do Código 

de Processo Civil, que dispõe sobre a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública: 

 

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a 

devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: 

I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 
competente; 

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 

 

Estariam legitimados para a apresentação dessa ação de execução, a vítima (ou 

seus parentes próximos) bem como os peticionários no processo internacional, mesmo que 

eles não sejam os beneficiários da indenização, tendo em vista que foram partes naquele 

processo. 

Os legitimados não precisariam esperar que o Brasil esgotasse o prazo estipulado 

pela CtIDH para o pagamento, tendo em vista que o título executivo está formado desde a 

comunicação da decisão internacional ao Estado. 

Dessa forma, a execução da sentença da CtIDH pode servir como ferramenta de 

pressão para que o Estado adote com mais agilidade os expedientes necessários ao 

cumprimento da decisão, visando evitar a repercussão negativa de uma ordem nacional de 

pagamento dos valores devidos constantes em decisão internacional. 

Todavia, a execução da indenização pecuniária assegurada pela CtIDH não terá a 

celeridade desejada por esta, tendo em vista o largo prazo para a Fazenda Pública interpor 

embargos, outros benefícios processuais que esta detém e a reconhecida morosidade da justiça 

brasileira. 

 

4.2 As leis nacionais de implementação de decisões internacionais (enabling 

legislations) 

 

Para assegurar o cumprimento das decisões dos órgãos de proteção internacional 

dos direitos humanos na ordem jurídica interna, alguns países que aceitaram a competência da 

                                                
211 Conforme as regras de competência territorial existentes nos §§ 1º e 2º do art. 109, da CF/88, essas ações 

poderão ser apresentadas no domicílio do autor, “naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à 

demanda [...], ou, ainda, no Distrito Federal”. 
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Corte Interamericana editaram leis que reconheceram a força obrigatória das suas decisões e 

que determinaram a forma pela qual essas decisões seriam efetivadas. 

A seguir serão analisadas as leis editadas pela Venezuela, Colômbia, Costa Rica e 

Peru para solucionar essa temática, assim como o projeto de lei em tramitação no Brasil com 

o mesmo objetivo. 

 

4.2.1 Venezuela 

 

Na Venezuela, se incorporou à Constituição de 1999 o direito de amparo 

internacional
212

, que dispõe que todo cidadão tem o direito de recorrer aos órgãos 

internacionais de proteção para buscar reparação com o correspondente dever do Estado de 

cumprir essas decisões
213

. 

Apesar de o dispositivo acima representar um salutar reconhecimento dos 

tribunais internacionais, sua importância dependerá da interpretação realizada pelos agentes 

jurídicos e dos efeitos que eles entendam ser consequência dessa disposição, como a força 

vinculante das decisões dos organismos internacionais. 

Certamente não é o aval constitucional ou legal que permite o acesso do indivíduo 

aos tribunais e outras instâncias internacionais. Mesmo os Estados que não ratificaram 

convenções internacionais de proteção aos direitos humanos não podem evitar que os 

indivíduos reclamem internacionalmente perante instâncias não judiciais, como a Comissão 

Interamericana, por exemplo. 

Por esse motivo, a segunda parte do art. 31 da Constituição venezuelana dispõe 

que “[o] Estado adotará [...] as medidas que sejam necessárias para dar cumprimento às 

decisões dos órgãos internacionais previstos neste artigo”. 

A despeito dessa previsão constitucional, a própria Corte Suprema da Venezuela 

decidiu desafiar a Corte Interamericana, ao entender que não deveria cumprir decisões que 

fossem contrárias à Constituição, como visto no item 3.4. 

 

                                                
212 Expressão adotada em: CORAO, Carlos M. Ayala. La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Estudios Constitucionales. Ano 5, nº 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007. p. 186. 
213 Art. 31, primeira parte, da Constituição da República Bolivariana da Venezuela. 
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4.2.2 Colômbia 

 

O Decreto Presidencial nº 1290/95 criou, na Colômbia, um Comitê responsável 

por avaliar as recomendações dos organismos internacionais e propor a sua implementação
214

. 

As casas legislativas, por sua vez, elaboraram a Lei nº 288, de 5 de julho de 1996, 

que estabelece instrumentos para a concessão de indenização reparatória às vítimas de 

violações de direitos humanos, como reconhecido por decisão do Comitê de Direitos 

Humanos da ONU ou pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (art. 2º da Lei nº 

288). 

Essa indenização somente é liberada após a aprovação de um Comitê formado 

pelos Ministros do Interior, das Relações Exteriores, da Justiça e do Direito e da Defesa 

Nacional, que fará uma nova verificação dos fatos e do direito aplicável ao caso (art. 2º, 

parágrafo 1, da Lei nº 288). 

O Comitê funciona como um órgão de assessoramento do Poder Executivo no 

trato com as instâncias internacionais de direitos humanos, pois poderá recusar o 

cumprimento da decisão internacional, determinando que o “Governo Nacional [...] 

apresent[e] a demanda ou interponha os recursos do caso contra a decisão”. Mas caso tenham 

se esgotado as formas de impugnação, o Comitê deverá apresentar parecer favorável ao seu 

cumprimento (art. 2º, parágrafo 2 da Lei nº 288). 

Com esse procedimento, se garante um acompanhamento do processo 

internacional de apuração de violações de direitos humanos e se permite o seu cumprimento 

antes da decisão final. Além disso, fica garantida a obrigatoriedade de cumprimento das 

decisões definitivas dos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, ao menos 

quanto ao seu aspecto pecuniário. 

Em sequência à aprovação do Comitê, é iniciado um procedimento de conciliação 

com a presença do Ministério Público, o Defensor do Povo e as partes interessadas (art. 3º da 

Lei nº 288), versando unicamente sobre o montante da indenização, considerando apenas os 

prejuízos devidamente provados e que tenham relação com a decisão internacional (art. 4º da 

Lei nº 288). 

                                                
214  MANILI, Pablo Luis. La ejecution de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, com 

especial referencia al derecho argentino. In: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; ZALDÍVAR LELO DE 
LARREA, Arturo (coord.). La ciência del derecho procesal constitucional: estúdios em homenaje a Hector 

Fix-Zamudio em sus cincuenta años como investigador del derecho. T. IX. Cidade do México: Marcial Pons, 

2008. p. 539. 
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Alcançado o acordo, este será encaminhado ao magistrado do Tribunal do 

Contencioso Administrativo competente que verificará “se a conciliação resulta lesiva aos 

interesses patrimoniais do Estado ou pode encontrar-se viciada de nulidade” (art. 7º da Lei nº 

288). As partes poderão tentar apresentar nova proposta ao magistrado ou sanar as nulidades 

eventualmente encontradas (art. 10 da Lei nº 288). 

Neste ponto, o procedimento se apresenta demasiado burocrático, tendo em vista 

que já intervieram na realização do acordo diversos agentes idôneos, sendo despicienda a sua 

análise prévia por um magistrado. 

Caso não seja obtido um acordo, poderá ser iniciado um procedimento judicial de 

liquidação, na forma do Código de Processo Civil, suscetível aos recursos previstos na lei (art. 

11 da Lei nº 288). 

Diante da legislação analisada, verificamos que uma condenação na Comissão 

Interamericana pode gerar a obrigação de indenizar no plano interno, mesmo que a própria 

CtIDH entenda que essas determinações não são de cumprimento obrigatório. 

Essa é uma medida de grande valia e que representa um verdadeiro progresso no 

reconhecimento da importância e força cogente do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, pois, ao reconhecer as decisões da CIDH como geradoras de obrigações na ordem 

jurídica interna, as decisões da CtIDH, ganham especial destaque. 

Dessa forma, em estudo realizado pelo Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL, no acrônimo em inglês) considera a Lei colombiana uma “referência 

em matéria de indenizações”, pois “desenvolve procedimentos competência bem definidos 

para proceder à execução de indenizações a favor de vítimas de violações de direitos 

humanos”, reconhecido por órgãos internacionais
215

. 

 

4.2.3 Costa Rica 

 

A Lei nº 6.889 aprovou o acordo de sede entre a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e a Costa Rica, prevendo, em seu art. 27, que: “As resoluções da Corte [...], uma 

                                                
215 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. 28-29. 
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vez comunicadas às autoridades administrativas ou judiciais correspondentes [...], terão a 

mesma força executiva e executórias que as ditadas pelos tribunais costarriquenses”
216

. 

Com apenas dois casos julgados pela Corte, o mais recente em novembro de 2012, 

é difícil apontar a real relevância do texto legislativo para o seu cumprimento, considerando 

que a Costa Rica é conhecida por um espírito de colaboração com a Corte e de defesa dos 

direitos humanos, o que mostra que a vontade política é mais importante do que a mera 

existência de legislação. 

Por exemplo, no caso Herrera Ulhoa, o Estado foi condenado a deixar sem efeito 

sentença penal, adequar o ordenamento jurídico e pagar reparações. 

Um mês após receber comunicação governamental do conteúdo da sentença 

interamericana, a instância penal determinou que fossem deixados sem efeitos a sentença 

anteriormente por ele concedida, cancelando a inscrição do julgamento do senhor Mauricio 

Herrera Ulloa
217

; após alguns anos houve mudança na legislação processual penal e as 

reparações foram pagas, apesar de que com atraso, o que foi compensado por juros 

moratórios
218

. 

Anota Viviana ... que o tribunal costarriquenho “executou a decisão da Corte 

Interamericana como uma sentença de um tribunal superior no âmbito interno”
 219

, o que 

demonstra o acatamento das obrigações estipuladas pela Corte IDH de forma direta e rápida, 

representando um importante parâmetro de atuação para o judiciário dos demais Estados  

parte na Convenção Americana. 

Esse posicionamento pode ser justificado pela tese já defendida pela Sala 

Constitucional da Corte Suprema da Costa Rica, para quem, até mesmo “a jurisprudência 

emanada do órgão internacional de controle [...] possui uma autoridade jurídica especial, pois 

adquire o mesmo valor constitucional da norma interpretada”
220

. 

                                                
216 Viviana Krsticevic aponta que “grupo de especialistas convocados pela Corte para debater o fortalecimento 

do sistema interamericano recomendou a celebração de acordos entre a Corte e outros Estados, nesse mesmo 

sentido”. (Reflexões sobre a execução das decisões do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. 

In: Centro pela Justiça e o Direito Internacional (org.). Implementação das decisões do Sistema 

Interamericano de direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências nacionais. Rio 

de Janeiro: CEJIL, 2009. p. 15-103. p. 69). 
217 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 02 de junho de 2009. §§ 3 e 4. 
218

 Ibid. §§ 21 e 22. 
219 KRSTICEVIC, Viviana. op. cit. p. 94. 
220 Sentença nº 2313 de 1995, citada por KRSTICEVIC, Viviana. op. cit. p. 124. A autora ainda menciona que, 
“apesar de a Constituição [costarriquenha] ser mais limitada quanto à recepção do DIDH, seus tribunais têm sido 

muito vigorosos em vincular o ordenamento nacional aos padrões internacionais de direitos humanos”. Ibid. p. 

130-131. 
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Dessa forma, a independência e qualidade técnica que devem estar presentes nos 

membros do Poder Judiciário pode ser importante instrumento para a efetivação das sentenças 

da Corte Interamericana na ordem jurídica interna.  

 

4.2.4 Peru 

  

A Constituição Peruana de 1993, no seu art. 205, prevê que, “[e]sgotada a 

jurisdição interna, quem se considere lesado nos direitos que a Constituição reconhece pode 

recorrer aos tribunais e organismos constituídos segundo tratados ou convênios dos quais o 

Peru é parte”. 

O Código Processual Constitucional do Peru de 2004, Lei nº 28.237 (doravante, o 

Código), no seu Título X trata da Jurisdição Internacional. 

O art. 114 do Código explicita a quais organismos internacionais se refere o art. 

205 da Constituição do Peru: o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, e “aqueles outros que se constituam no futuro e que 

sejam aprovados por tratados que obriguem o Peru”. 

Também há previsão da importante obrigação de colaboração com os organismos 

internacionais quanto ao envio de informações, pela Corte Suprema de Justiça e pelo Tribunal 

Constitucional, sobre os processos existentes nas cortes nacionais (art. 116 do Código). 

Além de prever a colaboração do Poder Judiciário com o processo interamericano, 

disposição mais importante seria estabelecer a obrigatoriedade de colaboração do Poder 

Executivo, tendo em vista que diversas violações de direitos humanos são causadas por 

órgãos a ele vinculados, como as forças policiais. 

O dispositivo mais importante do mencionado Código em relação ao tema 

estudado dispõe que:  

 

As resoluções dos organismos jurisdicionais a cuja competência se tenha submetido 

expressamente o Estado peruano não requerem, para a sua validade e eficácia, de 

reconhecimento, revisão, nem exame prévio algum. Ditas resoluções são 

comunicadas pelo Ministério de Relações Exteriores ao Presidente do Poder 

Judicial, quem, por sua vez, as retransmite ao tribunal onde se esgotou a jurisdição 

interna e dispõe sobre sua execução pelo juiz competente, de conformidade com o 

previsto pela Lei nº 27775, que regula o procedimento de execução de sentenças 

emitidas por tribunais supranacionais. 
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O primeiro ponto relevante é a dispensa de qualquer procedimento de 

reconhecimento, revisão ou exame prévio para conceder validade e eficácia às resoluções dos 

organismos internacionais. 

O segundo é a previsão de um procedimento de execução interna das sentenças 

emitidas pelos tribunais internacionais, regulada pela Lei nº 27.775, 27 de junho de 2002, 

matéria declarada de interesse nacional
221

. 

A promulgação desta última lei se explica pela grande quantidade de casos onde o 

Peru foi condenado na Corte Interamericana, impondo-se uma regulamentação para tratar do 

assunto. 

A Lei nº 27.775 trata inicial e pormenorizadamente da execução das condenações 

ao pagamento de uma soma em dinheiro de caráter indenizatório a cargo do Estado ou que 

sejam meramente declarativas (art. 2º, caput, da Lei nº 27.775). 

Como também prevê o Código Processual Constitucional, acima analisado, a 

sentença internacional é transmitida do Ministério das Relações Exteriores ao Presidente da 

Corte Suprema, que a remete à Sala que esgotou a jurisdição interna, que irá determinar a 

execução do julgado pelo juiz que conheceu o processo previamente. Caso não exista 

processo prévio, fato permitido pela Corte IDH em determinadas circunstâncias, determinará 

o juiz competente para conhecer da execução (art. 2º, a, da Lei nº 27.775). 

Em seguida, o juiz notifica o Ministério da Justiça para realizar o pagamento, no 

prazo de dez dias, caso a condenação já preveja a quantia devida (art. 2º, b, da Lei nº 27.775). 

Caso contrário, nos mesmos dez dias o Ministério deverá oferecer resposta exclusivamente 

quanto ao montante solicitado, além de oferecer elementos probatórios ao processo. Em 

seguida, é realizada uma audiência de conciliação no prazo máximo de trinta dias e o juiz da 

causa se pronunciará dentro de quinze dias. Essa decisão é passível de recurso para uma das 

Salas da Corte Suprema (art. 2º, c, da Lei nº 27.775). 

Se a Corte IDH ressalvar a possibilidade de a vítima buscar reparações por meio 

de processo interno, esse seguirá um trâmite sumário, tal qual previsto no Código Processual 

Civil (art. 2º, d, da Lei nº 27.775). Nesse caso, também é facultado às partes iniciarem um 

procedimento arbitral para determinar o montante a ser pago (art. 8º da Lei nº 27.775). 

Outras pretensões que não sejam a de pagar quantia certa ou meramente 

declaratória também podem ser executadas internamente no Peru
222

. Nesse caso, o juiz “que 

                                                
221 Art. 1º da Lei nº 27.775. Texto completo disponível no diário oficial do Peru, “El Peruano”, Disponível em: 

<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27775.pdf>. Acesso em: 14 de julho de 2013. 
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esgotou a jurisdição interna ordenará aos órgãos e instituições estatais concernentes, sejam 

quais forem, o término da situação que deu origem à sentença referida, indicando a adoção 

das medidas necessárias” (art. 4º, primeira parte, da Lei nº 27.775). 

Dessa forma, é imposto um rito acelerado e mandamental ao cumprimento das 

determinações da Corte IDH, mas que pode esbarrar em problemas como a interpretação dos 

dispositivos da sentença pelo juiz local, tendo em vista que cabe apenas à CtIDH encerrar o 

caso. Nesse caso, seria interessante que o juiz somente desse o caso por encerrado quando 

recebesse um comunicado positivo do órgão internacional. 

Caso a condenação imposta pela CtIDH se “refira a uma resolução judicial, o juiz 

competente deverá adotar as disposições que resultem adequadas para a restituição das coisas 

ao estado em que se encontravam antes de que se produzira a violação declarada por meio da 

sentença” (art. 4º, segunda parte, da Lei nº 27.775). 

Vê-se que a coisa julgada não é óbice À modificação do julgado, mostrando que 

bastaria o reconhecimento nacional para o afastamento dessa querela. Afasta-se também a 

possibilidade de o judiciário entender que não possui base legal expressa para revogar uma 

sentença por ele proferida. 

Visando evitar que, por questões orçamentárias, as condenações da CtIDH não 

sejam cumpridas dentro do prazo determinado, o Ministério da Justiça deverá manter uma 

previsão orçamentária destinada exclusivamente a atender as sentenças de tribunais 

internacionais de direitos humanos ou resultantes dos procedimentos correspondentes na 

ordem interna. Caso os valores reservados em orçamento não sejam suficientes, deverão ser 

seguidas as normas para o adimplemento governamental de condenações monetárias (art. 7º 

da Lei nº 27.775)
223

. 

Vale ressaltar que a Corte IDH não admite que questões orçamentárias sejam 

impeditivo para que suas sentenças sejam cumpridas dentro do prazo estipulado, motivo pelo 

qual é essencial que os Estados realizem o devido provisionamento de despesas. 

__________________________ 

222 Todavia, se a vítima tem uma pretensão ligada à sentença da Corte Interamericana, mas que não foi 

expressamente contemplada por ela, não poderá ser aproveitar de nenhum procedimento especial para isso, 

devendo ser seguido o disposto no Código de Processo Civil (art. 3º). 
223

 O decreto mencionado no art. 7º não possui mais efeitos. Atualmente, a Lei nº 27.584, art. 47, regula essa 

questão e o contencioso administrativo. Segundo esse dispositivo, poderão ser realizadas modificações 

orçamentárias visando adimplir a obrigação. Caso essas modificações excedam à capacidade do órgão devedor, 
este fará o compromisso de atender a obrigação no exercício orçamentário seguinte. Legislação atualizada 

disponibilizada pelo Sistema Peruano de Informação Jurídica. Disponível em: <http://spij.minjus.gob.pe>. 

Acesso em: 16 de julho de 2013. 
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A regulamentação legal foi além das sentenças de mérito, trazendo importante 

previsão da necessidade de cumprimento imediato das medidas provisórias concedidas pela 

Corte Interamericana. Dessa forma, o juiz Especializado ou Misto ordenará sua execução 

dentro do prazo de 24 horas após o recebimento da comunicação (art. 2º, e, da Lei nº 27.775). 

 

4.2.5 Brasil 

 

Alguns doutrinadores entendem necessária a adoção de legislação interna para 

garantir a plena eficácia das decisões expedidas por órgãos de proteção aos direitos humanos. 

Nesse sentido, Flávia Piovesan aponta como uma das propostas para o 

aprimoramento do Sistema Interamericano,  

 

a adoção pelos Estados de legislação interna relativa à implementação das decisões 

internacionais em matéria de direitos humanos. [Pois] [a] justicialização do sistema 

interamericano requer, necessariamente, a observância e o cumprimento das 

decisões internacionais no âmbito interno. Os Estados devem garantir o 

cumprimento das decisões, sendo inadmissível sua indiferença, omissão e silêncio. 

As decisões internacionais em matéria de direitos humanos devem produzir efeitos 
jurídicos imediatos e obrigatórios no âmbito do ordenamento jurídico interno, 

cabendo aos Estados sua fiel execução e cumprimento, em conformidade com o 

princípio da boa-fé, que orienta a ordem internacional. A efetividade da proteção 

internacional dos direitos humanos está absolutamente condicionada ao 

aperfeiçoamento das medidas nacionais de implementação224. 

 

Outros entendem que 

 

No Brasil, [...] as enabling legislations sejam dispensáveis, pois bastaria vontade 

política e tomada de consciência das autoridades, uma vez que a legislação nacional 

é farta de recursos disponíveis e adaptáveis às necessidades de execução das 

sentenças da Corte Interamericana225/226. 

  

Preferimos adotar uma posição intermediária em relação a esse ponto, tendo em 

vista que, apesar de considerarmos que nem sempre é imprescindível produzir “uma lei 

                                                
224 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 116-117. 
225 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte 

Interamericana e a Implementação das suas Sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008. p. 187. 
226

 No mesmo sentido, a posição de Erika Meaoka: “Entende-se que a utilização dos mecanismos já existentes é 

compatível, desde que feita uma interpretação conforme as exigências da proteção internacional dos direitos 

humanos. De modo que, a regulamentação do procedimento judicial de execução não é propriamente necessária 
em vista da possibilidade de socorrer-se da legislação interna pré-existente”. (O acesso à Justiça e os desafios à 

implementação das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2009. Dissertação (Mestrado 

em Direito Negocial). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009. p. 183). 
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destinada a facilitar a execução das decisões do Sistema Interamericano”, a sua adoção “pode 

ser fundamental para dar coerência, agilidade e efetividade à proteção internacional na esfera 

nacional ou local”
227

. 

Dessa forma, passamos a analisar o projeto de lei atualmente em tramitação no 

Brasil sobre o tema. 

Em 2004, o Deputado José Eduardo Cardozo apresentou, perante a Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei (PL) nº 4667/2004
228

, versando sobre “os efeitos jurídicos das 

decisões dos Organismos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos”. 

Conforme a redação original, as decisões desses organismos produziriam “efeitos 

jurídicos imediatos no âmbito do ordenamento interno brasileiro” (art. 1º do PL original
229

). 

Nesse ponto, o projeto de lei já cumpre o papel mais importante das enabling 

legislations: deixar claro que as decisões dos organismos internacionais de proteção aos 

direitos humanos são de cumprimento imediato e obrigatório na ordem jurídica nacional. 

Tal disposição legal deveria ser desnecessária no Brasil, tendo em vista que, 

conforme analisado mais acima, a Constituição Federal de 1988 já traz elementos suficientes 

para comprovar esse reconhecimento do caráter cogente dessas decisões. 

Outra questão a ser analisada diz respeito a que órgãos estariam incluídos no 

conceito legal de Organismos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos, se 

apenas aqueles que detivessem poderes tipicamente jurisdicionais, como a Corte 

Interamericana ou os demais órgãos de proteção, capazes de apurar violações de direitos 

humanos e expedir recomendações, como a Comissão Interamericana. O texto atualmente em 

trâmite no Senado Federal se refere a organismos “cuja competência for reconhecida pelo 

Estado brasileiro” (art. 1º do PL em trâmite no Senado). 

Diante desse texto, estariam incluídos todos os organismos criados por tratados 

ratificados pelo Brasil, incluindo não apenas aqueles pertencentes ao Sistema Interamericano, 

mas também ao Sistema Global, gerido pela ONU, como a Comissão de Direitos Humanos do 

Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher e o Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. 

                                                
227 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 11-12. 
228

 Esse não é o primeiro projeto sobre o tema a tramitar na Câmara dos Deputados. Em 2000, o Deputado 

Federal Marcos Rolim apresentou o Projeto de Lei nº 3214/2000, que chegou a ter parecer favorável da 

Comissão de Constituição e Justiça, mas foi arquivado por não ter sido apreciado antes do fim daquela 
legislatura. 
229 O Projeto de Lei originalmente apresentado passou por modificações ao longo do processo legislativo. 

Quando tratarmos do projeto original, emendas ou substitutivos, faremos referência expressa. 



78 

 

Assim, as decisões da Comissão Interamericana e de outros órgãos não 

jurisdicionais ganhariam força no Brasil, pois teriam que ser imediatamente cumpridas. 

Jo M. Pasqualucci
230, 231

 alerta, todavia, que, a despeito de as recomendações da 

CIDH deverem ser observadas, a Corte IDH já esposou o entendimento de que o seu 

cumprimento não é obrigatório, não ensejando o seu desrespeito uma violação adicional à 

Convenção. 

Dessa forma, se aprovada, a lei demonstraria uma maior adequação do Estado 

brasileiro à proteção internacional dos direitos humanos. Todavia, considerando que essa 

medida iria além do que a própria Corte Interamericana impõe aos Estados atualmente, além 

da possibilidade de a questão continuar a ser discutida nessa esfera superior, existe uma 

grande possibilidade que o artigo seja vetado pela Presidência da República. 

O projeto original previa que as decisões de caráter indenizatório seriam títulos 

executivos judiciais sujeitos “à execução direta contra a Fazenda Pública Federal” (art. 2º do 

PL original), devendo respeitar “os parâmetros estabelecidos pelos organismos 

internacionais” (art. 2º, § 1º, do PL original). 

Essa previsão não seria uma novidade para a efetividade das sentenças 

internacionais, tendo em vista que já está presente no art. 68.2 da CADH, que também faz 

parte do ordenamento interno, considerando a incorporação desse tratado. 

Além disso, por uma medida de justiça e para evitar o enriquecimento sem causa, 

os tribunais pátrios obviamente devem respeitar os parâmetros internacionalmente 

estabelecidos para a indenização, não realizando aumentos ou diminuições indevidas. 

A única inovação era apresentada no § 2º do art. 2º do projeto original, onde se 

previa que “o crédito terá, para todos os efeitos legais, natureza alimentícia”, o que incluiria 

esses valores no regime especial de precatórios prioritários. 

Além disso, o projeto de lei original dispunha que “[s]erá cabível ação regressiva 

da União contra as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, responsáveis direta ou 

indiretamente pelos atos ilícitos que ensejaram a decisão de caráter indenizatório” (art. 3º do 

projeto original). 

Salientamos que o direito de regresso contra os agentes públicos já possui 

previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, mas poderia ser igualmente 

                                                
230 PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 343. 
231 Apesar desse posicionamento, a Corte Interamericana afirmou que as recomendações da Comissão devem ser 

“cumpridas de boa-fé”. Veja Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Sentença de 17 de setembro de 1997. 

Série C, Nº 33. §§ 79, 80 e 81. Cf. também CADH, art. 49. 
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aplicado contra os particulares, caso estes tenham contribuído para a violação, o que pode 

desestimular futuras violações a direitos humanos. 

Deve se evitar, contudo, que esse dispositivo represente uma responsabilidade 

objetiva, tendo em vista que se deve verificar se o agente agiu com dolo ou culpa no seu ato, 

tendo em vista que não podemos confundir a responsabilidade estatal com a responsabilidade 

do indivíduo por violações de direitos humanos. 

Assim, apesar de representar um importante passo legislativo, o projeto de lei 

original não traz grandes inovações à execução das sentenças da Corte Interamericana, tendo, 

outrossim, as condenações de caráter não pecuniário ficado sem previsão de forma de 

execução, revelando que a legislação inicialmente proposta era uma medida ainda pouco 

eficaz para alcançar seus objetivos. 

Considerando essa questão, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados foi aprovado um substitutivo que, segundo o Relator, foi resultado de 

“debates e discussões na comunidade jurídica ligada aos direitos humanos”.  

O Centro pela Justiça e Direito Internacional (Cejil) aponta esse debate como 

altamente recomendável, permitindo ao legislativo contar com “informações e critérios para a 

tomada de decisões enriquecidos pelas reflexões e experiências de diversos setores para a 

efetiva articulação entre a tutela nacional e internacional dos direitos humanos”
232

. 

De fato, o substitutivo apresentado era um texto mais rico que o original, tendo 

em vista que incluía: prazo máximo de sessenta dias para pagamento da indenização 

pecuniária assegurada (art. 2º, § 1º, do Substitutivo); criava órgão para acompanhar a 

implementação das decisões e recomendações dos organismos internacionais, “composto por 

representação interministerial e da sociedade civil” (art. 4º do Substitutivo); previa 

procedimento de fornecimento de informações quanto às obrigações de fazer e investigar 

(arts. 5º e 6º do Substitutivo); e assegurava o cumprimento, em 24 (vinte e quatro) horas, das 

medidas cautelares emitidas pela CIDH e das medida provisórias emitidas pela CtIDH (art. 7º 

do Substitutivo). 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com base no Parecer 

do Deputado Nilson Mourão, em 08 de outubro de 2007, aprovou o projeto recebido da 

Comissão anterior, entendendo que não afetava a soberania nacional e rejeitando emenda do 

Deputado Laerte Bessa, que pretendia desnaturar o projeto existente. 

                                                
232 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 21. 



80 

 

Segundo essa emenda, seriam executáveis apenas as decisões que “não 

afeta[ssem] direito individual ou coletivo”, além de submeter a execução das indenizações 

pecuniárias a prévio contraditório e ampla defesa. Não percebeu o Deputado que o 

contraditório e ampla defesa, ao menos contra o Estado brasileiro, já ocorreram dentro do 

longo processo internacional. 

Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 

voltou praticamente aos seus termos iniciais, havendo, ainda, a supressão da previsão do 

caráter alimentar do crédito concedido e a União passou a ser responsável apenas 

supletivamente pela indenização de atos causados por agentes dos demais entes federativos. 

Portanto, todo o trabalho realizado pela Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados foi perdido, pois foi enviado ao Senado Federal o projeto 

aprovado pela CCJ da Câmara. 

Mesmo com essa mudança, o projeto aguarda a designação de relator na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal desde 14/01/2011
233

, 

demonstrando a total falta de vontade política na sua aprovação. 

Após a análise acima realizada, podemos afirmar que a legislação de 

implementação das decisões internacionais tem a função de esclarecer certos pontos básicos, 

como os apontados por estudo realizado pelo CEJIL: 

 

a) a falta de clareza sobre a obrigatoriedade e efeito direto da Convenção Americana 

[...] e das decisões dos órgãos de supervisão do Sistema; 
b) a ausência de entes ou órgãos estatais multisetoriais encarregados de coordenar ou 

facilitar a execução das decisões da CIDH e da Corte Interamericana; 

c) a carência de procedimentos e definição de competências para a execução de 

decisões que requeiram dispor do erário público ou outras medidas de reparação; 

d) a existência de disposições legais que dificultam a execução das decisões do 

Sistema Interamericano, com uma especial ênfase na área do direito penal e 

processual penal na medida que a interpretação de certos institutos fundamentais 

obstaculiza a investigação, processamento e sanção dos perpetradores de violações 

aos direitos humanos234. 

 

Dessa forma, podemos observar que o substitutivo ao projeto de lei original, tal 

qual aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, 

resultaria na legislação mais completa e efetiva sobre o tema, pois abarcava quase todos os 

aspectos acima apontados. 

                                                
233 Segundo despacho da Presidência do Senado Federal, o projeto ainda deverá ser apreciado pelas Comissões 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
234 KRSTICEVIC, Viviana. Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Aportes para los procesos legislativos. Buenos Aires: CEJIL, 2009. p. 19. 
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4.3 Execução judicial no ordenamento interno das decisões internacionais 

 

Inicialmente, destacamos que a execução judicial das determinações originadas da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos ou de outro órgão responsável pela proteção 

internacional desses direitos deve ser considerada medida excepcional, tendo em vista que, 

como já tratado acima, o cumprimento das suas determinações é obrigatório e deve ocorrer de 

forma imediata. 

Nesse sentido, nos filiamos ao defendido por Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho, 

considerando que  

 
[...] o papel do Poder Judiciário na fase de implementação de sentenças da Corte 

Interamericana é de servir como instância asseguradora dos direitos das vítimas em 

âmbito doméstico [...] em caso de inércia ou demora injustificada por parte dos 

Poderes Executivo e Legislativo [...] para executar as determinações da Corte235. 

 

Além disso, impor como prática corriqueira a execução judicial das sentenças da 

Corte IDH traria um efeito negativo para a observância das suas determinações, que estariam 

passando, mesmo que de forma indireta, por uma espécie de chancela do Poder Judiciário 

local. 

Outros problemas que envolvem a execução interna das sentenças da CtIDH 

seriam a possibilidade de os juízes interpretá-las erroneamente, indevidamente limitarem o 

seu alcance ou entenderem que o Estado teria cumprido os termos da decisão quando, em 

verdade, ainda faltariam certos elementos para o cumprimento.  

Dessa forma, deve ficar claro que a supervisão das sentenças do Sistema 

Interamericano cabe à Corte IDH apenas, que, como tratado alhures, publica resoluções 

informando se persiste ou não o descumprimento das suas determinações e encerra o caso 

quando assim entende devido. 

Quanto à competência para julgar o caso, deve seguir o mesmo raciocínio acima 

desenvolvido quanto à execução das indenizações pecuniárias, ou seja, será competente a 

Justiça Federal, mesmo se a autoridade competente para executar determinado ato seja 

estadual, distrital ou municipal, tendo em vista que sempre está presente um interesse da 

União em ver cumpridas as determinações dos organismos internacionais. 

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

Interamericana e a Implementação das suas Sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008. p. 172. 
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Uma questão que se impõe neste momento é a necessidade (ou não) de submissão 

das sentenças da Corte Interamericana ao procedimento de homologação de sentença 

estrangeira, previsto no art. 105, I, i, da CF/88
236

; art. 17 da Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42)
237

; e arts. 483 e 484 do Código de Processo 

Civil
238

. 

A doutrina analisada é unânime em afirmar que as sentenças dos organismos 

internacionais não se submetem a esse procedimento, tendo em vista que 

 

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-partes239, 240. 

 

Outro fundamento para a dispensa de homologação refere-se ao objetivo deste ato. 

Considerando que a homologação de sentenças estrangeiras destina-se a verificar a adequação 

do direito alienígena com a ordem pública nacional, ela não se impõe para as sentenças 

internacionais, pois a norma aplicável, o tratado internacional, já foi incorporado ao direito 

nacional, após verificação realizada pelos poderes Executivo e Legislativo, “não sendo 

necessária nova verificação de sua consonância com as regras jurídicas do país”
241

. 

Além disso, seria contra o espírito da Convenção Americana submeter a 

legitimidade das decisões da CtIDH a um tribunal local, tendo em vista que, mesmo que 

                                                
236 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; 
237 Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 

eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 
238 Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de 

homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 484. A execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos da homologação e obedecerá às regras 
estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma natureza. 
239 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 6. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: RT, 2012. p. 911. 
240 Mesmo autores que analisaram outros sistemas jurídicos, onde existe procedimento semelhante, também se 

manifestaram contra a imposição desse procedimento de homologação às sentenças da Corte Interamericana, 

como Carlos M. Ayala Corao que entende que “[...] las sentencias de la Corte Interamericana como sentencias 

emanadas de un tribunal internacional o transnacional, son de obligatorio cumplimiento por los Estados parte y 

se deben ejecutar directamente por y en el Estado concernido, evidentemente sin que haga falta para ello ningún 

procedimento de pase en el derecho interno o exequatur. En este sentido la Convención Americana es muy clara 

ya que incluso establece expresamente, que la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se 

podrá ejecutar em el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra 

el Estado”. (La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios 

Constitucionales, Santiago, ano 5, n. 1, Universidad de Talca, p. 127-201, 2007, p. 130). 
241 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte 

Interamericana e a Implementação das suas Sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008. p. 91. 
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existam impedimentos constitucionais, a CtIDH poderá condenar o Estado por violações de 

direitos humanos e determinar a mudança da legislação interna. 

Por inexistir regulamentação em relação a esse tipo de execução, deverão ser 

adotados, por analogia, os dispositivos gerais que regulam as execuções de títulos executivos 

judiciais
242

.  

Assim, por exemplo, seria aplicável o art. 461 do Código de Processo Civil para 

as obrigações de fazer, com a possibilidade de utilizar todas as medidas legais previstas para 

constranger o executado a cumprir a obrigação, como a concessão de liminar, imposição de 

astreintes e concessão de certas medidas cautelares
243

.  

Os legitimados seriam os beneficiários das medidas, que, usualmente, são as 

vítimas do processo internacional ou seus parentes próximos, além dos peticionários e, 

segundo algumas vozes na doutrina, o Ministério Público
244

. 

A execução nacional pode, a princípio, versar sobre qualquer tema referente a um 

ato do Poder Executivo, como a realização de um ato público de homenagem às vítimas, uma 

medida de reparação simbólica. 

Algumas questões, contudo, apesar de serem da alçada do Poder Executivo, 

podem ser de complicada implementação pelo Poder Judiciário, sendo importante lembrar que  

 
[...] o posicionamento do direito interno é incerto sobre a atuação do Poder 

Judiciário na imposição judicial dessas políticas. Por isso, é preciso buscar um 

consenso sobre os limites e possibilidades, e dotar o judiciário interno de reais 

possibilidades de impor essas medidas, pois inúmeras são as determinações da Corte 

Interamericana nesse sentido245. 

 

O Poder Judiciário também poderá contribuir para contornar a demora do Poder 

Legislativo na modificação ou revogação de leis. Seus membros, à luz da decisão da Corte 

Interamericana, poderão adotar uma interpretação que afasta a aplicação de determinado 

instrumento legal impugnado internacional ou “poderia ser acionado para que a legislação 

                                                
242 “Caso o Estado não cumpra sponte sua a sentença da Corte, cabe à vítima ou ao Ministério Público Federal 

(com fundamento no art. 109, inc. 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.” (MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de 

Direito Internacional Público. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 914-915). 
243

 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. op. cit. p. 175. 
244 Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho (op. cit. p. 173) defende que o Ministério Público seria legitimado, 

consoante a sua missão de defesa dos direitos fundamentais do cidadão, prevista no art. 127 da CF/88.  
245 MAEOKA, Erika. O acesso à Justiça e os desafios à implementação das sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade 

Estadual de Londrina, Londrina, 2009. p. 181. 
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fosse interpretada de acordo com os preceitos do ordenamento internacional, sanando o vício 

anterior da norma jurídica antes de sua revogação e preservando a eficácia da sentença”
246

. 

 

4.4 Órgãos nacionais responsáveis pela implementação de decisões de organismos 

internacionais 

 

Importante abrir um parêntesis para descrever de que forma estão estruturados os 

órgãos responsáveis pela defesa internacional do Estado brasileiro e implementação das 

decisões dos órgãos internacionais de direitos humanos, fator relevante para se verificar de 

que forma essas decisões podem ser melhor efetivadas. 

Em 2002, fora estruturada a Comissão de Tutela dos Direitos Humanos, ainda no 

âmbito do Ministério da Justiça, subordinado à Secretaria de Direitos Humanos, a quem 

competia:  

 
I - acompanhar a negociação entre os entes federados envolvidos e os peticionários 

de soluções amistosas para casos em exame pelos órgãos do sistema interamericano 

de promoção e proteção dos direitos humanos; 

II - promover, fiscalizar e adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento 

da Convenção Interamericana de Direitos Humanos; 

III - acompanhar a defesa da República Federativa do Brasil nos casos de violação 

de direitos humanos submetidos à apreciação da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos; 

IV - gerir as dotações orçamentárias alocadas anualmente pelo Tesouro Nacional 

com vistas à implementação deste Decreto; e 

V - realizar a interlocução com órgãos dos entes federados e, por intermédio do 
Ministério das Relações Exteriores, com os órgãos do sistema interamericano de 

promoção e proteção dos direitos humanos [...]
247

. 

 

Integravam essa Comissão representantes do Ministério das Relações Exteriores, 

Procuradoria-Geral da União, Defensoria Pública da União e Ministério da Justiça
248

, 

representando um órgão de alto nível ministerial responsável pela coordenação de esforços no 

cumprimento das decisões da Corte Interamericana, tal como existentes em outros Estados 

membros da OEA. 

Atualmente, essa Comissão não está mais em funcionamento, passando a ser 

responsáveis pelo cumprimento das sentenças da Corte IDH a Secretaria de Direitos Humanos 

                                                
246 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos: A Corte 
Interamericana e a Implementação das suas Sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008. p. 165. 
247 Art. 2º do Decreto nº 4.433, de 18 de outubro de 2002. 
248 Art. 3º do Decreto. 
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da Presidência da República (SEDH), o Ministério das Relações Exteriores e a Advocacia 

Geral da União (AGU). 

A Secretaria de Direitos Humanos foi desvinculada do Ministério da Justiça e 

alçada ao status de ministério em 2003, e, segundo o Decreto nº 7.256/2010, deve 

“encaminhar ao Presidente da República propostas de atos necessários para o cumprimento de 

decisões de organismos internacionais motivadas por violação dos direitos humanos, assim 

como realizar eventual pagamento de valores decorrentes”
249

. 

O Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, nos termos do Decreto nº 

7.304, de 22 de setembro de 2010, representa o Estado brasileiro perante os órgãos de direitos 

humanos da OEA, coordenando a participação do governo e propondo diretrizes de política 

exterior. 

A assessoria jurídica ao governo brasileiro nos casos que envolvem a possível 

violação de direitos humanos previstos em convenções internacionais cabe ao Departamento 

Internacional (DPI), setor vinculado à Procuradoria-Geral da União (PGU), órgão da 

Advocacia Geral da União (AGU)
250

. 

Dessa forma, ao DPI compete coordenar e realizar a representação e defesa 

judicial e extrajudicial da União em órgãos judiciários brasileiros em casos que envolvam a 

aplicação de tratados internacionais
251, 252

. 

Considerando que a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos foi aceita pelo Brasil em 1998, a instituição de setor responsável pela sua defesa 

perante esse órgão apenas em 2002 demonstra um atraso no atendimento e falta de 

coordenação na defesa dos direitos humanos, revelando como o tema vem ganhando 

importância na estrutura política e institucional brasileira apenas em momento mais recente. 

Recentemente, foram criados, dentro da estrutura do DPI, dois núcleos de 

Controvérsias, responsáveis, em síntese, por assessorar o Diretor do Departamento e 

representar a União nas ações que envolvam assuntos internacionais, bem como analisar a 

viabilidade jurídica de acordos, conforme definido na Ordem de Serviço nº 02, de 19 de 

março de 2013, do Diretor do DPI. 

                                                
249 Art. 1º, parágrafo único, inc. VI do Anexo I do Decreto nº 7.256, de 4 de agosto de 2010. 
250 Estrutura instituída pelo Ato Regimental nº 5, de 19 de junho de 2002, do Advogado-Geral da União. 
251

 Art. 27 do Decreto nº 7.392, de 13 dezembro de 2010. 
252 Em cada uma das unidades da Procuradoria-Geral da União são designados dois advogados para funcionarem 

como Pontos Focais para Assuntos Internacionais (PFAIs), a quem compete, especialmente, a “obtenção de 
subsídios perante órgãos municipais, estaduais e federais no estado de sua atuação para a formulação da defesa 

do Brasil em órgãos internacionais de solução de controvérsias e tribunais estrangeiros” (art. 2º, VI, da Portaria 

nº 03, de 03 de novembro de 2011, da PGU). 
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Importante previsão existente nessa ordem é a competência conferida ao Núcleo 

de Controvérsias no Exterior (NEXT) para “analisar e definir, em conjunto com os órgãos de 

governo competentes, parâmetros de execução judicial no Brasil das decisões proferidas em 

foros estrangeiros e órgãos internacionais de solução de controvérsias”
253

. 

Esse dispositivo demonstra o reconhecimento, pelo governo brasileiro, da 

possibilidade de execução interna das decisões proferidas em órgãos internacionais, entre eles 

os responsáveis pela defesa dos direitos humanos. Além disso, imputa essa responsabilidade 

ao órgão de assessoramento jurídico da União, correspondente com os deveres do Poder 

Executivo federal de representação internacional da República. 

Dessa forma, a ação proposta no item 4.3, além das vítimas, poderá ser 

apresentada pela representação jurídica do governo federal. Espera-se que critérios técnicos e 

jurídicos sejam determinantes para a decisão de propor esse tipo de ação, afastando assim 

ingerências políticas indevidas sobre a execução das sentenças da Corte Interamericana. 

 

4.5 Incidente de deslocamento de competência após decisão da Corte 

 

O instituto do incidente de deslocamento de competência (IDC) surgiu na 

Constituição Federal de 1988, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, a chamada 

reforma do Poder Judiciário. 

Tem origem no primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), 

disposto no eixo "Luta contra a impunidade", que previa que uma das medidas a curto prazo 

seria:  

 

Atribuir à Justiça Federal a competência para julgar (a) os crimes praticados em 

detrimento de bens ou interesses sob a tutela de órgão federal de proteção a direitos 
humanos (b) as causas civis ou criminais nas quais o referido órgão ou o Procurador-

Geral da República manifeste interesse254. 

 

Decorrência desse ponto do Programa foi a apresentação, pelo Poder Executivo, 

da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 368/96, que visava implementar exatamente 

o texto acima transcrito. 

                                                
253 Art. 3º, VIII, da Ordem de Serviço nº 02, de 19 de março de 2013, do Diretor do Departamento Internacional 

da Procuradoria-Geral da União. 
254 Anexo do Decreto nº 1.094, de 13 de maio de 1996. 
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A segunda edição do PNDH veiculou intenção menos pretensiosa
255

, que, após 

debate parlamentar na tramitação da PEC nº 29/2000 (Senado), foi aprovado com a seguinte 

redação: 

 

Constituição Federal de 1988 

Art. 109 .......... 

.......... 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 

de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 
suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou 

processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça 

Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

O primeiro incidente de deslocamento de competência a ser julgado foi o referente 

ao assassinato da irmã Dorothy Stang, ocorrido no interior do Pará, em 12 de fevereiro de 

2005. A vítima realizava um trabalho internacionalmente reconhecido de “defesa 

intransigente dos direitos dos colonos envolvidos em conflitos com grileiros de terras”
256

. 

Considerando que, na época da apresentação desse incidente pelo Procurador-

Geral da República, não existia (e ainda não existe) lei regulamentando o seu procedimento 

perante o Superior Tribunal de Justiça
257

, o ministro designado como relator para o caso 

solicitou que o juízo suscitado apresentasse informações, no prazo de 10 (dez) dias, em 

analogia ao procedimento utilizado para os casos de desaforamento dos crimes de 

competência do Tribunal do Júri, pela semelhança entre os institutos
258

. 

Dessa forma, foram apresentadas informações pelo presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará e, espontaneamente, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do 

Pará. Considerando que, no curso do incidente, fora apresentada denúncia pelo Ministério 

Público, os réus também foram intimados para manifestarem-se sobre o pedido da 

Procuradoria-Geral da República
259

. 

O incidente foi julgado improcedente, por unanimidade, porque a denúncia foi 

apresentada em 07/03/2005, menos de um mês após o assassinato de Doroty Stang, prazo 

                                                
255 Item 40, c), do Anexo do Decreto nº 4.229, de 13 de maio de 2002. 
256 STJ, IDC 1, Acórdão, p. 3, relatório do MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, terceira seção,  publicado 

no DJ de 10/10/2005. 
257 O único instrumento normativo regulamentador da questão é a Resolução nº 6, de 16 de fevereiro de 2005, da 

Presidência do STJ, que, de forma lacônica, institui a classe processual “Incidente de Deslocamento de 

Competência – IDC”, delega o seu julgamento à Terceira Seção do Tribunal e deixa sobrestada a cobrança de 

custas processuais, enquanto não for deliberado em contrário. Dessa forma, como se percebe na análise dos 

incidentes apresentados, o seu procedimento foi construído pela ação judicial dos ministros do STJ. 
258 Cf. Despacho no IDC nº 1, Ministro Relator Arnaldo Esteves Lima, publicado no DJ de 09/03/2005. 
259  STJ, IDC 1, Acórdão, p. 3-4, relatório do MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, terceira seção,  

publicado no DJ de 10/10/2005. 



88 

 

bastante célere para esse tipo de crime. Além disso, o ministro relator entendeu que não havia 

demonstração de falta de estrutura ou de confiança nas autoridades responsáveis pela 

investigação, persecução e julgamento do crime em questão
260

. 

Essa celeridade certamente não teria sido observada se o caso não tivesse uma 

grande repercussão na mídia, inclusive internacional; não envolvesse o assassinato de uma 

estrangeira; e se o IDC não tivesse sido apresentado. 

Para comprovar essa constatação, apontamos para o fato de que “o juiz antes 

referido [responsável pelo processamento e julgamento da ação penal] se deslocou da 

comarca e interrogou os denunciados no próprio presídio”
261

, localizado a centenas de 

quilômetros da comarca de julgamento, fato pouco comum nas investigações criminais e que 

ocorreu, certamente, apenas pelos motivos acima listados
262

. 

Apesar de IDC nº 1 não ter sido acolhido pelo STJ, ele serviu de incentivo para as 

autoridades estaduais, que empreenderam maiores esforços na investigação e persecução 

criminal, tendo em vista a repercussão que o incidente criou sobre o caso. 

Outra relevância da apresentação do primeiro IDC pelo então Procurador-Geral da 

República, Cláudio Fonteles, foi a definição das suas bases jurídicas iniciais e a confirmação, 

pelo STJ, da sua constitucionalidade
263

, viabilidade e importância para a defesa dos direitos 

humanos. 

Dessa forma, o ministro Arnaldo Esteves Lima estabeleceu os três requisitos 

cumulativos para o deferimento do incidente de deslocamento de competência, como 

consignado em seu voto: 

 

Em síntese. Além dos dois requisitos prescritos no § 5º do art. 109 da CF, quais 

sejam, (a) grave violação a direitos humanos e (b) assegurar o cumprimento, pelo 

Brasil, de obrigações decorrentes de tratados internacionais, é necessário, ainda, a 

presença de terceiro requisito, (c) a incapacidade oriunda de inércia, negligência, 

                                                
260 O ministro relator também ressaltou que, desde o início das investigações, a Polícia Federal participou das 

investigações, autorizada pelo art. 1º, III, da, Lei nº 10.446, de 08 de maio de 2002, resultado da conversão da 

Medida Provisória nº 27, de 24 de fevereiro de 2002, que dispõe que é permitida a sua presenças nas 

investigações, sem afastar a competência das polícias estaduais, nos casos de crimes relativos “à violação a 

direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados 

internacionais de que seja parte”. 
261 Cf. Despacho no IDC nº 1, Ministro Relator Arnaldo Esteves Lima, publicado no DJ de 09/03/2005. p. 13. 
262 A título de comparação, pode se verificar o tratamento dado ao caso Ximenes Lopes na justiça brasileira, que 

é uma demonstração muito mais real do que realmente ocorre nas investigações criminais de homicídio. 
263

 Apesar do pronunciamento favorável do STJ à constitucionalidade do incidente de deslocamento de 

competência, a questão está pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal, no bojo das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.493 e 3.486. “Na visão de seus críticos, a federalização das graves violações de 
direitos humanos gera amesquinhamento do pacto federativo, em detrimento do Poder Judiciário Estadual e 

ainda violação do princípio do juiz natural e do devido processo legal”. RAMOS, André de Carvalho. Teoria 

Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 259. 
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falta de vontade política, de condições pessoais, materiais etc.) de o Estado-membro, 

por suas instituições e autoridades, levar a cabo, em toda a sua extensão, a 

persecução penal. 

 

O segundo IDC a ser julgado referiu-se ao assassinato do advogado e vereador 

pernambucano Manoel Bezerra de Mattos Neto, em 24 de janeiro de 2009, no Município de 

Pitimbu/PB, depois de sofrer diversas ameaças, provavelmente, por ter investigado a atuação 

de grupos de extermínio que agiriam na impunidade há mais de dez anos no encontro entre os 

Estados da Paraíba e Pernambuco, com a possível participação de particulares e policiais civis 

e militares, e agentes penitenciários
264

. 

O pedido apresentado pelo então Procurador-Geral da República, Antonio 

Fernando Sousa, incluiu também o pedido de deslocamento dos inquéritos policiais, inclusive 

os arquivados e ações penais instaurados para investigar o grupo de extermínio acima 

mencionado, tendo em vista que “[n]oticiou-se a existência de cerca de duzentos homicídios, 

com características de execução sumária por ação desses grupos”
265

. 

Importante notar que a vítima era beneficiária de medidas cautelares da Comissão 

Interamericana desde o ano de 2002, tendo em vista que sofria ameaças por investigar os 

grupos de extermínio acima mencionados
266

.  

Outro fato interessante foi a admissão das organizações não governamentais 

DIGNITATIS - Assessoria Técnica Popular e Justiça Global como amici curiae neste caso, 

justificada pela sua influência na questão no trâmite perante o Sistema Interamericano
267

. 

Após quase um ano e meio de tramitação, o IDC nº 2 foi deferido parcialmente, 

havendo a determinação para o deslocamento de competência para a Justiça Federal da ação 

penal que investigava a morte do senhor Manoel Bezerra de Mattos Neto, “bem como da 

investigação de fatos diretamente relacionados ao crime em tela”
268

. 

Os fatores que influenciaram a decisão favorável do STJ foram o fato de a vítima 

ser beneficiária de medida cautelar concedida pelas CIDH, o reconhecimento da ineficiência 

estatal em reprimir os grupos de extermínio existentes na região, a constatação que os 

membros locais da Justiça e do Ministério Público, bem como testemunhas estavam sujeitos a 

ameaças dos perigosos grupos que atuam na região, apoio recebido de diversas instituições, 

                                                
264 STJ, IDC 2/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 

22/11/2010 p. 5. 
265 Ibid. p. 5 
266 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Medida cautelar nº 351-02. 
267 STJ, IDC 2, Despacho da Min. Relatora Laurita Vaz, publicado no DJe de 17/08/2010. 
268 STJ, IDC 2/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 

22/11/2010. p. 52. 



90 

 

como a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Ordem dos Advogados do Brasil, 

Ministério da Justiça e Câmara dos Deputados e a aceitação do deslocamento por partes da 

maioria das autoridades estaduais envolvidas no caso (diferente do que ocorreu no caso 

Dorothy). 

Importante ressaltar que o pedido de deslocamento referente aos demais casos 

ocorridos na região foi negado, por entender a Ministra relatora que “se mostra insuscetível de 

acolhimento o pedido irrestrito e genérico de transferência de investigação de fatos 

indeterminados”
269

. 

O último incidente apresentado ainda está pendente de julgamento, estando 

relacionado com a violência policial e atuação de grupos de extermínio no Estado de Goiás, 

desde o ano de 2000, que, em sua maioria, envolvem policiais militares, fato aliado à “inércia 

estatal seja para investigar, seja para julgar e punir os possíveis autores”
270

. 

A análise dos casos acima e a pouquíssima quantidade de incidentes apresentados 

demonstra que o instituto em estudo ainda está tendo suas bases doutrinárias delineadas. 

Ainda são necessários maiores estudos para se verificar a real efetividade do IDC e de que 

forma as investigações criminais podem ser influenciadas pelo deslocamento de competência 

para a justiça federal. 

Desde já, fica evidente que a mera apresentação do incidente já é suficiente para 

aumentar o grau de atenção concedido a determinado caso, além de servir de incentivo para 

que as autoridades estatais atuem de forma mais efetiva, visando evitar o constrangimento que 

representa o afastamento de parte da sua competência, mesmo que apenas em um caso 

concreto. 

Uma das justificativas para a criação desse instituto está na responsabilidade 

internacional da União pelas violações de direitos humanos protegidos em instrumentos 

convencionais
271

 e pela impossibilidade de justificativa do descumprimento por conta da 

existência de competências internas dos entes federados
272

. 

Além disso, o incidente de deslocamento de competência foi criado para ser uma 

ferramenta que previna o questionamento da responsabilidade do estado brasileiro no âmbito 

internacional, evitando a impunidade. Todavia, caso já haja procedimento em trâmite 

internacionalmente, o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República, único 

                                                
269 Ibid. p. 51. 
270 STJ, IDC 3, Despacho do Min. Relator Jorge Mussi, publicado no DJe de 20/05/2013. 
271 Cf. a cláusula federal presente no artigo 28 da CADH. 
272 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 255. 
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legitimado, ganha bastante força, como ocorreu no caso do IDC nº 2, acima analisado.  

A legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República faz com que ele seja 

o responsável por decidir sobre a conveniência de propor o IDC, tornando a sua 

implementação limitada, tendo em vista que questões políticas podem se sobrepor ao juízo 

técnico que deve acompanhar a sua atuação. 

De qualquer forma, qualquer cidadão ou instituição pode representar ao 

Procurador-Geral da República, solicitando que determinado caso seja deslocado para a 

Justiça Federal. A partir dessa representação, um procedimento interno é instaurado e, pelo 

dever de motivação que acompanha os atos dos agentes públicos, o arquivamento deve ser 

fundamentado. 

Nessa esteira, recentemente, o Procurador-Geral da República delegou a três 

Procuradores Regionais da República da 3ª Região “a prática de atos instrutórios em 

procedimentos administrativos relacionados a incidentes de deslocamentos de competência, 

em auxílio ao [seu] Gabinete [...]”
273

. Esse ato demonstra uma salutar preocupação com os 

pedidos de instauração de IDC recebidos e a cautela de realizar uma instrução prévia antes do 

seu deferimento ou arquivamento. 

Acreditamos que esse arquivamento seria irrecorrível, seja na esfera 

administrativa (pela falta de órgão superior ao Procurador-Geral da República capaz de 

revisar seus atos de atribuição exclusiva), seja na judicial, considerando que o incidente de 

deslocamento de competência envolve uma discricionariedade regrada na apreciação dos seus 

requisitos. 

Assim, deve se verificar se a medida, além de cabível, segundo os critérios acima 

expostos, também seria eficaz para evitar a impunidade e permitir que as investigações ou o 

andamento do processo penal ocorram de forma eficiente. 

Outra importante contribuição da IDC para a defesa dos direitos humanos é o fato 

de que o seu deferimento representa, ao menos a princípio, o reconhecimento judicial da 

inação dos órgãos responsáveis pela investigação e/ou persecução criminal, questão que pode 

ser utilizada de forma favorável pelos peticionários em processo internacional. 

Por fim, ressaltamos que o incidente de deslocamento de competência vem sendo 

utilizado pelo Estado brasileiro como uma exceção de não esgotamento de recursos internos 

apresentada perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

                                                
273 Cf. Portaria PGR nº 247, 248 e 249, de 03 de maio de 2013, publicadas no DOU nº 85, de 06 de maio de 

2013, Seção 2, p. 58. 
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Em relação a esse argumento, a CIDH já definiu que não é suficiente para impedir 

o processamento de casos perante o Sistema Interamericano: 

 

As considerações expostas levam à Comissão a determinar que, de acordo com o 

texto do artigo 109 da Emenda Constitucional Nº 45, o Procurador-Geral de Justiça 

“poderá” solicitar o deslocamento à Justiça Federal, de modo que ele tem tanto a 

faculdade como a discrecionalidade [sic] para determinar se o caso apresenta ou não 
os caracteres necessários para solicitar que a Justiça Federal assuma sua 

competência. Neste sentido, a Comissão já se pronunciou com relação a que, se em 

um processo existe uma faculdade para que ele ou os funcionários competentes 

instaurem uma ação judicial determinada e não o fazem, não se pode fazer recair as 

conseqüências negativas desta omissão sobre os peticionários. De modo particular, a 

Comissão entende que se o Procurador-Geral insta a federalização da investigação 

de acordo com o artigo 109.5 da Constituição, os peticionários deverão aguardar o 

resultado da mesma, a fim de cumprir o requisito do esgotamento dos recursos 

internos, a menos que se configurem algumas das exceções previstas no artigo 46.2 

da Convenção274. 

 

Assim, deve se impedir que o incidente de deslocamento de competência seja 

desvirtuado da função primordial de evitar a impunidade
275

 para torna-se uma mera forma de 

fugir de condenações internacionais. A competência exclusiva do Procurador-Geral da 

República, que, apesar de nomeado pelo Presidente da República, não é órgão a este 

subordinado, já auxilia na isenção dos critérios para a apresentação do incidente. 

 

4.6 O diálogo das cortes 

 

Como observado no item 3.4, quando o sistema jurídico nacional entra em tensão 

máxima com o Sistema Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, ocorre a denúncia 

da Convenção Americana, fato indesejável e inoportuno para a defesa dos direitos humanos. 

                                                
274 Comissão IDH, Petição nº 998-05, Relatório de Admissibilidade nº 41/07, Peticionário: Lazinho Brambilla da 

Silva, Estado: Brasil, Decisão de 23 de julho de 2007. § 62. 
275 Apesar do nosso posicionamento, segundo alguns autores, “[o] IDC tem por finalidade assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja 

signatário”. CUNHA, Rogério Sanches; CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. Incidente de 

Deslocamento de Competência (IDC - art. 109, § 5º, CF). CHAVES, Cristiano; MOREIRA ALVES, Leonardo 
Barreto; ROSENVALD, Nelson. Uma Análise Crítica. In: Temas atuais do Ministério Público: A atuação do 

Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 

718. 
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Para evitar conflitos, os juízos nacionais precisam começar a conhecer e aplicar as 

decisões da Corte Interamericana independente de provocação, realizando um diálogo das 

cortes, como propõe André de Carvalho Ramos
276

. 

A incorporação da jurisprudência da Corte Interamericana ao pensamento 

jurisdicional brasileiro seria essencial para a garantia de respeito à Convenção e, a longo 

prazo, de cumprimento de suas decisões. 

Do Poder Judiciário se espera maior cooperação com as determinações 

internacionais referentes aos direitos humanos, considerando sua missão de aplicação do 

direito para solucionar conflitos; a independência funcional de seus membros, que estão mais 

afastados de influências políticas do que os membros do demais poderes; a atividade 

eminentemente técnica desenvolvida pelos juízes na aplicação do direito;  

Além disso, uma vez incorporado ao direito brasileiro por meio da jurisprudência 

dos tribunais, o Direito Internacional dos Direitos Humanos irradiaria a sua força para os 

demais poderes responsáveis por cumprir as determinações internacionais, tendo em vista que, 

em último caso, poderiam ser facilmente demandados pelas vítimas insatisfeitas com a mora 

no cumprimento dessas decisões. Dessa forma, os administradores públicos perceberiam que 

seria inútil tentar descumprir as condenações impostas pelo Sistema Interamericano. 

Esclarecemos que não defendemos o afastamento do ordenamento jurídico 

interno, com suas regras e princípios, ao se aplicar as decisões da Corte Interamericana, mas 

essas normas não podem ser alegadas como obstáculos à efetivação dessas decisões. 

Para compreender como o diálogo das corte pode contribuir na execução das 

sentenças internacionais, devemos considerar que as decisões da Corte IDH determinam a 

execução de um fato material (p. ex. construir uma escola ou pagar uma quantia em dinheiro) 

ou um fato jurídico (modificar uma lei, revogar uma decisão judicial). 

A grande dificuldade encontrada está na modificação do direito interno, seja de 

forma geral, ao ser condenado o Estado infrator a realizar reformas legislativas, seja de forma 

concreta, quando se pretende afetar situações constituídas pelos tribunais nacionais. 

                                                
276 RAMOS, André de Carvalho. O diálogo das Cortes: O Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. In AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra (Orgs.). O STF e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 805-850. O autor também propõe que 

as Cortes instalem “foro ou secretaria permanente, unindo os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além 
do Ministério Público Federal, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselhos 

nacionais do Ministério Público e da Justiça, de modo a instar os responsáveis pela implementação dos 

comandos internacionais a agir”. Ibid. p. 849.  
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A necessidade de realização de um diálogo das cortes se mostra importante 

também para enfrentar os atuais desafios da aplicação do Direito Internacional, como o 

fenômeno da sua fragmentação, além da diversificação das fontes jurídicas. 

Nesse ponto, nos deparamos com um pluralismo jurídico, tendo em vista “a 

existência simultânea uma mesma ordem jurídica de regras de direito diferentes que são 

aplicáveis à situações idênticas”
277

. 

Maria Edelvacy Pinto Marinho propõe, com base no conceito de Mireille Delmas-

Marty, a aplicação de um “pluralisme ordonné”, ligado a uma “idéia de coordenação ao invés 

de subordinação”
278

, esta mais tradicional na interpretação jurídica e prática das instituições 

judiciárias. 

Essa ideia muito se assemelha ao diálogo de cortes, pois se advoga “[a] coerência 

entre os espaços normativos [...] via “dialogo dos juízes” que utilizam argumentos elaborados 

por outras cortes e compromissos assumidos por outros Acordos para decidir”
279

. 

A autora citada entende possível a “formação de uma comunidade de juízes, mas 

não uma comunidade de valores que poderia servir como elemento hierarquizante”
280

. Dessa 

forma, os as critérios hierárquicos de determinação do direito deveriam, ao menos a princípio, 

estar adstritos à ordem jurídica nacional. 

Por fim, trazemos o alerta de J. J. Gomes Canotilho que, atualmente, “se assiste à 

construção de uma rede de constitucionalidade, [...] reclamada por alguns autores como um 

paradigma substitutivo do paradigma clássico do constitucionalismo ocidental”
281

. 

Os estudos nesse campo de influências cruzadas e colaboração entre instituições 

constitucionais ainda estão em desenvolvimento, não havendo consenso sobre a melhor 

posição a adotar. Mais uma vez Canotilho lembra que o futuro é incerto, sendo que “[o] que 

se nos afigura cientificamente razoável é procurar compreender o novo espírito do 

constitucionalismo”
282

. 

Ressaltamos que, independente do caminho a ser tomado, o respeito aos direitos 

humanos deve ser sempre o guia dos desenvolvimentos doutrinários sobre o Direito 

                                                
277 MARINHO, Maria Edelvacy Pinto. Processo de internacionalização dos direitos: a criação de um direito 

comum. Nomos. Fortaleza. v. 30.2. p. 137-149. 2010.2. p. 141. 
278 Ibid. p. 141 
279

 Ibid. p. 147. 
280 Ibid. p. 147. 
281 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 

historicidade constitucional. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2008. p. 261. 
282 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 

historicidade constitucional. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2008. p. 262. 
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Constitucional e Internacional, visando evitar que as grandes violações realizadas no passado, 

muitas vezes patrocinadas por agentes estatais, se repitam. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do fim da Segunda Guerra Mundial começou a se desenvolver um 

sistema internacional de proteção aos direitos humanos que se estruturou a partir da criação de 

organismo especializados responsáveis, bem como pela celebração de tratados capazes de 

normatizar as obrigações fundamentais dos Estados nessa matéria. 

No âmbito da Organização dos Estados Americanos, a despeito da existência de 

diversas ditaduras militares na região, foi estruturado o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que possuem, entre outras atribuições, a competência 

para receber e processar petições que denunciem violações de direitos humanos pelos Estados 

parte na Convenção Americana de Direitos Humanos.  

A Corte Interamericana, órgão máximo do Sistema Interamericano, tem caráter 

jurisdicional, sendo suas sentenças caracterizadas, portanto, como atos jurisdicionais 

internacionais de cumprimento obrigatório. 

O Brasil previu, em sua Constituição, a criação de um tribunal internacional de 

direitos humanos e aceitou a competência contenciosa da Corte Interamericana, motivos que 

justificam a obrigação de cumprir suas determinações. Além disso, o descumprimento de 

decisão proferida por esse Tribunal deve resultar em uma nova condenação do Estado 

demandado. 

Uma vez declarada a ocorrência de violação a direitos humanos previstos na 

Convenção Americana, a Corte Interamericana possui ampla competência para conceder 

medidas de reparação, nas diversas formas reconhecidas pelo direito internacional, 

priorizando a restituição integral do direito violado e o retorno da situação fática ao estado 

anterior à violação. 

A plêiade de reparações que podem ser garantidas pela Corte Interamericana 

levanta diversas questões aos Estados no momento da sua implementação, existindo vários 

óbices, jurídicos ou fáticos à sua implementação. 

Diferente do que ocorre no Sistema Europeu, a supervisão de cumprimento das 

sentenças expedidas no Sistema Interamericano compete à Corte Interamericana, sendo um 

ótimo instrumento para garantir o cumprimento das suas decisões, tendo em vista que o 

acompanhamento político, realizado pela Assembleia Geral da OEA, demonstra-se falho. 
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De qualquer forma, a supervisão de cumprimento das sentenças não garante a sua 

perfeita efetivação, sendo necessária a adoção de medidas pelos Estados para assegurar o 

respeito a essas decisões. 

A análise das condenações impostas pela Corte Interamericana, seja ao Brasil ou 

aos demais Estados membros da Convenção Americana demonstra que diversas obrigações 

estão pendentes de cumprimento, notadamente as referentes ao dever estatal de investigar, 

processar e punir os agentes responsáveis pelas violações de direitos humanos. 

Especificamente quanto ao caso Gomes Lund, que versa sobre a repressão da 

ditadura militar brasileira ao movimento denominado de Guerrilha do Araguaia, existe uma 

possível tensão entre a decisão proferida pela Corte Interamericana e o Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153. 

Essa tensão pode ser resolvida pela aplicação da teoria do duplo controle ou 

crivo de direitos humanos que prevê uma dupla garantia para esses direitos: o controle de 

constitucionalidade nacional e o controle de convencionalidade internacional.  

Assim, respeitam-se as esferas de competência de cada um desses Tribunais ao se 

verificar se determinada medida se adequa a cada um desses diplomas. 

O possível efeito negativo das sentenças da Corte Interamericana em relação a 

terceiros pode ser um obstáculo para o seu cumprimento, principalmente se levantados 

questionamentos pelo judiciário local. 

Para os casos de processos criminais, deve se diferenciar os tribunais de direitos 

humanos dos tribunais penais internacionais: os primeiros julgam Estados, os segundos, 

indivíduos. Outrossim, certas garantias do processo penal, como o non bis in idem, devem ser 

relativizadas, visando contemplar outros valores, com a busca pela verdade, a luta contra a 

impunidade e o respeito aos direitos humanos. 

As alterações legislativas propostas pela Corte Interamericana, por sua vez, não 

devem representar a modificação ou eliminação de direitos legítimos, mas apenas a afetação 

de meras expectativas ou pretensões econômicas, sociais e culturais. 

As cortes supremas dos países das Américas não têm comportamento uniforme 

quanto ao caráter obrigatório das sentenças da Corte Interamericana e a necessidade de sua 

observância, mesmo que haja conflitos com disposições de direito interno.  

A Corte Suprema da Colômbia é um exemplo de respeito às decisões 

internacionais, enquanto a Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela firmou posicionamento 

que resultou na denúncia à Convenção Americana. 
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Dessa forma, quando a tensão entre o Sistema Interamericano e o ordenamento 

jurídico interno, capitaneado por uma corte suprema nacional, chega ao seu grau máximo, o 

resultado mais provável é a denúncia à Convenção Americana. 

Para evitar que as tensões cheguem a esse ponto, as instâncias judiciais locais 

devem tentar realizar uma interpretação pro homine e buscar dialogar com a instância 

internacional. 

As indenizações pecuniárias impostas pela Corte Interamericana são pagas, pelo 

Brasil, diretamente, sem necessidade de ajuizamento de processo judicial. Todavia, essa 

prática é resultado de uma política de governo e não está prevista em lei, estando, portanto, 

aberta a possibilidade de execução judicial, conforme prevê a Convenção Americana, a ser 

ajuizada perante a Justiça Federal. 

Existe divergência quanto à submissão ou não do pagamento desses valores ao 

regime de precatórios, mas a questão a ser observada deve ser a necessidade de cumprimento 

dessa obrigação na forma e prazo estipulados pelo órgão internacional de proteção. 

Alguns Estados criaram legislações voltadas a permitir ou facilitar o cumprimento 

das decisões originadas dos órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos. A adoção 

dessa legislação pelo Brasil não é imperativa, considerando os institutos jurídicos que podem 

ser aplicados para garantir a efetividade dessas decisões, mas seria medida útil para alcançar 

esse objetivo. 

Mesmo sem uma legislação expressa sobre o tema, as sentenças da Corte 

Interamericana podem ser executadas perante os tribunais brasileiros, adotando-se os 

dispositivos existentes no Código de Processo Civil sobre a execução de títulos executivos 

judiciais. 

O recurso ao Poder Judiciário, apesar de não ser a medida mais célere para 

assegurar o cumprimento das decisões do Sistema Interamericano, pode ser a última forma 

encontrada pelas vítimas e seus representantes caso o governo brasileiro demonstre excessiva 

demora ou falta de vontade política na efetivação das obrigações impostas 

internacionalmente. 

É importante a criação de órgãos nacionais responsáveis pelo acompanhamento e 

execução das medidas necessárias à efetivação das decisões internacionais, estando essas 

competências divididas, no Brasil, entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, o Ministério das Relações Exteriores e a Advocacia-Geral da União. 

Com a Emenda Constitucional nº 45/2004 foi criado o incidente de deslocamento 

de competência, destinado a transferir para a Justiça Federal as investigações criminais e 
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ações penais em casos de graves violações de direitos humanos que possam resultar na 

condenação internacional do Brasil. 

O pedido de deslocamento, realizado exclusivamente pelo Procurador-Geral da 

República e analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve demonstrar que as autoridades 

estaduais estão atuando de forma ineficiente nas investigações, tendo sido apresentados, até o 

momento, apenas três pedidos. 

Pela análise dos pedidos julgados, percebe-se que a mera apresentação do pedido 

de deslocamento já é suficiente para aumentar as atenções sobre o caso em discussão e 

intensificar a atuação das autoridades estaduais, que visam evitar o embaraço que o 

deferimento da medida pode representar. 

O incidente tem como função primordial evitar a impunidade dos agentes 

violadores de direitos humanos, sendo também utilizado para evitar condenações 

internacionais. 

Finalmente, para evitar conflitos com as instâncias internacionais, os tribunais 

locais devem buscar realizar um diálogo das cortes, que represente uma atitude amigável em 

relação às determinações dos tribunais internacionais e a incorporação cruzada de 

fundamentos e decisões. 
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ANEXO A – POSIÇÃO DA SEDH SOBRE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 

DA CtIDH NO CASO GOMES LUND 

 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS  

  

Serviço de Informação ao Cidadão  

  
Dados do Pedido  

  
Protocolo  00083000121201310  

Data de abertura  15/07/2013  
Órgão Superior Destinatário  SDH - Secretaria de Direitos Humanos  

Órgão Vinculado Destinatário  
  

Prazo de atendimento  05/08/2013  
Situação  Em Tramitação  

Status da Situação  Pedido Registrado  
Forma de recebimento da 

resposta  
Pelo sistema (com avisos por e-mail)  

Descrição  Quais as medidas adotadas pelo Brasil para cumprir 
todos os pontos dispositivos da sentença proferida pela 
Corte  

Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes 
Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil 
[Exceções preliminares, mérito, reparações e custas], 
de 24 de novembro de 2010.  

Já foram apresentadas informações à Corte IDH quanto 

ao cumprimento da sentença? Caso positivo, solicito 

cópia do(s) documento(s) correspondente(s).  
Origem da Solicitação  Internet  

  

  

  

Enviamos informações em resposta ao Protocolo 00083000121201310 com 

referência aos Relatórios do Estado brasileiro, anos de 2012 e 2013, sobre o cumprimento de 

Sentença do Caso Julia Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.   

Trata-se de compilação e síntese de dois documentos oficiais, a saber, o Relatório 

do Estado brasileiro sobre cumprimento de Sentença (2012) e o Relatório do Estado brasileiro 

sobre cumprimento de Sentença (2013). Por que incluem identificações pessoais sem 

autorização para divulgação, os documentos não estão disponíveis ao público nesta 

oportunidade.  
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As disposições da Sentença da Corte estão grifadas em negrito e antecedem as 

respostas do Estado brasileiro com medidas adotadas para cumprir todos os pontos de 

sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

  

Ponto Resolutivo 9. O Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição 

ordinária, a investigação penal dos fatos no presente caso, a fim de esclarecê-los, 

determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as 

sanções e consequências que a lei preveja, em conformidade com o estabelecido nos 

parágrafos 256 e 257 da presente Sentença.  
  

Inicialmente o Relatório do Estado brasileiro descreve a tramitação na justiça 

brasileira de ações judiciais que ilustram a dinâmica política e social sobre a aplicação da Lei 

de Anistia no país, incluindo ações concretas em favor da responsabilização civil e 

administrativa de perpetradores de violações dos direitos humanos ocorridas durante o regime 

militar, sustentando, notadamente, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e 

imateriais sofridos não só por pessoas, mas pelo próprio Estado.   

  
• Ação civil pública contra a União e o DOI-Codi/SP

283
  

• Ação Civil Pública do caso Manoel Fiel Filho
284

  

• Ação Civil Pública sobre a ocultação de cadáveres
285

   

• Ação Civil Pública do caso dos Policiais Civis no DOI-Codi/SP
286

  

• Ação Civil Pública sobre o caso Oban
287

   

• Ação dos Familiares
6
   

  

Além disso, informa que em 21 de outubro de 2008, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil  

(OAB) propôs Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 

(ADPF nº 153) ao Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo “interpretação conforme a 

Constituição, de modo a declarar, à luz dos seus preceitos fundamentais, que a anistia 

concedida pela Lei nº 6.683/1979 aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes 

comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime 

                                                
283 Tribunal Regional Federal de São Paulo, nº 2008.61.00.011414-5, CNJ n° 0011414-28.2008.4.03.6100.  
284 Tribunal Regional Federal de São Paulo, n° 2009.61.00.005503-0, CNJ n° 0005503-98.2009.4.03.6100.  
285 Tribunal Regional Federal de São Paulo, n° 2009.61.00.025168-2, CNJ n° 0025168-03.2009.4.03.6100.  
286 Tribunal Regional Federal de São Paulo, n° 0018372-59.2010.403.6100.  
287 Tribunal Regional Federal de São Paulo, n° 0021967-
66.2010.403.6100. 6 Tribunal de Justiça de São Paulo, n° 
583.00.2010.175507-9.  
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militar (1964-1985)”. A ação, que já foi julgada improcedente no plenário do STF, ainda não 

transitou em julgado devido a questionamentos feitos ao acórdão pela parte autora.  

Foram elevadas ao conhecimento da Corte as ações penais nº 1162-

79.2012.4.01.3901, contra o réu Sebastião Curió Rodrigues de Moura, e nº 4334-

29.2012.4.01.3901, contra o réu Lício Augusto Maciel.   

  

  

Ponto Resolutivo 10. 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.  

  

Durante processo contencioso, o Estado brasileiro informou à Corte que em razão 

de condenação no plano interno pela Primeira Vara Federal de Brasília criou por meio da 

Portaria n° 567/MD, de 29 de abril de 2009, o Grupo de Trabalho Tocantins (GTT), com o 

fim de coordenar e executar as atividades necessárias à localização, ao recolhimento e à 

identificação dos corpos das vítimas no episódio da Guerrilha do Araguaia.  

O GTT, antes mesmo de iniciar as expedições de campo, reuniu e compilou todas 

as informações conhecidas sobre a Guerrilha do Araguaia, em especial a documentação do 

Arquivo Nacional de aproximadamente 20.000 (vinte mil) laudas entre documentos públicos, 

livros e artigos publicados sobre o tema. Os trabalhos de campo começaram em julho de 

2009, com o reconhecimento e a exploração iniciais dos locais indicados nessa documentação 

prévia, que posteriormente vieram a ser ampliados em decorrência da oitiva de mais de 150 

colaboradores dentre camponeses, ex-guias e militares da reserva.  

Considerando a sentença da Corte, o Estado brasileiro, por meio da Portaria 

Interministerial nº 1 MD/MJ/SDH-PR, de 5 de maio de 2011, reformulou o Grupo de 

Trabalho Tocantins e passou a denominá-lo de Grupo de Trabalho Araguaia (GTA). 

Destacam-se os “considerandos” relativos ao cumprimento da ação judicial federal, ao 

cumprimento da sentença dessa Egrégia Corte na decisão Júlia Gomes Lund e outros 

(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil e à necessidade de dar continuidade ao trabalho de 

buscas, iniciado pelo GTT. 

O GTA está submetido a uma organização conjunta e tripartite entre o Ministério 

da Justiça (MJ), o Ministério da Defesa (MD) e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH/PR). 

Prevê, ademais, o acompanhamento e a participação do Ministério Público Federal (MPF) e 

dos familiares das vítimas da Guerrilha do Araguaia.   
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Ao longo de 2011, foram realizadas quatro expedições, nas quais a equipe 

explorou áreas no Cemitério  

Municipal de Xambioá (Xambioá, TO), na sede da Secretaria de Agricultura de 

Marabá (Marabá, PA), em  

Oito Barracas (São Domingos, PA), na Serra das Andorinhas (São Geraldo do 

Araguaia, PA) e no DNIT/DNER (Marabá, PA). Entre civis e militares, contribuindo nas 

atividades da coordenação, da ouvidoria, da perícia e de apoio logístico, registra-se, 

aproximadamente, a mobilização de 180 pessoas e de aproximadamente R$ 1.700.000,00 de 

orçamento federal.  

No Relatório do Estado brasileiro de 2013 há uma síntese das principais ações 

desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Araguaia no decorrer do ano de 2012. No decorrer do 

ano de 2012, foram realizadas cinco expedições de busca e localização aos restos mortais na 

área do conflito, nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, das quais resultou o 

recolhimento de oito conjuntos de restos mortais que, juntamente com os dezessete conjuntos 

recolhidos desde o ano de 1991, são objeto de análise pericial.   

  

Outros avanços também foram informados:  

  
i) Dados ante mortem   

Os dados ante mortem dos participantes da "Guerrilha do Araguaia" foram 

devidamente compilados, sistematizados e armazenados em banco de dados elaborado 

especificamente para esse fim, onde constam, dentre outros elementos, informações 

antropométricas e biográficas, bem como informações sobre o histórico de militância e sobre 

as circunstâncias de morte, com especificação da fonte declarante.  

  
ii) Banco de dados de perfis genéticos (conjunto de dados post mortem)   

O banco de dados contendo perfis genéticos de amostras de referência (conjunto 

de dados post mortem), organizado e gerido conjuntamente pelo laboratório da área de perícia 

em genética forense do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia 

Federal e pela Comissão Especial sobre Mortos e  

Desaparecidos Políticos conta, atualmente, com amostras de 42 (quarenta e duas) 

famílias doadoras, 62 (sessenta e dois) indivíduos doadores, e está adequado para a realização 

de análises para os perfis “STR”  

(short tandem repeats ou marcadores genéticos de curta repetição), “Cromossomo 

Y”, “SNPS e Sequenciamento Mitocondrial. Esforços estão sendo feitos para a ampliação da 
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quantidade de amostras de referência por meio da realização de novas coletas, aprazadas para 

ocorrer no decorrer do ano de 2013.   

  

iii) Análise pericial  

Ainda, no que tange ao trabalho de identificação dos restos mortais, foi 

constituído o Comitê Gestor de Perícias, com a atribuição de subsidiar os membros do GTA 

com informações sobre questões periciais envolvendo expedições à região do Araguaia, tais 

como: o levantamento dos dados coletados, a guarda dos restos mortais e dos demais 

materiais (vestígios) coletados nas expedições/missões, o acompanhamento das perícias, o 

levantamento de necessidades de materiais para a perícia, a definição de procedimentos 

periciais e o controle geral das atividades periciais, entre outras medidas. As principais áreas 

abarcadas pelo Comitê Gestor de Perícias são as de geologia e geofísica forense, antropologia 

forense e genética forense, e arqueologia.  

  

  

A resposta do Estado ressaltou também o acompanhamento das Atividades de 

busca e de localização de restos mortais de desaparecidos políticos da “Guerrilha do 

Araguaia” pela Comissão Nacional da Verdade.A Coordenação do GTA havia estendido 

convite para que a Comissão Nacional da Verdade designasse, caso considerasse oportuno, e 

guardadas as especificidades de cada órgão, representante com o fito de acompanhar as 

expedições e colaborar com as atividades de busca e localização de restos mortais de 

desaparecidos políticos no Araguaia e seus eventuais desdobramentos. A CNV realizou, entre 

15 e 20 de outubro, uma visita de 6 dias à região, na qual tiveram lugar os acontecimentos 

trágicos relacionados à “Guerrilha do Araguaia”. Durante a visita, integrantes da Comissão 

Nacional da Verdade percorreram os municípios de Marabá, São Geraldo do Araguaia e São 

Domingos do Araguaia, a Terra Indígena Sororó, no Estado do Pará, e o município de 

Xambioá, no Estado de Tocantins. Integrantes do Projeto República, da Universidade Federal 

de Minas Gerais, também participaram da expedição da CNV.  

  

  

  

Ponto Resolutivo 11. O Estado deve oferecer o tratamento médico e 

psicológico ou psiquiátrico que as vítimas requeiram e, se for o caso, pagar o montante 

estabelecido, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos 267 a 269 da presente 

Sentença.   
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O Estado solicitou, em 23 de maio de 2011, informações aos representantes dos 

familiares sobre demandas do grupo para receber atendimento médico e psicológico. Em 14 

de junho de 2011, os representantes apresentaram informações gerais sobre essas demandas.  

A partir das informações fornecidas, o Ministério da Saúde e a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência delinearam plano para realizar o atendimento das demandas.   

Cumpre reforçar que o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme alegado na 

defesa do Estado brasileiro, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, 

abrangendo desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos e 

garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Dessa forma, o 

Estado dará preferência ao atendimento pelo SUS, sendo os pedidos de atendimento por 

médico particular avaliados separadamente, de acordo com a legislação brasileira.  

Nos termos do artigo 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a parte 

da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada conforme o 

processo interno vigente no Estado Parte para a execução de sentenças contra o Estado.   

O Estado brasileiro adota as seguintes diretrizes para o atendimento da sentença 

em comento:  

a) o Estado brasileiro recorre, prioritariamente, ao Sistema Único de Saúde para 

que, por meio do Ministério da Saúde, ofereça o tratamento requerido pelas vítimas, 
tão somente, subsidiariamente, o  

Ministério da Saúde recorre a atendimento médico realizado por serviços 
privados de saúde;  

b) o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, identifica serviços de 
saúde mais próximos do local de domicílio das vítimas a fim de realizar avaliações e 

tratamentos;  

  

Objetivando concretizar tais diretrizes, o Ministério da Saúde adotará as 

providências administrativas de praxe concernentes ao cumprimento de decisões judiciais 

nacionais para atender ao pleito das vítimas do Caso “Guerrilha do Araguaia”.  

  

O Estado brasileiro ainda está discutindo com os peticionários o caso de 

tratamentos que envolvam atenção à saúde mental.   

  

Ponto Resolutivo 12. O Estado deve realizar as publicações ordenadas, em 

conformidade com o estabelecido no parágrafo 273 da presente Sentença.  

  

A Corte IDH, como medida de satisfação, ordenou a publicação da sentença em 

dois veículos diferentes, diário oficial e site adequado, além da publicação do resumo da 

sentença em um jornal de grande circulação.  
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A Sentença foi publicada no DOU em 15 de junho de 2011, seu resumo foi 

publicado no jornal O Globo na mesma data e a íntegra da Sentença está disponível em link 

anunciado na página inicial do site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, a saber, http://portal.sdh.gov.br/sobre/sistemasint/sentencas/.  

Em respeito à solicitação apresentada pelos peticionários de que fosse retirada a 

mensagem introdutória à sentença da Corte publicada na página da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, o Estado brasileiro informa que atendeu ao pedido em 

tela.  

  

Ponto Resolutivo 13. O Estado deve realizar um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional a respeito dos fatos do presente caso, 

em conformidade com o estabelecido no parágrafo 277 da presente Sentença.  

  

Ao longo do processo de defesa perante a Corte, o Estado apresentou uma série de 

atos de natureza simbólica e educativa, que promoveram o resgate da memória e da verdade 

dos fatos ocorridos durante o período do regime militar. A Corte IDH, em sua sentença, 

reconheceu e avaliou positivamente as iniciativas apresentadas. Recomendou, no entanto, a 

realização de ato público para reconhecimento de responsabilidade internacional. O Tribunal 

acrescentou que o ato público deveria ser acordado com as vítimas e seus representantes.  

Dessa forma, seguindo essa orientação, o Estado brasileiro consultou 

representante dos familiares, por meio de reunião, em 21 de julho de 2011, sobre a realização 

de ato público. Na ocasião, o Estado foi informado de que os familiares não concordaram com 

o prazo da Corte IDH de realizar o ato público em um ano.  

Para formalizar esse pedido, os representantes dos familiares apresentam ofício, 

em 5 de dezembro de 2011, solicitando à Corte IDH que fosse “postergado o prazo para a 

realização do ato público de reconhecimento da responsabilidade pelo Estado brasileiro”. Os 

familiares solicitaram que o evento fosse realizado após o inicio do cumprimento da medida 

referente à persecução penal dos responsáveis pelos crimes perpetrados durante o regime 

militar e sobre acesso a documentos e informações sobre Guerrilha do Araguaia.  

Respeitando a decisão dos familiares, o Estado não realizou ato público e coloca-

se à disposição para negociar novo prazo com o grupo e com a Corte IDH.  

Os peticionários manifestaram o receio de que a realização do ato público, sem 

que o Estado brasileiro tivesse iniciado as ações penais, esclarecido judicialmente os fatos 

relacionados aos desaparecidos ou efetivado a busca dos restos mortais e concedido efetivo 

acesso à informação sobre a "Guerrilha do Araguaia", tornasse o gesto um fim em sim 
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mesmo, que pudesse esvaziar as iniciativas do Estado para cumprimento dos demais pontos 

da sentença exarada.  

Em respeito à decisão dos familiares, o Estado não realizou ato público específico. 

No entanto, diante dos avanços demonstrados no cumprimento da sentença, permanece aberto 

ao diálogo e coloca-se à disposição para negociar novo prazo com os co-peticionários e com a 

Corte IDH.  

  

Ponto Resolutivo 14. O Estado deve continuar com as ações desenvolvidas em 

matéria de capacitação e implementar, em um prazo razoável, um programa ou curso 

permanente e obrigatório sobre direitos humanos, dirigido a todos os níveis hierárquicos 

das Forças Armadas, em conformidade com o estabelecido no parágrafo 283 da presente 

Sentença.  

  

O Ministério da Defesa elaborou um curso de direitos humanos para as Forças 

Armadas, com início previsto para o próximo ano. O curso terá a seguinte estrutura 

programática: (i) Módulo I – Diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), jurisprudências da Corte Interamericana, 

acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário sobre o referido assunto e 

sentença exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 24 de novembro de 

2010, no julgamento do caso “Guerrilha do Araguaia”; (ii) Módulo II – Apresentação da 

legislação brasileira sobre direitos humanos, no arcabouço jurídico nacional, suas 

regulamentações e abrangências; inclusive o PNDH3; (iii) Módulo III – Noções gerais de 

direito internacional dos conflitos armados (DICA).  

O Ministério da Defesa promoverá reavaliações periódicas do curso em questão, 

adotando como premissas teóricas os ditames da Estratégia Nacional de Defesa, da Política de 

Ensino e de Defesa, do PNDH-3 e da sentença desta Egrégia Corte. Sem embargo, continuará 

realizando a análise dos currículos dos cursos e dos programas de Direitos Humanos das 

Forças Armadas de outros países, com o objetivo de identificar possíveis lacunas e possibilitar 

o constante aperfeiçoamento dos currículos atuais.   

O Estado brasileiro, por meio de trabalho desenvolvido pelo Ministério da Defesa 

em conjunto com as Forças Armadas, determinou a estruturação de Curso ou Programa 

especial sobre Direitos Humanos aos  

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em dezembro de 2011, 

no âmbito do ensino da “Ética Profissional Militar” com ênfase em Direitos Humanos. O 

referido Programa foi implementado já durante o ano de 2012, em caráter obrigatório para 

todos os militares que estivessem designados para Missões de Paz das Nações Unidas, 
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buscando-se atender, adicionalmente, com a maior amplitude possível, os demais oficiais e 

praças lotados nas diversas Organizações Militares das Forças Armadas. Este mesmo 

programa será ministrado em todas as escolas militares de formação, a partir do início do ano 

letivo de 2013. O referido Curso/Programa foi estabelecido em três módulos, contemplando a 

legislação internacional (com carga horária mínima de 07 tempos-aula), a legislação nacional 

(com carga horária mínima de 08 temposaula) e as peculiaridades do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (com carga horária mínima de 05 tempos-aula). Ressalta-se que os níveis 

cognitivos, a carga horária considerada apropriada e as práticas instrucionais, estabelecidas 

para cada nível hierárquico, foram determinadas por cada Força, atendendo aos requisitos 

apresentados. As Diretrizes Curriculares para a estruturação do curso/programa estabeleceram 

a inclusão da decisão exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 24 de 

novembro de 2010, referente ao caso "Guerrilha do Araguaia", bem como a Jurisprudência 

relacionada ao tema. Cabe ressaltar que o conteúdo programático foi elaborado com 

assessoria do Ministério das Relações Exteriores, no que tange aos Acordos, Tratados e 

Convenções internacionais sobre o tema, dos quais o Brasil é signatário; e da Consultoria 

Jurídica do Ministério da Defesa, a respeito da legislação nacional pertinente, buscando-se 

adequar este conteúdo ao emprego das Forças Armadas de acordo com sua destinação 

constitucional. Cabe observar que a carga horária adotada por cada Força é superior à mínima 

estabelecida, chegando, em alguns casos, a um total de 60 horas-aula para a conclusão do 

programa.  

  

Ponto Resolutivo 15. O Estado deve adotar, em um prazo razoável, as 

medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de 

pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos, nos termos do 

estabelecido no parágrafo 287 da presente Sentença. Enquanto cumpre com esta 

medida, o Estado deve adotar todas aquelas ações que garantam o efetivo julgamento, e 

se for o caso, a punição em relação aos fatos constitutivos de desaparecimento forçado 

através dos mecanismos existentes no direito interno.  

  

Durante o processo contencioso, o Estado brasileiro apresentou informações sobre 

a tramitação do Projeto de Lei n° 4.038/2008 no Congresso Brasileiro. Cumpre esclarecer que 

este projeto “dispõe sobre o crime de genocídio, define os crimes contra a humanidade, os 

crimes de guerra e os crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal 

Internacional, institui normas processuais específicas, dispõe sobre a cooperação com o 

Tribunal Penal Internacional, e dá outras providências” e foi encaminhado à Câmara dos 

Deputados pelo então Presidente da República em setembro de 2008. Atualmente, encontra-se 

sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados.  
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Além do PL 4.038/2008, encontra-se em tramitação no Senado Federal o Projeto 

de Lei n° 245/2011, que altera o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal) para incluir o art. 

149-A, que tipifica o crime de desaparecimento forçado de pessoa como a conduta de 

apreender, deter ou de qualquer outro modo privar alguém de sua liberdade, ainda que 

legalmente, em nome do Estado ou de grupo armado ou paramilitar, ou com a autorização, 

apoio ou aquiescência destes, ocultando o fato ou negando informação sobre o paradeiro da 

pessoa privada de liberdade ou de seu cadáver, ou deixando a referida pessoa sem amparo 

legal por período superior a 48 horas. O texto proposto dispõe que incorre na mesma pena 

quem ordena, encobre os atos ou mantém a pessoa desaparecida sob sua custódia; majora a 

pena de metade, se o desaparecimento durar mais de trinta dias ou se a vítima for criança ou 

adolescente, portador de necessidade especial, gestante ou tiver diminuída, por qualquer 

causa, sua capacidade de resistência. O projeto foi apresentado em maio de 2011 e está na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.  

Cumpre informar, ainda, que o texto da Convenção Interamericana sobre 

Desaparecimento Forçado de Pessoas foi aprovado pelo Congresso Nacional, avançando com 

isso o seu processo de ratificação.  

Dessa forma, a partir das informações apresentadas sobre os projetos de lei e 

sobre a aprovação da Convenção, o Estado brasileiro demonstra que vem tomando ações para 

cumprir integramente a medida, que põe fim à lacuna existente no ordenamento jurídico 

brasileiro em relação aos crimes perpetrados no presente caso.  

O Estado brasileiro vem empreendendo esforços efetivos no sentido de tipificar o 

delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros 

interamericanos. Notadamente, destaca-se o Projeto de Lei do Senado nº 236/2012 – Projeto 

de Lei que dispõe sobre o Código Penal brasileiro – apresentado ao Senado Federal aos 6 de 

junho de 2012. O Projeto de Lei do Senado, apelidado “Novo Código Penal”, inova o 

ordenamento jurídico brasileiro ao introduzir um título específico sobre crimes contra os 

direitos humanos, qual seja o Título XVI – Crimes Contra os Direitos Humanos (art. 458 ao 

503). Assim, quanto à iniciativa inovadora de inserção de um Título sobre Crimes Contra os 

Direitos Humanos, a Comissão de Juristas
288

 ressaltou que: “Viu-se, porém, como adequada e 

propedêutica a criação de um setor do Código Penal destinado a congregar figuras típicas que, 

                                                
288 O Senado Federal institui uma Comissão Especial Externa, formada por quinze renomados penalistas, com a 

finalidade de Anteprojeto de Código Penal – CJECP, o qual se transformou no Projeto de Lei do Senado nº 

236/2012.   
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especialmente, tangem a sensibilidade e a solidariedade dos grupamentos humanos no 

contexto internacional, objetos de tratados internacionais de proteção.” 
289

 Dentre o elenco de 

condutas tipificadas no Título dos Crimes Contra os Direitos Humanos encontra-se o artigo 

466 que tipifica o desaparecimento forçado de pessoas. No que concerne à tipificação de tal 

delito, a Comissão de Juristas assinala:  

“os regimes militares ditatoriais deixaram profundas 

marcas nas sociedades latino-americanas. Entre elas está a figura 

do desaparecimento forçado, em que o Governo, seus agentes, ou 

mesmo outros grupos, após privar de liberdade uma ou mais 

pessoas, na maioria das vezes, por questões políticas, deixam de 

informar ou se recusam a dar conhecimento da privação de 

liberdade ou do paradeiro do desaparecido. Este grave crime, além 

de ter sido instrumento para a realização de assassinatos e torturas 

de presos políticos na época da Ditadura, continuam a produzir 

seus maléficos danos em relação aos familiares e amigos dos 

desaparecidos, que não sabem o que de fato aconteceu com as 

vítimas ou não têm acesso aos seus restos mortais, o que poderia 

servir-lhes de consolo.”
290

  

  

Nesse sentido, verifica-se que a Comissão de Juristas, composta por relevantes 

expoentes do Direito Penal brasileiro, preocupou-se particularmente com o delito de 

desaparecimento forçado e enfatizou sua vinculação com as práticas adotadas por agentes 

estatais durante o regime militar ditatorial no Brasil, demonstrando a importância da 

tipificação de tal crime para alterar acultura de violência institucional que se perpetua na 

sociedade brasileira. Ainda, a Comissão de Juristas ressaltou em seus comentários à 

tipificação do delito aludido que “a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso 

Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, sentenciou que o Brasil deveria 

adotar, em um prazo razoável, as medidas que fossem necessárias para tipificar o delito de 

desaparecimento forçado de pessoas...”
291

 e que, “levando em consideração todos esses 

                                                
289 Anteprojeto de Código Penal. Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/upload/noticias/pdf/projeto.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2013.  
290 Anteprojeto de Código Penal. Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/upload/noticias/pdf/projeto.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2013.  
291 Anteprojeto de Código Penal. Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/upload/noticias/pdf/projeto.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2013.  
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aspectos, (...) a presente Comissão propõe adequar o Código Penal aos Tratados de Direitos 

Humanos dos quais é signatário e aos parâmetros da comunidade interamericana.”
292293

 Com 

efeito, constata-se que a sentença no Caso “Guerrilha do Araguaia”, exarada por essa colenda 

Corte, e a imperiosidade do Estado brasileiro de ajustar-se aos tratados de direitos humanos 

são motivações para a tipificação do delito de desaparecimento forçado de pessoa na ordem 

jurídica brasileira.   

Tendo em conta o Projeto de Lei do Senado nº 236/2012, texto formulado pela 

Comissão de Juristas, que institui novo Código Penal, é manifesto que o Estado brasileiro 

encontra-se em vias de tipificar o delito de desaparecimento forçado, porquanto, atualmente, o 

citado Projeto de Lei encontra-se em trâmite acelerado no Senado. Especificamente, aguarda 

o recebimento de emendas, para que, seguindo o cronograma predeterminado, seja aprovado 

no ano de 2013. Com efeito, o Senado Federal informa que os Senadores aceleraram a 

apresentação de emendas ao Projeto do Código Penal, de modo a conferir rapidez ao processo 

de apreciação das emendas e votação do Projeto.   

Destaque-se, ainda, que o trâmite do Projeto de Lei do Senado nº 245/2011, que 

acrescenta o art. 149-A ao Código Penal, com o intuito de tipificar o crime de 

desaparecimento forçado de pessoa, encontra-se sobrestado em virtude dos procedimentos que 

se encontram em execução a fim de apensá-lo ao Projeto de Novo Código Penal. Destarte, 

assenta-se que há empenho efetivo do Estado brasileiro em inaugurar uma nova etapa -

materializada no Projeto de Novo Código Penal- no que tange à criminalização de condutas 

atentatórias contra os direitos humanos, dentre elas a conduta tipificada no delito de 

desaparecimento forçado de pessoas. Acresce-se, por fim, que o Senado Federal tem como 

desiderato precípuo a vigência da nova normativa penal ainda no ano corrente e, para tanto, 

vem envidando esforços notórios objetivando tornar célere sua aprovação.  

  

Ponto Resolutivo 16. 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.  

  

                                                
292 Anteprojeto de Código Penal. Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/upload/noticias/pdf/projeto.pdf. 

Acesso em: 13 jan.  
293 .  

  



117 

 

Ao longo do processo contencioso na Corte IDH, o Estado brasileiro apresentou a 

estrutura legal, vigente à época, sobre acesso aos documentos e às informações da Guerrilha 

do Araguaia, o projeto de lei sobre acesso à informação e as iniciativas do Arquivo Nacional. 

A Corte IDH avaliou de maneira positiva as informações apresentadas e, dessa forma, 

solicitou ao Estado “continuar a conduzir iniciativas de busca, sistematização e publicação das 

informações sobre a Guerrilha do Araguaia, bem como de informações relativas às violações 

de direitos humanos ocorridas durante o regime militar, e a elas garantindo o acesso”.  

Em relação a esse pedido, o Estado brasileiro apresentou informações sobre a Lei 

nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) e sobre as recentes alterações ao 

acesso ao Arquivo Nacional.  

O Brasil e a sociedade brasileira seguem realizando iniciativas importantes em 

relação ao direito à memória e, destarte, fomentando a análise crítica da história nacional 

especialmente em relação a violações de direitos humanos ocorridos durante o regime militar. 

Dentre elas, vale enumerar:  

  
i) A Criação de fóruns e instâncias públicas sobre a temática:  

- Comissão Nacional da Verdade294;  

- Comissão Parlamentar Memória Verdade e Justiça, da Câmara dos 
Deputados295; - Comissão da Anistia do Ministério da Justiça14;   

· 
296

- Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República297;   

- Comissões de Memória e Verdade em Universidades Públicas, a exemplo da 
Universidade de Brasília (UnB), da Universidade de São Paulo (USP), da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).  

- Comissão da Verdade da União Nacional dos Estudantes (UNE)298;  

- Comissão Camponesa da Verdade;  

- Comissões Estaduais da Verdade em Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Paulo,  

Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco)  

                                                
294 http://www.cnv.gov.br/  

295 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/comissao-

parlamentarmemoria-verdade-e-justica-atribuicoes  
296 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJABFF735EITEMID48C923D22C804143AB475A47E582E1D8PTBRIE.ht

m  
297 http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/desaparecidos/abert_desaparecidos.htm  
298 http://www.une.org.br/2013/01/a-une-e-a-luta-pelo-direito-a-memoria-verdade-e-justica/   
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- Grupo de Trabalho Memória e Verdade do Ministério Público Federal299; ii) 
Publicações:  

- Série Memórias Reveladas do Arquivo Nacional300;   

- Série Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, que apresenta os seguintes títulos301:  

• Direito à Memória e à Verdade. Comissão Especial sobre Mortos e  

Desaparecidos Políticos;  
• Direito à Memória e à Verdade. Retrato da Repressão no Campo. 

Brasil 1962 – 1985. Camponeses torturados, mortos e 
desaparecidos.  

• Direito à Memória e à Verdade. História de meninas e meninos 
marcados pela ditadura.  

• Direito à Memória e à Verdade. Aos descendentes de homens e 
mulheres que cruzaram o oceano a bordo de navios negreiros e 

foram mortos na luta contra o regime militar.  

• Direito à Memória e à Verdade. Luta, substantivo feminino. 

Mulheres torturadas, desaparecidas e mortas na resistência à 
ditadura.  

- Projeto Marcas da Memória, da Comissão da Anistia, no Ministério da 
Justiça, que incentiva publicações relativas à memória da anistia política e de 
processos da justiça transicional no  

Brasil302.   

- Projetos Estaduais, a exemplo Núcleo de Preservação da Memória Política de 
São Paulo com Ministério Público Federal.  

iii) Capacitação e projetos educativos em Direitos Humanos:  
- Caravana da Anistia, que realizou de 66 sessões entre 2008 e o fim do ano de 

2012. As Caravanas da Anistia consistem na realização de sessões públicas 
itinerantes de apreciação de requerimentos de anistia política acompanhadas 
por atividades pedagógicas e culturais. Esta ação visa descentralizar as 
sessões regulares da Comissão de Anistia ocorridas ordinariamente na 
Capital Federal, de modo a garantir ampla participação da sociedade civil aos 
atos reparatórios oficiais; propiciar o debate e a reflexão sobre o período de 
exceção; valorizar e difundir a história das pessoas que foram perseguidas e 
torturadas; dar visibilidade à luta política e ao papel desempenhado pelos ex-
perseguidos, partidos e organizações clandestinas em prol da democracia e da 
anistia política303.   

                                                
299 http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/temas-de-atuacao/direito-a-memoria-e-a-verdade  
300 Disponibiliza publicações pelo site  

http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home  
301 Publicou a Série Direito à Memória e à Verdade, com livros disponíveis  

emhttp://www.direitoshumanos.gov.br/clientes/sedh/sedh/biblioteca/serie-direito-a-memoria-e-a-verdade   
302 Esta e outras publicações do Ministério da Justiça, que incluem livros, artigos, cartilhas, entre outras 

publicações, estão disponíveis em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=&TeamID={2AD759EF-DCFB-

46EB-A16C-73502B9C09EF}  
303 O relatório das Ações Educativas da Comissão da Anistia está disponível  

em: www.portal.mj.gov.br/anistia/main.asp?View={72590C4A-B0ED-4605-A9D8-5247054336A6}  
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- III Chamada Pública do Projeto Marcas da Memória, iniciativa de 
preservação, divulgação e formação da memória da Anistia Política e do 
processo de Justiça de Transição no Brasil. O edital selecionou 23 propostas 
no valor entre R$ 30 mil e R$ 600 mil de entidades da sociedade civil que 
apresentaram projetos de memória e reparação coletiva a violações cometidas 
no período abrangido por seu mandato (1946 a 1988).304  

  

Ponto Resolutivo 17. O Estado deve pagar as quantias fixadas nos parágrafos 

304, 311 e 318 da presente Sentença, a título de indenização por dano material, por dano 

imaterial e por restituição de custas e gastos, nos termos dos parágrafos 302 a 305, 309 a 

312 e 316 a 324 desta decisão.  

  

O Estado brasileiro foi ordenado a pagar indenizações referentes ao dano material 

e dano imaterial para os 71 familiares, listados pela Corte IDH no parágrafo 251, além de 

custas e gastos para as organizações representantes dos familiares indicadas no parágrafo 318.   

  

É importante pontuar que a Corte Interamericana não reconhece familiares das 

vítimas da Guerrilha do Araguaia que faleceram antes de 1998, quando o Estado brasileiro 

aceitou a competência contenciosa dessa Egrégia Corte. Dessa forma, no parágrafo 181, a 

Corte observa que há 38 familiares falecidos sem informação da data da morte e, por isso, 

pede aos representantes das vítimas para apresentar as informações faltantes. A partir dos 

dados apresentados e apurados, o Estado reconheceu mais cinco familiares, porém retirou 

outros sete familiares que constavam da lista da Corte e que faleceram antes de 1998.  

Assim, o Estado oficiou as organizações que representam os familiares do caso 

em duas oportunidades, por meio do ofício n° 317/2011 GAB/SDH-PR, de 30 de setembro de 

2011, e do ofício n° 317/2011 GAB/SDHPR, de 23 de novembro de 2011. Em ambos ofícios, 

o Estado solicitou os dados dos familiares necessários ao efetivo pagamento das indenizações. 

Essas informações foram fornecidas em 5 de dezembro e em 7 de dezembro de 2011.   

O Estado brasileiro, por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, inciso VI, do 

Anexo I do Decreto nº 7.256, de 4 de agosto de 2010, procedeu ao pagamento de todas as 

indenizações estabelecidas aos beneficiários vivos contemplados pela Corte Interamericana na 

sentença de 24 de novembro de 2010305.   

                                                
304 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD59503A9ITEMID14D8587C97574E668692AAB61F93865EPTBRNN.ht

m  
305 Inclusive o pagamento da Senhora Angela Harkavy, cidadã brasileira, residente nos EUA, irmã de Pedro 

Alexandrino Oliveira  
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No que tange às vítimas já falecidas, o Estado brasileiro deparou-se com 

dificuldades técnicas e procedimentais para precisar quem são efetivamente os herdeiros que, 

por tal condição, fazem jus à cota da verba indenizatória arbitrada pela Corte de São de José. 

O Poder Executivo, ao contrário do Judiciário, não dispõe de poderes instrutórios e 

mecanismos que lhe permitam aferir com precisão quem são os herdeiros das vítimas 

nominadas e a cota a que têm direito. Desse modo, a titularidade de tais valores é ainda 

indeterminada e sua precisão necessita de procedimento apto a realizar com segurança o 

pagamento devido.   

Uma justa partilha do benefício aos sucessores demandaria a determinação dos 

herdeiros bem como a apuração da ordem de vocação hereditária (grau de parentesco do 

herdeiro) para o beneficiário da indenização. Portanto, tornou-se inevitável que o pagamento 

das indenizações nesses casos se efetivasse pela via judicial, sob pena de perda da eficácia da 

própria decisão da Corte Interamericana, caso o pagamento resultasse equivocado.  

A questão foi submetida ao Departamento Internacional da Advocacia-Geral da 

União, para que analisasse a medida judicial mais adequada ao cumprimento da obrigação 

internacional de pagamento. Por meio dos Pareceres n. 06 /12-AC/DPI/PGU, de 29 de março 

de 2012 e 007 /12-AC/DPI/PGU, de 25 de abril de 2012, ponderou-se que, nos casos em que 

já havia inventário em curso, a Advocacia-Geral da União aproveitaria o procedimento em 

tramitação e peticionaria nos autos dos processos, a fim de proceder ao depósito do valor da 

indenização, para que este constasse da partilha.  

Nas hipóteses de inexistência desse procedimento de inventário, a Advocacia-

Geral da União argumentou pela conveniência e adequação do ajuizamento de Ação de 

Cumprimento de Obrigação Internacional, com fundamento no artigo 21, incisos I a IV, da 

Constituição Federal, requerendo – dadas as peculiaridades do caso em exame – medidas 

típicas do procedimento de inventário, como a citação por edital dos interessados, a par da 

citação dos possíveis herdeiros apurados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República.  

Por meio do Oficio n. 112/2012-GAB/SDH/PR, de 05 de abril de 2012, a 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhou à Advocacia-Geral 

da União solicitação para ajuizamento de medidas judiciais hábeis à realização do pagamento 

com segurança. O ofício referiu-se ao pagamento da indenização arbitrada pela Corte 

__________________________ 

Filho, vítima de desaparecimento forçado na repressão à Guerrilha do Araguaia, realizado em 13 de fevereiro de 

2012  
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Interamericana em favor dos herdeiros de 21 familiares falecidos. Dez dos 21 beneficiários 

dispunham de procedimento de inventário em curso, sendo um deles, em cartório e nove, em 

Varas Judiciais.  

O inventário em cartório dispensa intermediação da Advocacia-Geral da União, o 

que foi informado à Secretaria de Direitos Humanos, por meio do Ofício nº 041/12-

AC/DPI/PGU, de 17 de maio de 2012. Foram ajuizadas 9 (nove) petições nos procedimentos 

de inventário em curso, explicitando a peculiaridade do caso e informando a existência do 

crédito a ser partilhado nos autos, e 11 ações de cumprimento de obrigação internacional. 

Pende de interposição a ação de cumprimento de obrigação internacional relativa a um 

familiar pela inexistência de dados sobre os possíveis herdeiros.  

  

A ação de cumprimento de obrigação internacional é alternativa que atende à 

preocupação do Estado brasileiro para com a celeridade do processo e realização do 

pagamento, bem como atenção à segurança e correção do depósito dos valores. O rito de 

jurisdição voluntária solicitado na ação garante a isenção de custas judiciais e pagamento de 

honorários de sucumbência.   

Ressalte-se que todas as medidas possíveis para que referidas ações judiciais 

tramitem com celeridade foram adotadas pelo Estado. Após ajuizamento das iniciais, bem 

como das petições no curso das ações de inventário que já se encontravam em trâmite, os 

Advogados da União responsáveis pelas ações nas capitais e cidades sede da Justiça Federal 

foram instruídos a realizar despacho pessoal com o juiz competente para o caso, informando-

lhe sobre a importância de celeridade na tramitação e da relevância do cumprimento da 

obrigação internacional.  

Ante os motivos expostos, conclui-se que o pagamento pela via extrajudicial, 

ainda que, supostamente mais ágil, não poderia ser considerado como opção adequada, por 

não ser capaz de assegurar que a indenização seria destinada a quem de direito, resultando em 

possível descumprimento da obrigação internacional do Estado brasileiro.  

O Estado brasileiro, portanto, vem realizando todos os esforços de utilização do 

ordenamento jurídico interno, para cumprir satisfatoriamente a determinação da Corte 

Interamericana referente ao pagamento da indenização compensatória devida aos herdeiros 

dos familiares beneficiários já falecidos.  

  

Ponto Resolutivo 18. O Estado deve realizar uma convocatória, em, ao 

menos, um jornal de circulação nacional e um da região onde ocorreram os fatos do 

presente caso, ou mediante outra modalidade adequada, para que, por um período de 24 
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meses, contado a partir da notificação da Sentença, os familiares das pessoas indicadas 

no parágrafo 119 da presente Sentença aportem prova suficiente que permita ao Estado 

identificá-los e, conforme o caso, considerá-los vítimas nos termos da Lei No. 9.140/95 e 

desta Sentença, nos termos do parágrafo 120 e 252 da mesma.  
  

Em cumprimento à sentença exarada por essa Egrégia Corte no caso Júlia Gomes 

Lund e outros vs Brasil (“Caso Guerrilha do Araguaia”), o Estado brasileiro procedeu à 

publicação da supracitada convocação em jornal de circulação nacional, O Globo, e em jornal 

de circulação na região onde ocorreram as violações de direitos humanos, Jornal do Pará, no 

dia 24 de novembro de 2011.   

  

Nesse contexto, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 

durante os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Trabalho Araguaia - GTA, 

identificou “Josias Gonçalves de Souza” e supõe ter identificado “Sandoval”, ambos citados 

na sentença e descritas como “supostas vítimas desaparecidas”.  

Ressalte-se, por oportuno, que “Josias Gonçalves de Souza” foi previamente 

identificado por meio de documento de identidade e reconhecido por pessoas contemporâneas 

à Guerrilha. Quanto a Sandoval, embora tenha declarado ser o mesmo “Sandoval” de que trata 

a sentença, faltam, até o momento, elementos que permitam a aludida confirmação.   

A Comissão Especial, por meio do Ofício nº 072/2012 - 

CGCEMDP/GAB/SDH/PR elevou as informações obtidas ao conhecimento da Comissão 

Nacional da Verdade, rogando que as pessoas citadas fossem ouvidas a fim de se comprovar 

suas identidades e sua condição de supostas vítimas da "Guerrilha do Araguaia".     

  

Ponto Resolutivo 19. O Estado deve permitir que, por um prazo de seis 

meses, contado a partir da notificação da presente Sentença, os familiares dos senhores 

Francisco Manoel Chaves, Pedro Matias de Oliveira (“Pedro Carretel”), Hélio Luiz 

Navarro de Magalhães e Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, possam apresentar-lhe, se 

assim desejarem, suas solicitações de indenização utilizando os critérios e mecanismos 

estabelecidos no direito interno pela Lei No. 9.140/95, conforme os termos do parágrafo 

303 da presente Sentença.  

  

  

Os senhores citados são considerados vítimas pela Corte Interamericana de 

desaparecimento forçado, cujos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, 

à integridade pessoal e à liberdade pessoal, estabelecidos, respectivamente, nos artigos 3, 4, 5 

e 7, em relação ao artigo 1.1, foram violados. Portanto, sua qualidade de vítima na presente 

Sentença dá ensejo ao dever reparatório de cunho indenizatório, abarcando danos materiais e 

imateriais, atribuído ao Estado brasileiro. Em prosseguimento, tendo em conta que a Corte 
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julgou que as reparações econômicas concedidas no direito interno “a título de reparação” 

pelos desaparecimentos forçados são adequadas no presente caso, cabe ao Estado brasileiro 

ordenar o pagamento das indenizações não reclamadas pelos familiares dos senhores 

Francisco Manoel Chaves, Pedro Matias de Oliveira (“Pedro Carretel”), Hélio Luiz Navarro 

de Magalhães e Pedro Alexandrino de Oliveira Filho.  

Com o objetivo de cumprir o assentado pelo Tribunal, o Estado brasileiro 

publicou edital, no dia 23 de janeiro de 2013, contendo chamada pública de âmbito nacional, 

visando à identificação dos familiares beneficiários da indenização em tela. Com efeito, não 

se revela factível a realização do pagamento de indenização, nos termos dos critérios 

estabelecidos pela Lei nº 9.140/95, sem que cônjuge, companheiro ou companheira, 

descendente, ascendente, ou colateral até quarto grau da vítima de desaparecimento forçado, 

comprove essa condição, porquanto, consoante a Lei citada, tal comprovação é imprescindível 

para a apresentação do pedido de indenização.  

Cabe registrar que uma vez seguidas as exigências da Lei nº 9.140/95 para o 

pagamento de indenização referente às vítimas, senhores Francisco Manoel Chaves, Pedro 

Matias de Oliveira (“Pedro Carretel”), Hélio Luiz Navarro de Magalhães e Pedro Alexandrino 

de Oliveira Filho, o Estado brasileiro deverá, seguindo o trâmite já adotado para o pagamento 

das indenizações no presente caso, pagar os valores constantes da Lei sobredita com fulcro na 

Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o cumprimento deste ponto 

deu-se com a publicação do edital, pois tal instrumento permitiu aos familiares das vítimas 

indicadas suas solicitações de indenização, seguindo os critérios da Lei nº 9.140/95.   

  

 


